
Villányi Borok
kedvező áron.

Érd, Felső u. 7.
0623-360-309
0670-3415253
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2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

MOST KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

HALLOTTA-E?

Hallókészülék-viseléssel csökkenthető
a halláskárosodással összefüggésbe
hozható szellemi leépülés valószínűsége.

A hallókészülékek segíthetnek.
Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26480972
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TŰZIFA

Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

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

Kalodában, rönkben
vagy ömlesztve 48

13
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

„Az állatokkal való interakció nagyon jót tesz a gyerekeknek”
Interjú Marcali-Kiss Rita pedagógussal n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 22. szám    2017. június 7.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A n emzeti összetartozás napja
A trianoni békediktátumra és 

annak következményeire emléke-
zett múlt vasárnap a magyarság. 
Érden a Kutyavári úti országzász-
lónál katonai tiszteletadás mellett 
tartottak megemlékezést. 97 éve, 
1920-ban ezen a napon írták alá 
Versailles-ban az első világhábo-
rút lezáró szerződést. Aradszki 
András (Fidesz–KDNP), térsé-
günk országgyűlési képviselője, 
energiaügyekért felelős államtit-
kár ünnepi köszöntőjében hangsú-
lyozta: június 4-e Trianon óta a 
gyász és az emlékezés, de éppen 
az emlékezésre okot adó szétsza-
kítottságunkban az összetartozás 
napja is a világ magyarsága szá-
mára. A megemlékezésen a város-
vezetés, a Fidesz, a Fidelitas és a 
Jobbik képviselői, intézmények és 
civilek helyeztek el koszorút az or-
szágzászló emlékműnél. A balol-
dali pártok nem vettek részt a 
nemzeti összetartozás ünnepén.
� n�17. oldal

Megépül a Szent István híd

Lakossági tájékoztatót tartott a felüljáróval kapcsolat-
ban a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
és a kivitelező A-Híd Zrt. Az 1,3 milliárd forint összegű 
projekt március elején kezdődött, és várhatóan 2018. 
szeptember végéig tart majd.  n�3. oldal

2018 az adócsökkentés éve

Jövő januárjától havi 35 ezer forintra nőhet a kétgyer-
mekes családok adókedvezménye, így összesen már 
évi 420 ezer forint kedvezményt kaphatnak – erről 
Aradszki András (Fidesz–KDNP) országgyűlési képvi-
selő beszélt érdi tájékoztatóján.  n�7. oldal

Segítő Tanoda indul nyáron

Június végén egyhetes szünidei táborral indít, majd 
augusztus közepétől a pótvizsgára kényszerülő tanu-
lóknak segít a felkészülésben, szeptembertől pedig 
korrepetálja a segítséget igénylő diákokat a nemré-
gen megalakult Tanoda Egyesület.  n�19. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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

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!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

SZONJ
A LAKBEREN

DEZÉSI STÚDIÓSTÚDIÓ

VÉGKIÁRU
SÍTÁS

-50%Mind n k l n l ő e

ü öny, a nis, i o o , a ánd á aakk

Cím: Felső u. 6.
Tel.: 06-30/530-6938
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Jövőre megépül a Szent István híd
Lakossági tájékoztatót tartott a Szent István utcai köz-
úti felüljáróval kapcsolatban a beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező A-Híd Zrt. múlt 
hétfőn este a Polgárok Házában. Az 1,3 milliárd forint 
összegű projekt március elején kezdődött, és várhatóan 
2018. szeptember végéig tart majd.

Szinte teljesen megtelt a 
közgyűlési terem azokkal az 
érdeklődőkkel, akiket vala-
milyen módon érint a beru-
házás.

A projektet az A-Híd Zrt. 
részéről Feczkó Róbert mér-
nök mutatta be, aki elmond-
ta, hogy a beruházás két 
hosszabb szakaszból áll, s a 
területen jelenleg azért nem 
látni munkagépeket, mert 
előbb egy féléves tervezési 
szakasz van, amelynek so-
rán a tendertervekből kivite-
li tervek készülnek.

A régi érdiek jól emlékez-
nek, hogy a Szent István hi-
dat már a nyolcvanas évek 
óta tervezi a város, hiszen 

elvitathatatlan kérdés, hogy 
szükség van további kereszt-
irányú forgalomelvezetésre 
a település északi és déli ol-
dala között. A kivitelező cég 
képviselője ezért elmondta, 
hogy van egy tendertervük 
az előre gyártott vasbeton-
híd-szerkezetekről és egy 
bővített műszaki tartalom-
mal rendelkező útfelújítási 
terv még 2009-ből. Ezekből a 
dokumentumokból gyúrják 
össze a végleges kivitelezési 
dokumentációt, figyelembe 
véve, hogy vannak csatlako-
zó projektek, mint például a 
Kelenföld–Százhalombatta 
vasúti vonal építése, ahol a 
vágányzárakkal kell össze-

hangolni a közös munkát, de 
a biztosítóberendezések fel-
újítása is most zajlik.

Feczkó Róbert elmondta, 
hogy egy-egy, acéldarabok-
ból összerakott híd épül a 
Budapest–Pusztaszabolcs 
vasútvonal és a Budapest–
Székesfehérvár vágánya fe-
lett, felújítják a Szent István 
utat a Kossuth Lajos utca és 
a Rákóczi út között és új út-
szakasz létesül a Rákóczi 
Ferenc utca és a Hivatalnok 
utca között a Szent István út 
meghosszabbításaként, az 
Elöljáró utcába bekötve. A 
mérnök a nyomvonalat be-
mutatva kifejtette, hogy a 
Gárdonyi Uszodával szem-
közt lévő benzinkúttól kez-
dik a felújítást, kétszer há-
rom méter széles lesz a sáv. 
A Felvigyázó utcánál kiszé-
lesítik majd az utcát, mind-
két irányból fel és le lehet 
majd hajtani róla. A vasutak 

fölé megépülnek a 
hidak és a Hivatal-
nok utca 82-nél ko-
rábban kisajátított 
telken hozzák át a 
nyomvonalat az 
Elöljáró utcába, 
ami kivezeti a for-
galmat a Velencei 
útra . Lesznek 
szintbeli kerék-
pársávok is felfest-
ve, és a meglévő 
növényzetet is 
m e g p r ó b á l j á k 
megóvni – hangsú-
lyozta a szakem-
ber. A hidakon és a 
kisajátított telke-
ken egyoldali jár-

da lesz. A kivitelező kérte a 
lakosság türelmét és szíves 
megértését.

Az Európai Unió és a ma-
gyar állam által finanszíro-
zott beruházás két végpont-
ját, a Kossuth Lajos utca–
Szent István út csomópontot, 
valamint az Elöljáró utca–
Velencei út csatlakozást Érd 
Megyei Jogú Város csináltat-
ja meg a Modern Városok 
program keretében a pro-
jekttel párhuzamosan.

Az önkormányzat képvi-
seletében meghívottként 
részt vett T. Mészáros And-
rás polgármester és Bács 
István alpolgármester is. 
Utóbbi a tájékoztatót követő-
en elmondta, hogy Érd közle-
kedésfejlesztési koncepció-
jában az 1980-as évek óta 
szerepel a Szent István utcá-
hoz kapcsolódó elképzelés, 
amely a várost átszelő vasút-
vonalak fölött felüljárók épí-
tését tartalmazza. A beru-
házás keretében nemcsak a 
híd épül meg, hanem meg-
újulnak az érintett útszaka-
szok is. Bács István alpol-
gármester hozzátette: a kör-

nyéken marad a lakóút beso-
rolás, de a forgalom nőni fog, 
ezért a félelmek jelen pilla-
natban bizonyos szempont-
ból megalapozottak, de nem 
kell attól tartani, hogy jelen-
tősen nőne a forgalom, hi-
szen az itt élő 71 ezer ember 
jelenleg is eljut a város egyik 
pontjából a másikba. Ugyan-
akkor a megépülő híd na-
gyon nagy mértékben leve-
szi a terhet a jelenlegi átjá-
rókról – emelte ki az alpol-
gármester.

A tájékoztatón egybegyűl-
tek többnyire arra voltak kí-
váncsiak, hogyha a jelenlegi 
lakóutakból gyűjtőutak lesz-
nek, akkor hogyan állnak ki 
a telkeikről, hogyan állnak 
meg házuk előtt, lesz-e kör-
nyezeti hatástanulmány és 
lesz-e kártalanítás. Ezekre 
a kérdésekre a tájékoztatón 
nem tudott válaszolni a kivi-
telező, szerdán azonban T. 
Mészáros András polgár-
mester ígéretet tett arra, 
hogy az önkormányzat kéz-
be veszi a Szent István híd 
kommunikációját.

QQ BNYH

A projektet az A-Híd Zrt. részéről Feczkó Róbert mérnök mutatta be

A Hivatalnok utca 82/A ingatlanon megy keresztül a híd nyomvonala. Ennek a 
bontását már elkezdték
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Beszélgetés Marcali-Kiss Ritával

Áll atkert a poggyászomban
Kiskora óta az állatok körül forog az élete. Kutya, macs-
ka mellett megfért a házában az óriáskígyó és a vará-
nusz is. Etológus szeretett volna lenni, de a sors a tanári 
pályára vezérelte, de az óráira is „becsempészi” az álla-
tokat: az Érdligeti iskolában négy éve tart állattal asz-
szisztált órákat, amelyek nemcsak élvezetesek, de 
rendkívül eredményesek is. A módszerről és társáról, 
Kemi kutyáról sok cikk jelent már meg; most a gyermek-
korról, a mindennapokról és csodás új hobbijáról, a bú-
torfestészetről beszélgettünk. No meg az állatokról.

n  ÁdÁm Katalin

– Érdi családból származik?

– Keszthelyen születtem, 
édesapám grafikus és festő-
művész volt, mellette res-
taurátor, édesanyám pedig 
tanított. Nyolcéves voltam, 
mikor a fővárosba költöz-
tünk, amit nagyon rosszul 
viseltem, de édesapám mun-
kája miatt váltanunk kel-
lett. Van egy húgom is, ő 
édesapám hivatását vitte 
tovább: festőművész lett, 
míg én tanító, mint édes-
anyám. Igaz, én teljesen 
más hivatást választottam 
volna szívem szerint: etoló-
gus szerettem volna lenni, 
bár Magyarországon akko-
riban még a szó jelentését 
sem ismerték. Már gyerek-
koromban is nagyon szeret-
tem az állatokat, volt ege-
rem, patkányom, tengeri-
malacom, gekkók, gyíkok és 
siklók, persze nem egyszer-

re, illetve papagájom is – ő 
szabadon élt a szobámban –, 
aztán macskám, és mindig 
voltak halaim. Igazából ku-
tyát szerettem volna, de azt 
nem engedték a szüleim.

– És mit szóltak a többi-
ekhez?

– Elviselték. Az állataim-
ról én gondoskodtam, úgy-
hogy ezzel nem volt problé-
ma. A Martos Flóra gimnázi-
umba jártam, az állatorvosi 
egyetemre felvételiztem vol-
na, de a szüleim lebeszéltek 
róla, hogy az nehéz, nem nő-
nek való pálya. Akkoriban 
az állatorvoslás inkább a 
hatósági feladatok ellátását 
jelentette, semmint a házi 
kedvencek gyógyítását. Így 
érettségi után egy évig dol-
goztam az egyik nagyválla-
latnál, majd úgy döntöttem: 
kipróbálom, milyen lehet is-
kolában tanítani. Akkoriban 
még lehetett képesítés nél-

kül is foglalkozni a gyere-
kekkel. Azonnal megszeret-
tem, jelentkeztem a főiskolá-
ra, amit estin, munka mellett 
végeztem el.

– Az állatok, főleg a ku-
tyák iránti szeretete lanyhult 
idővel?

– Nem, sőt, akkoriban, a 
’80-as évek végén, már lehe-
tett kutyám is: Jessie, a skót 
juhász. K2-es munkakutya 
vizsgát tettünk le, én kikép-
zésvezetői tanfolyamot is vé-
geztem. Az iskolámban pe-

dig megengedték, hogy Jes-
sie-t is vigyem az iskolai 
programokra, kirándulá-
sokra. Terelőkutya lévén, 
mindig megszámolta a diá-
kokat, megvannak-e, ha kér-
ték, átugrotta őket, és külön-
böző trükköket csinált. A 
gyerekek imádták. ’88-ban 
Érdre költöztem, itt született 
a három gyermekem: az ik-
reim már huszonhat évesek, 
a kicsi tizennégy. A nagyob-
bak születését követően, mi-
után lejárt a gyes, nem men-
tem vissza tanítani. Szeret-
tem volna másba fogni, így 
aztán nyitottam egy állatke-
reskedést. Elvégeztem hoz-
zá a szükséges tanfolyamot, 
és egy környékbeli bevásár-
lóközpontban nyitottam meg 
az üzletet.

– Milyen állatokat árult?

– A kakadutól a mosómed-
véig mindent. Volt, aki törpe 
selyemmajmot akart: ma 
már biztos nem szerezném 
be, de akkor sikerült, isme-
rős révén. Úgy adtuk el, hogy 
bele se néztünk a dobozba, 
amiben érkezett, nehogy 
megijedjen, neadjisten ki-
szökjön a majompár. Próbál-
koztak nálam azok is, akik 
védett állatokat akartak, de 
erre mindig nemet mondtam.

– A kutyán kívül melyik a 
legkedvesebb állata? Macs-
ka, papagáj, tengerimalac…

– A gepárd.

– Háziállatra gondoltam.

– Nem tudom. Mindegyik. 
Az is jó volt az állatkereske-
désben, hogy hazahordhat-
tam az állatokat: volt, hogy 
óriáskígyó lakott nálunk pár 
hónapig, máskor varánusz. 
A lányom is imádta őket. Elő-
fordult, hogy megszökött 
egy-egy állat az üzletből – a 
madarakat a bevásárlóköz-
pont dolgozói már rutinosan 
összegyűjtötték, létrával. 
Pötyi, a szelíd jákópapagá-
junk is gyakran volt szaba-
don, és ha elmentem kávézni 
pár üzlettel arrébb, repült 
utánam. Egy alkalommal a 
segítségemet kérték a szu-
permarket dolgozói: találtak 
egy patkányt, és szerették 
volna befogni. Nem a miénk 
volt ugyan, de vállaltam a 
dolgot. Hősiesen megfogtam, 
és tüzetesebb vizsgálat, no 
meg az állat lemosása után 
kiderült, hogy ez is tőlünk 
szökött meg…

– Miért tért vissza a tanári 
pályához?

– A vállalkozás, az, hogy 
embereket kellett irányíta-
nom, túl nagy felelősséggel 
járt, és megszületett a kisfi-
am is, így aztán 2007-ben 
újra tanítani kezdtem. Per-
sze az állatok szeretete meg-
maradt, tudtak róla a tanít-

Rita terápiás módszeréről és társáról, Kemi kutyáról sok cikk jelent már meg

Az állatokkal való interakciók nagyon jót tesznek a gyerekeknek
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ványaim és a kollégák is. 
2013-ban a felsős igazgató-
helyettes szólt, hogy Török-
bálinton lesz egy tájékoztató 
az állattal asszisztált peda-
gógiai munkáról, illetve egy 
ezzel kapcsolatos képzésről, 
nem mennék-e el. Örömmel 
mondtam igent, és a helyszí-
nen már tudtam: ez nekem 
való. Mindig is szerettem a 
segítségre szoruló gyere-
kekkel foglalkozni, pátyol-
gatni őket, és az állatterápi-
át nagyon jó eszköznek tar-
tottam ehhez. Sárközi Már-
ta, a tankerület igazgatója is 
jelen volt ezen a bemutatón, 
és megígérte, hogy a költsé-
gek 80 százalékát a tankerü-
let fizeti, így tudtam elvégez-
ni a kétéves, nagyon kemény 
képzést. Pszichológ iát, 
gyógypedagógiát, anatómi-
át tanultunk – még boncolá-
son is részt kellett vennünk 
Pécsett.

– Azért ez annak, aki vala-
ha állatorvosnak készült, 
nem lehetett olyan megrázó 
élmény.

– Nem állatot boncoltak, 
hanem embert. Tanultunk 
állatanatómiát, etológiát, 
amit nagyon szerettem, és 
voltak gyakorlati foglalkozá-
sok is.

– Azzal a kutyával, Kemi-
vel, aki most is részt vesz a 
foglalkozásokon?

– Nem, egy másik kutyám-
mal, akiről az első év végén 
kiderült, hogy nem alkalmas 
erre. Nem csinált ő semmi 
rosszat, csak láttam rajta, 
hogy megijedt. Törtem a fe-
jem, ki lehetne helyette. 
Kemi akkor még nem volt 
meg, de tudtam a létezéséről: 
egy szolnoki egyesület vette 
magához, miután három hó-
napos korában elütötte egy 
autó, és a sofőr otthagyta az 

árokban. Az egyesület tagjai 
vitték orvoshoz, és osztották 
meg a történetét az interne-
ten. Én is olvastam, és izgul-
tam érte, mivel a kiskutya öt 
napig volt kómában. Ő volt az 
első kutya, akinek támoga-
tást küldtem. Tizenegy hó-
napos volt, mikor a gazdája 
lettem, addig ideiglenes be-
fogadónál élt.

– Honnan tudta, hogy al-
kalmas lesz arra, hogy be-
vonja a foglalkozásokba?

– Sehonnan. Megérzés 
volt. Ha sokat mondok, a ku-
tyák tíz százaléka lehet al-
kalmas ilyesmire.

– Mi szükséges ehhez? 
Mármint az állat részéről.

– Hatalmas emberszere-
tet, hogy elfogadjon minden-
kit, és ne legyen benne egy 
csepp agresszió sem ember-
rel szemben. Ez a legfonto-
sabb. Legyen értelmes, ké-
pezhető, szófogadó. De a fő, 
hogy szeressen mindenkit. A 
postást is. Akit a kerítésen 
belülről megugat, hiszen 
Kemi jó házőrző is, ám ha az 
utcán találkoznak, már csó-
válja neki a farkát. Kemi 
egyébként, ha hazaérünk az 
iskolából, pontosan úgy el-
engedi magát otthon, mint 
egy gyerek: mozgékony, iz-
gága, míg a gyerekek között 
teljesen nyugodt.

– Akkor Kemit kedvükre 
nyúzhatják?

– Igen, de nem hagyom. 
Nagyon oda kell figyelni, 
mert ő nem védi meg magát, 
bármit csinálhatnak vele. 
Egyébként a gyerekek na-
gyon hamar megtanulják, 
mit lehet és mit nem.

– Magyarországon az 
olyan iskola, ahol állatokat 

vonnak be az oktatásba, 
úgy, ahogy az Érdligeti isko-
lában történik, ritka, mint a 
fehér holló. Sosem volt a töb-
bi tanárban, szülőben ellen-
érzés amiatt, hogy kutyát és 
nyuszit visznek be az órákra?

– Nem. Az iskola, illetve 
Vargáné Balogh Erika igaz-

gatónő nagyon pártolja az 
állattal asszisztált órákat. A 
felsős igazgatóhelyettes 
ajánlotta a figyelmembe an-
nak idején a képzést, az al-
sós igazgatóhelyettes pedig 
lemondott a továbbképzésé-
ről csak azért, hogy én elvé-
gezhessem. A szülők hozzá-
járulását is mindig megkér-
jük. Ők is látják, mennyivel 
jobban fejlődnek a gyerekek, 
milyen jó hatással van rájuk 
az állat. Nyugodtabbak, har-
monikusabbak. Az osztá-
lyomba négy sajátos nevelési 
igényű gyerek jár, és vannak 
tanulási nehézségekkel, il-
letve beilleszkedési zava-
rokkal küzdő gyerekek is – 
biztos vagyok benne, hogy 
Kemi is sokat segített abban, 
hogy az osztályban mindany-
nyian elfogadják egymást, 
és jó az osztályközösség.

– Az is jó hatással van a 
gyerekekre, ha ők maguk 
tartanak otthon valamilyen 
házi kedvencet?

– Az állatokkal való interak-
ciók nagyon jót tesznek gyere-
keknek, felnőtteknek egya-
ránt – és persze az állatoknak 
is, hiszen ez a hatás kölcsönös 

–, de csak akkor, ha a házi ked-
venc a családban él, és ha a 
szülő is segíti, támogatja a 
gyereket az állat nevelésében, 
gondozásában, a gyerek élet-
korától függően. Egyébként 
legalább négy olyan gyerek 
van az osztályomban, akik 
Kemi hatására fogadtak örök-
be kutyát a menhelyről.

– Fontos önnek, hogy az ál-
lat örökbe fogadott legyen?

– Igen. Ha örökbe foga-
dunk egy állatot, nemcsak 
neki adunk esélyt, hanem 
annak is, aki a menhelyen a 
helyére kerülhet. Az örökbe 
fogadott állatnak egyébként 
még a lelke is más: sokkal 
hálásabb.

– Kemin kívül van még két 
kutyája és két macskája is. A 
gyerekei is így rajonganak az 
állatokért?

– Az idősebbek már nem 
élnek otthon. A nagyfia-
méknak két kutyájuk van, a 
lányom hazajön megszeret-
getni a cicáját. A kisfiam ti-
zennégy éves, tavaly óta 
egy krónikus betegséggel 
küzd, most magántanuló, 
egyelőre nem járhat iskolá-
ba. Nehéz időszakon va-
gyunk túl, de most már 
könnyebb, mert találtunk 
egy remek professzort, aki 
sokat segített.

– A tanítás, a család, az ál-
latok mellett is jut ideje egy 
különleges hobbira: bútoro-
kat fest. Honnan jött az ötlet?

– Tavaly kisebb házba köl-
töztünk, így le kellett cserél-
ni, illetve át kellett alakítani 
a régi bútorainkat, és több 
olyan romos darab is volt, 
amit az előző lakók hagytak 
ott a házban. Megtanultam 
fúrni, faragni, csiszolni, fes-
teni, különböző internetes 
fórumok segítségével. Újítot-

tam már fel tálalóasztalt, 
régi bölcsőt, baráti kérésre 
is. Hétköznap, estefelé, egy-
két órát szoktam tölteni ez-
zel, tévézés helyett. Meg-
nyugtat ez a tevékenység: 
kicsiszolom magamból a nap 
történéseit. Közben hajt az 
alkotási vágy is – elképze-
lem, milyen lesz az adott da-
rab, de persze mindig más 
lesz a végeredmény. Imádom 
a fát: ahogy csiszolom, és lá-
tom, hogy milyen gyönyörű, 
rájövök arra, hogy nem kel-
lene festékrétegekkel elta-
karni, így mindig több lesz a 
festetlen felület, mint ahogy 
megálmodtam. Van olyan 
bútorom is, amire két pávát 
festettem fel, keresztszemes 
öltéssel „hímezve”.

– A míves, kézzel festett 
bútorok most nagyon kelen-
dőek. Nem gondolt arra, 
hogy új hivatást válasszon?

– Nem, ez marad hobbi. 
Nincs már bennem igény a 
változásra: jól érzem ma-
gam a pedagógusi pályán, 
főleg, hogy közben az állat-
tal asszisztált terápiával is 
foglalkozhatok. Így teljes az 
életem.

14 éves kisfia egy betegség miatt nehéz időszakon van túl

A bútorfestés hobbi marad: „kicsiszolom magamból a nap történéseit”
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Tyúkokkal 
a k örnyezetvédelemért
Június elsején újra meghirdeti programját az ÉTH 
Nonprofit Kft., vagyis az érdi háztartások ingyenesen 
igényelhetnek a cégtől családonként 3–5 szárnyast. 
Egy tyúk évente 30 kilogramm amúgy biológiailag le-
bomló hulladékot fogyaszt el, ráadásul még tojást is 
tojik. Az igénylés feltétele mindössze annyi, hogy egy 
éven át „kapirgálós” módon tartsa a tyúkot a kert tu-
lajdonosa.

Az ötlet Angliából szár-
mazik, ott már kiválóan mű-
ködik a városi tyúktartás. 
Pató Simon, az ÉTH Érd és 
Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. vezetője az 
erdmost.hu-nak elmondta, 
cége is részt vesz az újfajta 
tojástermelés elterjesz-
tésében. Az általuk vitt 

„Tyúkokkal a környezetvé-
delemért” program lényege, 
hogy a szárnyasokkal csök-
kenthető a biológiailag le-
bomló, illetve a zöldhulla-
dék mennyisége, amelyek 
nem a komposztálókba, il-
letve lerakókba kerülnek, 
hanem takarmányként 
hasznosulnak. A program-
ba bekapcsolódók a cégtől – 
bizonyos feltételek teljesíté-
se mellett – ingyen kapnak 
három-öt tyúkot, a baromfi-
nak konyhai hulladék, feles-
leges húsnyesedék, tízórai-
maradék, zöldséghéj egy-
aránt adható.

Pató Simon kiemelte, 
nemcsak az a cél, hogy az 
ember jól járjon, hanem, 
hogy a tyúkok is „boldogok” 
legyenek, vagyis minél több 
idejüket töltsék a szabad-
ban, ne ketrecben éljék le az 
életüket. Ennek további 
haszna, hogy nem lesz szük-
ség fűnyíróra, hiszen az ál-

latok szívesen csi-
pegetik a zöld sar-
jakat. Ezzel szinten 
tartják a fű magas-
ságát, de nem kop-
tatják ki a gyepet.

Érden sikeres a 
program, tavaly 
összesen 1350 tyú-
kot tudtak kioszta-
ni az igénylőknek, 
de akár a dupláját 
is át tudták volna 
adni.

A hatályos tör-
vény szerint az el-
sődleges szempont, 

hogy az állatok és a körülöt-
tük élő emberek jóléte, 
egészsége semmilyen mó-
don ne károsodjon. Emellett 
a környezetvédelmi szem-
pontokat is szem előtt kell 
tartani, például, hogy az ál-
lattartás ne zavarjon máso-
kat, ne járjon zajjal, kelle-
metlen szagokkal.

Aki szeretne részt venni a 
programban, az a szolgálta-
tó cég ügyfélszolgálatán, a 
06-23-522-600-as telefon-
számon vagy e-mailben, az 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu 
címen jelentkezhet!

(Forrás: erdmost.hu)

Fél ezerszer vonultak a tűzoltók
Valamivel több mint fél-
ezerszer, összesen 562 al-
kalommal vonultak az Érdi 
Hivatásos Tűzoltók ese-
ményhez Érd és környékén. 
A vonulások száma jelentős 
csökkenést mutat 2015-höz 
képest, hiszen akkor több 
mint nyolcszáz alkalommal 
kellett helyszínre sietniük 
a hivatásos tűzoltóknak – 
tájékoztatta az érdi köz-
gyűlést Sallai László, az 
Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője.

Sallai László elmondta, 
hogy Érden kívül további 19 
településen látják el a tűzvé-
delmet, s hogy a tavalyi évvel 
szinte azonos számban kap-
tak bejelentést, szám szerint 
1209-et, amelyből 809 eset-
ben tűzhöz, 400 alkalommal 
pedig műszaki mentéshez 
hívták őket. Csökkent a kiér-
kezés előtt felszámolt esetek 
száma, hetven alkalommal 
már nem volt szükség rájuk. 
A jogi és anyagi felelősségre 
vonásnak köszönhetően 
2016-ban már nem kaptak 
megtévesztő jelzést, míg ko-
rábban több ilyen eset is volt.

A tűzeseti és műszaki 
mentések tekintetében 118 
alkalommal otthonokban kö-
vetkezett be kár, közterüle-
ten 24, míg szabad területen 
47 alkalommal avatkozott 
közbe a tűzoltóság. Kiugró 
számot mutat a közúton és a 
közlekedési eszközökön tör-
tént balesetek száma, amely-
ből 42 történt 2016-ban. Ezt a 
statisztikát a rendőrséggel, 
a mentősökkel és a vöröske-
reszttel közösen szervezett 
tájékoztatóikkal szeretnék 
csökkenteni.

Huszonnégy embert men-
tettek meg tavaly, tizenhá-
rom emberen viszont már 

nem tudtak segíteni. Nem 
okozott halálos balesetet 
2016-ban a szén-monoxid, 
köszönhetően az aktív lakos-
sági propagandának, amely-
nek köszönhetően egyre töb-
ben vásároltak szén-mono-
xid-mérő berendezéseket.

Az Érdi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság az ifjú-
ságnevelésre is nagy hang-
súlyt fektet, tavaly 3900 
gyermekkel kerültek kap-
csolatba. A tapasztalatok 
szerint nagyon fontos, hogy 
már egészen óvodás korban 
találkozzanak a kicsik a ka-
tasztrófavédelemmel.

QQ NyH

Csö kkent a bűnügyi fertőzöttség
Mind az általános nyomo-
zási eredményességi muta-
tó növekedése, mint pedig a 
bűncselekmények számá-
nak csökkenése tekinteté-
ben az elmúlt hét év legjobb 
eredményét mutatja a tava-
lyi adatok összesítése – er-
ről számolt be dr. Szellák 
Norbert az érdi közgyűlés 
legutóbbi ülésén.

Városunk területén 1119 
bűncselekmény történt a 
múlt évben, amelyből 44,9 
százalékos arányban tör-
tént eredményes nyomozás. 
Az őrnagy a cselekmények 
egyenkénti értékelése kap-
csán a többi között megemlí-
tette, hogy folyamatosan 
csökken a garázdaság, kis-
korú veszélyeztetése, orgaz-
daság, rongálás, illetve 
stagnál a testi sértések szá-
ma. A rendőrkapitány be-
számolt az érdi bűnügyi fer-
tőzöttségéről is: százezer 
lakosra számítva 1726 bűn-
cselekmény történt. A muta-
tó 2012 óta folyamatosan 
csökken.

Nőtt a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények 
száma, amely dr. Szellák 
Norbert szerint elsősorban 

a fokozott közúti ellenőrzé-
sekkel kiszűrt, ittas gépjár-
művezetéssel hozható ösz-
szefüggésbe.

Jelentősen, mintegy 20–25 
százalékkal csökkent a va-
gyon elleni bűncselekmé-
nyek száma. Míg a korábbi 
években az összes bűncse-
lekmény megközelítőleg 70–
75 százalékát a lopások, be-
törések tették ki, addig a ta-
valyi évben ez 50–55 száza-
lékra csökkent. 22,5 száza-
lékkal csökkent a lakásbetö-
rések és 20 százalékkal a 
lopások száma. Kevesebb 
volt a rablás is, szám szerint 
hat esetben fejezték be a 
nyomozást.

Csökkent a személyi sérü-
léssel járó közlekedési bal-
esetek száma. 2015-ben 54, 
2016-ban 31 baleset történt, 
sajnos egy esetben halálos 
kimenetelű.

Dr. Szellák Norbert hang-
súlyozta, hogy a számada-
tokon túl a lakosság szub-
jektív biztonságérzetében 
elért eredmények és a la-
kosság bizalmának megőr-
zése érdekében folyamatos 
közterületi rendőri jelenlét-
tel, fokozott közúti ellenőr-
zésekkel és rendszeres 
megelőző tevékenységgel 
folytatják az összességében 
a hét év legjobbját eredmé-
nyező munkát. Q NyH

Dr. Szellák Norbert hangsúlyozta: jelentősen csökkent a vagyon elle-
ni bűncselekmények száma  (Fotó: Báint Edit)

Sallai László elmondta: 24 embert mentettek meg tavaly  (Fotó: Báint Edit)

Tavaly összesen 1350 tyúkot osztottak ki 
az igénylőknek

Beszámolt a megyei főkapitány
Dr. Mihály István, a Pest Megyei Közgyűlésen elmondta, hogy a 
megye illetékességi területén 2016-ban regisztrált bűncselek-
mények száma 22 679 volt, ami 14,6 %-os csökkenés jelent 2015-
höz (26 551) viszonyítva. A főkapitány kijelentette, hogy a 2017. 
évben is szeretnénk folytatni az elmúlt években megkezdett fel-
adatokat, erősíteni a pozitív tendenciákat, ezért – többek között 
– az alábbi célokat határozták meg: a bűnügyi szolgálati ág ered-
ményességének további javítása, különösen a lopások, betöré-
ses lopások és lakásbetörések tekintetében. Az idősek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, illetve a helyszíni 
intézkedések – szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások – színvo-
nalának és eredményességének javítása. A tervek között szere-
pel az Érdi Rendőrkapitányság új épületének megépítése is.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a megyei rendőrfőkapi-
tány beszámolóját. Forrás: pestmegye.hu
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Ezz el a kormánnyal Érd fejlődni fog
Több speciális kérdés is felmerült azon a Szent István 
híddal kapcsolatos lakossági tájékoztatón, amit múlt 
hétfőn tartottak a Polgárok Házában. Mivel ezekre a ki-
vitelezők, tervezők nem tudtak százszázalékosan egy-
értelmű és megnyugtató választ adni, több ilyen fórum-
ra is szükség lesz a jövőben – jelentette ki T. Mészáros 
András múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatóján.

– A lakossági tájékoztatón 
kiderült, hogy mire nem tud-
nak válaszolni, mit kell még 
eldönteni, megvizsgálni, ja-
vítani annak érdekében, 
hogy minél kisebb problémá-
val nézzenek szembe a kivi-
telezés során a környéken 
élők és az érdi lakosok. Eze-
ket a dolgokat az önkor-
mányzat is kezébe veszi, bár 
a beruházás a NIF Zrt. kom-
petenciája, a kivitelezés pe-
dig az A-Híd Zrt.-é – hangsú-
lyozta a polgármester. Mint 
hozzátette: a gondolat, hogy 
az Érdet széles folyó módjá-
ra átszelő vasúthálózat fölött 
új „hidak” épüljenek, nagyon 
is üdvözlendő, és nagyon jó 
volna, ha a Szent István híd 
mellett a – korábban tervbe 

vett, majd elvetett – Bagoly 
utcai felüljáró is megépül-
hetne.

– A városnak is meg kell 
szerveznie a saját tájékozta-
tóját, el kell fogadtatni az 
Érden lakókkal, hogy akkor 
lesz könnyebb a közlekedés, 
ha a meglévők mellett újabb 
átjárók épülnek – jegyezte 
meg T. Mészáros András, 
aki elmondta: a fórumon leg-
inkább az érdekelte a részt-
vevőket, hogyan fog megnö-
vekedni a Szent István út 
forgalma.

– Ez valószínűleg nem lesz 
olyan mértékű, mint ahogy 
azt feltételezik az emberek, 
de a mostaninál várhatóan 
nagyobb lesz, ezért célszerű 
lenne nyugat felé még egy át-

járót építeni. A tervezett híd 
két oldalán lakók kifejezték 
félelmüket, hogy ingatlanja-
ik veszítenek majd értékük-
ből. Én az ellenkezőjéről va-
gyok meggyőződve: azt ta-
pasztaltuk, hogy a forgalmas 
útvonalak melletti ingatla-
nok értéke – nem lakáscélú 
szempontokat figyelembe 
véve – növekszik – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

– Ha megépül a Szent Ist-
ván híd, mindenki számára 
élhetőbbé válik a város – 
mondta a polgármester, aki 
kérte a lakosság türelmét a 
folyamatban lévő, illetve ter-
vezett építkezésekkel kap-
csolatban.

– A Modern Városok prog-
ramja keretén belül olyan 
mértékű fejlesztést és élet-
minőség-javulást fogunk el-
érni az iskolák, óvodák, utak 
és vízelvezetés, valamint a 
vasúti pályák és műtárgyak 
felújítása következtében, 
amiért érdemes némi áldo-
zatot hozni. A lakóutak meg-

építése a felszíni vízelveze-
tés, illetve a záportározók 
befejezése után következhet, 
de a nagy forgalmú csomó-
pontok, gyűjtőutak felújítá-
sát már most elkezdtük ter-
vezni, és reméljük, hogy lesz 
az országnak, a városnak 

ereje ahhoz, hogy 2019-ben 
hozzákezdjünk a lakóutak 
teljes mértékű átalakításá-
hoz is – mondta T. Mészáros 
András, aki azzal zárta sza-
vait: amíg ez a kormány van, 
addig Érd fejlődni fog.

QQ ÁdÁm K.

Az  adócsökkentés éve következik
A 2018-as költségvetési tervezet alapján elmondható, 
hogy a munka világában jelentős és pozitív változtatá-
sok lesznek – erről Aradszki András (Fidesz–KDNP) 
országgyűlési képviselő beszélt érdi tájékoztatóján.

Az energiaügyi államtit-
kár kiemelte, hogy ez a har-
madik olyan költségvetés, 
amelyet az első félév végén 
elfogad a parlament, ami ál-
tal minden olyan intézmény 
és társadalmi csoport, amely 
költségvetési forrásból látja 
el feladatát, előre tudja ter-
vezni elképzeléseit.

Aradszki András szerint 
a munkából élők, illetve az 
adócsökkentés költségveté-
se következik. Hozzátette: a 
polgári kormány továbbra is 
elkötelezett a munkahelyte-
remtés ösztönzése, a csalá-
dok európai viszonylatban is 
példaértékű támogatása, 
valamint Magyarország kül-
ső és belső biztonságának 
erősítése mellett. A jövő évi 
költségvetés, követve a ko-
rábbi évek fiskális politiká-
ját a kiszámíthatóság, a biz-
tonság és a fejlődés értékein 
alapszik.

A politikus elmondta: a re-
álgazdasági folyamatoknak 
köszönhetően a költségvetés 
2018-ra 4,3 százalékos gaz-
dasági növekedéssel és 2,4 
százalékos hiánnyal számol, 
3 százalékos infláció mel-
lett. Folytatódik az állam-

adósság GDP-arányos mér-
séklődése: az uniós mód-
szertan szerinti adósságmu-
tató 70,5 százalékra csök-
ken, ami 1,5 százalékponttal 
lesz alacsonyabb a 2017. évi-
nél.

Az államtitkár ismerteté-
se szerint jövőre számos 
szakpolitikai területnek jut 
többletforrás, így oktatásra 
81 milliárd forinttal, egész-
ségügyre 102 milliárddal, 
nyugdíjakra, családtámoga-
tásra, szociális területre 287 
milliárddal, gazdaságfej-
lesztésre 205 milliárddal, 
míg rendvédelemre és a köz-
biztonság megerősítésére 83 
milliárd forinttal több pénz 
jut, mint idén.

Aradszki András kiemel-
te: a migrációs nyomás keze-
lése továbbra is többletfel-
adatot jelent Magyarország 
számára, így az illegális be-
vándorlás elleni fellépés ér-
dekében közbiztonságra 
2017-hez képest 19 százalék-
kal több, összesen 514 milli-
árd forint forrás jut.

A munkából élőkről szólva 
elmondta: a tavaly novem-
berben megkötött hatéves 
bérmegállapodás alapján 

2018-tól a minimálbér továb-
bi 8 százalékkal, míg a ga-
rantált bérminimum újabb 
12 százalékkal nő majd, így 
a szakmunkások bére 2010-
hez képest megduplázódhat. 
Részletesen beszámolt az 
életpálya- és bérrendezési 
programok 2018-ban várha-
tó intézkedéseiről és jelezte, 
hogy 2018-ban a munkanél-
küliségi ráta 4 százalékra 
csökkenhet a folytatódó köz-
munkaprogramoknak, vala-
mint a munkahelyteremtő 
intézkedéseknek köszönhe-
tően.

Az országgyűlési képvise-
lő arról is beszélt, hogy a jö-
vőre is folytatódó célzott áfa-
csökkentések jelentős támo-
gatást jelentenek minden 
magyar családnak, javítják 
a hazai termelők versenyké-
pességét és hozzájárulnak a 
kereskedelmi forgalom to-
vábbi bővüléséhez. Felidéz-
te: miután idén 5 százalékra 
csökkent a friss tej, a barom-
fi és a tojás áfája, 2018. janu-
ár 1-jétől a halhús áfakulcsa 
is 5 százalék lesz, valamint 
tovább csökken az internet-
hozzáférés és az éttermi 
szolgáltatás áfája, a 2017. évi 
18-ról jövőre szintén 5 száza-
lékra.

Hangsúlyozta: Európában 
továbbra is az egyik legala-
csonyabb, 15 százalék ma-

rad a személyi jövedelemadó 
kulcsa, így 2018-ra egy két-
keresős, átlagjövedelemmel 
rendelkező kétgyermekes 
családnál éves szinten mint-
egy 240 ezer forint marad 
2015-höz képest.

A családok támogatásáról 
szólva elmondta: 2018 janu-
árjától összességében havi 
35 ezer forintra nőhet a két-
gyermekes családok adó-
kedvezménye, így ők össze-
sen már évi 420 ezer forint 
kedvezményt kaphatnak. 
Emellett 2018-ban is számít-

hatnak adókedvezményre az 
első házasok, az otthonte-
remtési programra még több 
forrás, 226 milliárd forint áll 
majd rendelkezésre, illetve 
2018-tól az állam biztosítja 
az első sikeres nyelvvizsga, 
valamint az első emelt szintű 
– most még térítésköteles – 
idegen nyelvből tett érettsé-
gi ingyenes megszerzését, 
továbbá a fiatalok első veze-
tői engedélyének ingyenes 
megszerzését – zárta szava-
it Aradszki András

QQ Nyilas HajNalKa

Aradszki András kiemelte: a migrációs nyomás kezelése továbbra is 
többletfeladatot jelent Magyarország számára  (Fotó: kdnp.hu)

A polgármester a lakosság türelmét kérte az építkezések idejére
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Nyitott terek
Ezzel a címmel, a múlt pén-
teken nyílt egyéni kiállítá-
sa Tarnócziné Barabás 
Irénnek az Érdi Parkváro-
si Közösségi Házban. A vé-
letlen úgy hozta, hogy a 
Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban az Alkotó ol-
vasók című sorozatban is 
épp ezekben a napokban 
tekinthetőek meg akva-
rellképei.

A Poly-Art és a Szociális 
Gondozó Központ hetedik ki-
állításán ezúttal Tarnóczi-
né Barabás Irén tájképeivel 
ismerkedhetnek meg a mű-
vészetkedvelők. Az alkotó-
val Somfai István beszélge-
tett, így a résztvevők meg-
tudhatták, hogy Tarnócziné 
„civilben” a százhalombattai 
olajipari vállalat munkatár-
saként ment nyugdíjba, ám a 
képzőművészettel – Márton 
Béla festőművész biztatásá-
ra – immár több mint két év-
tizede foglalkozik.

Majorné Bániczki Juli-
anna művésztanár a tárlat 
megnyitójában hangsúlyoz-
ta: Tarnócziné Barabás Irén 
képeivel arra hívja fel a fi-
gyelmet, meg lehet és meg 

kell találni a szépséget a vi-
lágban és önmagunkban. 
Képeiből a hallgatag szép-
ség és az élet szeretete su-
gárzik, festményei világo-
sak, tiszták és nyugodtak. 
Gyakran visszatérő témája 
egy-egy falurészlet, amely-
nek középpontjában szinte 
mindig a templom áll, de lát-
hatunk a napfényben csillo-
gó patakokat és más vizeket, 
erdőrészleteket és hidakat 
is. Megigézte őt a jégkék 

tisztasága, nyugtató, simo-
gató, s korántsem rideg vol-
ta. Utazási élményeit is úgy 
jeleníti meg a vásznon, mint 
a soha nem múló emlékeket. 
Egy különleges perspektívá-
ból szemléli a világot, amely-
ben egyszerre van jelen a nő, 
az anya és a szépre, a meg-
kapó látványra mindig nyi-
tott alkotói kedv.

A tárlat június 14-ig meg-
tekinthető a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban. n Bálint Edit

Tarnócziné Barabás Irén közel harminc festménnyel mutatkozik be 
parkvárosi kiállításán

Egy kiállítás képei
Szerdán rendezték meg az érdi Rajzszög rajziskola év-
záróját és kiállításmegnyitóját. Az alkotások még leg-
alább két hétig lesznek megtekinthetők az Érdi Városi 
Galériában.

A galéria tetőtere zsúfolá-
sig megtelt a rajziskola tanu-
lóival és a szülőkkel. A bizo-
nyítványosztás azzal kezdő-
dött, hogy egy édesapa, aki-
nek a gyermeke négy évig 
volt tagja a rajziskolának, 
arról beszélt, hogy mit tart a 
legfontosabbnak a rajzsuli-
ban. Elmesélte, hogy miután 

a gyerekek elkészítenek 
egy-egy művet, utána közö-
sen megbeszélik, hogy mi-
lyen érzés, élmény hatására 
készült el az adott kép. Ilyen-
kor egymást dicsérik, kriti-
zálják, értékelik, és ezáltal 
megtanulják, hogyan kell 
beszélni a motiváló okokról, 
illetve olyan dolgok is fel-

színre kerülnek, amelyeket 
esetleg nem tudnának más-
hol megbeszélni. Azt is meg-
tudtuk, hogy hokedlit rajzol-
ni mindenkinek tökéletesen 
kell tudni, akár százszor is 
újra gyakorolják, mert a mű-
vészeti iskoláknál ez egy 
alap kritérium.

Az est házigazdája Házi 
Andrea volt, aki nyitó beszé-
dében kiemelte, milyen fon-
tosnak tartja, hogy a gyere-
kek a rajzoláson keresztül 
kifejezhessék önmagukat. 
Arra is kitért, hogy milyen 
sok pozitív meglepetés érte, 
hogy a nebulók milyen nagy 
utakat jártak be, és hogy 
mindenképp érdemes tovább 
haladni ezen az úton, még 
akkor is, ha néha úgy tűnik, 
hogy túlvállalják magukat.

Piller Nelli és Sebők Sza-
bina, akik mindketten sze-
retnének később is a művé-
szeti pályán maradni – ők a 
pénteki, vagyis haladó ipar- 
és képzőművész csoportba 
járnak –, arról meséltek, az ő 
kis társulatuk készített egy 
olyan közös alkotást, ame-
lyen mindenki körben leraj-
zolta a saját kezét, illetve al-

karját, amit kiegészített rá 
jellemző szimbólumokkal, 
ami így egy képpé állt össze.

Hatalmas mennyiségű al-
kotás volt látható, a szerve-
zők nem is tudtak pontos 
számot mondani, hogy hány 
darab összesen. Voltak köz-
tük képek bogarakról, hasz-
nálati tárgyakról, sajátsá-
gos térképek, amelyek mind 
más helyeket mutattak, kép-
regényrészletek, csendéle-
tek, portrék és nagyméretű 
kollaborációs alkotások is. 
De nemcsak rajzok, illetve 
festmények voltak kiállítva, 
hanem ruhák, bögrék és pe-
csétnyomók is.

A diákok hat turnusban 
tanulnak – emelt szintű kez-
dő, klasszikus kezdő, hala-
dó, szuperhaladó 1–2, kö-
zépiskolás – négyéves kor-
tól tizenkilenc évesig. Elő-
ször a legkisebbek kapták 
meg a bizonyítványukat, 
amelyen mindenkinek kü-
lön személyre szóló üzenet 
is volt. Mindegyik csoport 
vezető tanára szólt néhány 
szót a diákjairól, volt, aki 
azt is megjegyezte, hogy ő 
maga is sokat tanult a gye-
rekektől. Az évzáró ünnep-
ség a végzősök búcsúztatá-
sával zárult.

Qn MEliska Fanni

A galéria tetőtere zsúfolásig megtelt a rajziskola tanulóival és a 
szülőkkel

Fontos, hogy a gyerekek a rajzoláson keresztül kifejezhessék ön-
magukat
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Meghosszabbított vasárnapinyitva
tartásésúj szolgáltatásokazérdi
INTERSPARbevásárlóközpontban
Vasárnaponként már este 22 óráig tart nyitva az érdi
INTERSPAR, így a hétvégi pihenésből visszatérők is kényelme-
sen be tudnak vásárolni. Az áruházat nem csak a vásárlók ked-
velték meg, de a kiskereskedelmi szakma is elismerte: nemrég
az Év Boltjának választották.

„A márciusban átadott érdi
INTERSPAR bevásárlóközpont
hamar népszerű lett a vásárlók
körében, naponta több ezren for-
dulnak meg, sokan már törzsvá-
sárlóként térnek vissza. A pozi-
tív visszajelzések alapján a
SPAR vezetése úgy döntött, hogy
május 28-tól meghosszabbított
vasárnap esti nyitva tartással
folytatja működését az üzlet. 19
óra helyett 22 óráig tartunk nyit-
va, így kényelmesen be tud majd
vásárolni az is, aki a tengerpar-
tokról, illetve a Velencei-tóról
vagy a Balatonról későn érkezik
haza”, mondta Maczelka Márk, a
SPAR kommunikációs vezetője.

Az érdi INTERSPAR számos
modern szolgáltatást kínál: az
előtérben kialakított mobiltele-
fon töltőponton akár bevásárlás
közben is fel tudják tölteni tele-
fonjaikat a vásárlók. A gyorsabb
fizetést a hagyományos kasz-
szák mellett új kasszainformá-
ciós rendszer segíti. A SPAR to
Go étteremben ingyenes wi-fi
zónát alakítottak ki. Az
INTERSPAR áruház mellett
1.200 négyzetméteres shopterü-
let kapott helyet, ahol egyebek
között Frei Café, CCC cipőüzlet,
posta, drogéria, optika és ék-

szerüzlet is nyílt, így a szüksé-
ges bevásárláson túl számos
ügyet intézhetnek itt a vásárlók
könnyen és gyorsan. A gyereke-
ket pedig az épület szomszédsá-
gában modern játszótér várja.

A SPAR to Go étteremben friss,
minőségi alapanyagokból ké-
szült grilltermékek, szendvicsek,
salátafélék és egyéb helyben ké-
szült ételek fogyaszthatók, vihe-
tők haza és tekintettel a meleg,
nyári időszakra gombócos fagy-
laltot is vehetnek a látogatók.
Ezeken kívül a híres érdi Pataki
Cukrászda finomságai is megvá-
sárolhatóak. A 377 autó befoga-

dására tervezett, ingyenesen
igénybe vehető parkolóban az
elektromos autóval érkezők szá-
mára töltőállomást telepítettek,
amellyel 1-6 óra alatt bármilyen
típusú villanyautó feltölthető.

Az ország 33. INTERSPAR
áruháza az Év Boltja kitüntető
címmel is rendelkezik. A vásár-
lók kiszolgálása, az árukínálat,
a fenntarthatóság, a szolgálta-
tások színvonala, az üzlet belső
kialakítása, valamint a szolgál-
tatások figyelembevételével úgy
ítélte meg az Élelmiszer Maga-
zin szakmai zsűrije, hogy a hi-
permarket kategóriában az érdi
üzletegység idén a legjobb. (X)

Az INTERSPAR
bevásárlóközpont elérhetősége

és nyitva tartása:
2035 Érd, Iparos utca
H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-22:00 (május 28-tól)

A bevásárlóközpontban üzemelő
posta nyitva tartása:

H-P: 8:00-19:00
Szo–V: zárva
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A művelődési központ Duna–Art Fotóklubjának néhány tagja a Jeli 
Arborétumba látogatott. Természetesen fényképezni mentek, s ha 
már ott jártak, s született néhány szép természetfotó, válogattak is 
az anyagból egy tárlatra valót Csodák kertje címmel előtéri galériá-
jukba, ahol hónapról hónapra megmutatják legújabb munkáikat.
Ezúttal Bakos Ágnes, Körmendy Zizi, Nemes Erzsébet és Szakács 
Miklós vett részt a fotótúrán, ami a pompázatos rododendronjairól 
híres Vas megyei arborétumon kívül érintette – ha már útba esett – a 
somlói várat, a dobai Erdődy-kastélyt és a római őrtorony alap jaira 
épült kerek templomáról ismert Ösküt is.
A Duna–Art tagjainak közismerten fő profilja a természetfotózás, 
ezt művelik egyre magasabb szinten, egymástól tanulva. Mindez 
persze nem jelenti az egyéni jegyek összemosását, az uniformizáló-
dást. A mostani kis tárlaton is fölismerhető az egyes alkotók látás-
módja, hogy mire irányítják legszívesebben a kamerát, s hogy a lát-
vány miként válik egyedivé a fotográfiákon.
A kiállítás június végéig látható. n –y–

A csodák kertje

Fén y-képek a látszekrényben
A camera obscura alapelvét már az ókori kínaiak és az 
arab tudósok is felismerték. Mára viszont sem vegyszer, 
sem fényérzékeny hordozó (film, papír) nem szükséges 
a fotografáláshoz, ennek ellenére vagy éppen ezért so-
kan kísérleteznek ezzel az eredeti, a fényképezés gyö-
kereihez visszanyúló módszerrel. A művelődési központ 
A homályos látszekrény képei című tárlatán bemutatko-
zó három fotográfus – Bécsi Imre, Hupján Attila és Ko-
vács Csaba – kreatív, művészi elképzeléseiket szándé-
koznak megvalósítani az eljárással.

Megnyitójában Kincses 
Károly fotómuzeológus föl
idézte a több mint négy évti
zeddel korábbi gödöllői alko
tótábort, ahol azzal kísérle
teztek, hogy mi mindenből 
lehet képrögzítő eszközt lét
rehozni. Azóta persze fino
modtak a módszerek, de az 
elv azonos: tárgy, fény, lyuk, 
sötétkamra, fényérzékeny 
anyag. S innen már csak az a 
fontos, ki kezeli az eszközt, 
ki mit mer, tud megcsinálni 
ezzel a csak látszólag egy
szerű szerkezettel.

Kincses Károly kitért arra 
is, mennyire személyre sza
bott ez az eszköz és a hasz
nálata. S mint mindenre, 
erre is igaz, hogy a felszínt 
könnyű borzolni, de aki mé
lyebbre akar jutni, annak 
bizony nagy levegőt kell ven

ni és lebukni a bizonytalan
ba, hogy olyat hozzon fel on
nan, amilyet más még nem. 
Bécsi Imre képei egy elve
szett Éden utáni vágyakozás 
szüleményei; Hupján Attila 
kötődik a vízhez, a vízben a 
megszokottól eltérő halmaz
állapotba jutó emberekhez; 
Kovács Csaba bátrabban kí
sérletezik, szabadon hasz
nálja a fényt, tömegében lát
ja az épített vagy természe
tes képződményeket.

Az alkotók néhány szóban 
ismertették a közönséggel 
képalkotási módszereiket:

Hupján Attila főleg készen 
vásárolt lyukkamerákat 
használ, a téma függvényé
ben dönti el, milyen formátu
mú eszközzel készíti el a fel
vételeket. Elsősorban nega
tív filmre szeret dolgozni, de 

használ instant anyagot is 
(polaroid), amin a végered
mény azonnal látszik.

Bécsi Imre maga építi a 
gépeit, de megtudtuk tőle azt 
is, hogy a legjobb lyuk, amit 
lézerrel égetnek egy lemez
be (0,1–0,2 milliméter átmé
rőjű), ő is az instant fényér
zékeny anyagra dolgozik. 
Egyegy lyukkamerás fotó 
expozíciós ideje a 4–5 perc
től akármeddig terjedhet.

Kovács Csaba specialitása 
például a sörösdobozból ké
szített (fény)képrögzítő esz
köz, amelyet a városban, az 
erődben helyez el, s akár egy 
évig is exponálódik a benne 
elrejtett fotópapír, látványos 
módon rögzítve a nap járása 
által rajzolt képet, ezt hívják 
szolárgráfiának.

Ahhoz hogy a felvételekből 
kiállítható műalkotások le
gyenek, már mindhárom fo
tográfus igénybe veszi ko
runk technikáját, a különbö
ző képdigitalizáló és feldol
gozó eljárásokat.

A megnyitón a művek ér
telmezésén, a technikai is
mertetéseken túl gyakorlati 
bemutatót is láthattak a je
lenlévők. Néhány kisorsolt 

látogatóról Hupján Attila és 
Bécsi Imre portrét készített, 
amelyeket a modellek pasz
partuzva, szignálva meg
kaptak. Láthattuk, hogy ál
lítják be a képkivágást egy 
olyan kamerához, amibe 
nem lehet belenézni, tanúi 
voltunk az expozíciós idő ki
számításának s annak, 

hogy a háttérdrapéria folya
matos mozgatásával milyen 
különleges hatások érhetők 
el a felvételen. S nyilvánva
lóvá vált, hogy nem is olyan 
könnyű a modellnek 5–8 
percig szinte mozdulatlanul 
ülni.

A tárlat július 9ig látogat
ható. n M. Nagy

Készül a lyukkamerás portré



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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Moz art Érdi Tamás előadásában
1781-ben Wolfgang Ama-

deus Mozart a salzburgi her-
cegérsekkel történt viharos 
szakítása után – feladva biz-
tos állását – Bécsbe költö-
zött, és „vállalkozóként” élte 
hátralévő életét.

Az 1999-ben megjelent le-
mezen hallható C-dúr zongo-
raverseny (K. 467) 1785-ben, 
szinte a bemutatóval egy na-
pon készült el, az A-dúr zon-
goraversenyét (K. 488) pedig 
egy évvel később komponál-
ta a szerző. A két mű között 
hallható még a D-dúr rondó 
(K. 382), amely egy régebbi 
versenymű záró tétele he-
lyett keletkezett.

A zongoraversenyek szó-
listája Érdi Tamás, A Wei-
ner-Szász Szimfonikuso-
kat Vásáry Tamás vezény-
li, akinek szívügye fiatal 
tehetségek támogatása. 
Érdi Tamással karmester-
ként és zongoristaként 
kétzongorás versenyművek 
előadásával is dolgoztak 
közösen, és az ismertetett 
Mozart CD-n hallható elő-
adás alapján kapott meghí-
vást a torontói Royal Con-
servatory of Music Art Dip-
loma programjára a fiatal 
zongorista.

„A legteljesebb mértékben 
pompás Mozart-játékról van 
szó. Érdi a legkisebb enged-
ményt sem tesz látáshiánya 
miatt: nincsenek óvatos tem-
pók, nincs túlzott pedálozás 
és tétovázás kényes ugrások 
előtt vagy a nehéz fekvések 
megoldására. Minden tech-
nikai kihívással frontálisan 

szembenéz és pianisztikus 
szépséggel, kifinomult in-
terpretációs ízléssel és a fi-
zikai könnyedség keveréké-
vel hajtja végre, ami már-
már elképesztő” – írta John 
Beversluis a lemez kritiká-
jában, és reméli, hogy a két 
művész közösen elkészíti 
Mozart összes zongoraver-
senyének felvételét.

Az Érdi család 2016 no-
vemberében volt a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Ze-
nei Könyvtára Zenei klubjá-
nak vendége, ahol megtud-
hattuk, hogyan derült fény 
Érdi Tamás kivételes zenei 
tehetségére, milyen speciá-
lis módszerrel tanul újabb 
műveket, és milyen családi 

összefogás szükséges ah-
hoz, hogy a mostanra világ-
hírű zongorista a Föld bár-
mely pontjáról érkező kon-
certmeghívásoknak eleget 
tehessen.

A Mozart-zongoraverseny 
CD Érdi Tamás Schubert-le-
mezével együtt a család 
ajándékaként került a Zenei 
Könyvtár állományába.

Érdi Tamás  (Fotó: Érdi Harmos Réka)

Ind ul a Pest Megye Szépe
Érdről nőtte ki magát egy olyan verseny, amelynek híre 
az utóbbi időkben már a város határain túlra is eljutott, 
sőt olyan igény lett rá Pest megyén belül, hogy az idén 
ősszel már új név égisze alatt mutathatják meg bájaikat 
a legszebb ifjú hölgyek, köztük természetesen érdiek is. 
A Pest Megye Szépén érdemes lesz versengeni a koroná-
ért és persze a komoly díjakért.

Bada Zoltán évekkel ez-
előtt egy olyan szépségver-
senyt álmodott meg, aminek 
az alapjait 2012-ben rakta le 
és már egy évvel később, 
2013-ban siker koronázta el-
képzelését, amikor első al-
kalommal került korona az 
Érd Szépe szépségkirálynő 
fejére. Azóta egyre nagyobb 
sikere lett a rendezvényso-
rozatnak, amelynek a szóra-
koztatáson kívül fő célja volt, 
hogy jó hírével hosszú távon 
értéket teremtsen Érd társa-
dalmi életében. Ugyanez ve-
zérli most is a főszervezőt, a 
Pest Megye Szépe verseny 
megszervezésével!

– Az Érd Szépe esemény-
sorozat egy teljesen önálló 
rendezvény volt, ami nem 
kapcsolódott más program-
hoz, ezért igen nagy érdeklő-
dés övezte az emberek és a 
média részéről egyaránt – 

mondta lapunknak Bada 
Zoltán, az érdi szépségver-
seny szülőatyja.

– A tervezés, szervezés 
során maximális figyelmet 
fordítottunk a jelentkezők-
re, a velük való folyamatos 
kommunikációra, támoga-
tó partnereink kiszolgálá-
sára, megjelenéseink sok-
színűségére, vagyis az ér-
deklődők elégedettségét 
tartottuk mindenkor szem 
előtt! A verseny nem kizá-
rólag a döntő napjáról szólt, 
hanem azt megelőzően is 
számos programmal irá-
nyítottuk rá a reflektort, és 
keltettük fel a média, illetve 
a szponzorok figyelmét, s 
egyúttal hirdettük Érd vá-
ros értékeit, szépségét, be-
mutattuk sokszínűségét. 
Most is így tervezzük a Pest 
Megye Szépe verseny elin-
dításával, amelyre ugyan-

úgy várjuk a legszebb érdi 
hölgyek jelentkezését, mint 
eddig. Büszkék vagyunk 
rá, hogy már az elején is 
egyre többen érdeklődtek 
Érd határain túlról, s let-
tünk előbb regionális, mos-
tantól pedig már megyei 
rendezvény!

„Megszépül” Pest Megye! 
– ez a szlogenje a programso-
rozatnak, amely mellé állt a 
Pest Megyei Önkormányzat, 
és engedélyezte az alapító 
szervezőnek, a Pest Megye 
név és logó használatát, felis-
mervén a szépségverseny 
nyújtotta lehetőségeket a 
megye településeinek, illetve 
az itt élő 18. életévét betöltött 
és 25. életévet meg nem hala-
dó hajadon, gyermektelen 
hölgyek számára, akik je-
lentkezését várják. A ver-
seny hivatalos weboldala: 
www.pestmegyeszepe.hu.

A Pest Megye Szépe ver-
seny hivatalos arca Kis Ko-
rinna, a III. Érd Szépe ki-
rálynője lapunknak nyilat-
kozva elmondta:

– Nagyon megtisztelő ér-
zés volt számomra – mivel 
már több szépségversenyen 

is részt vettem –, hogy en-
gem választottak a szerve-
zők a verseny arcának. Min-
den lánynak, aki a jelentke-
zést fontolgatja, csak aján-
lani tudom. Tapasztalatból 
mondhatom, hogy egy szép-
ség verseny eredménytől 

függetlenül növeli az önbi-
zalmat, tartást ad és igazi 
nőt farag a versenyzőkből. 
Ha pedig a döntő napján he-
lyezést ér el, az leírhatatlan 
érzés! Sok sikert kívánok a 
jelentkezőknek!

QQ (temesi)

Kis Korinna, a III. Érd Szépe királynője lett a Pest Megye Szépe hivata-
los arca

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.

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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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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Fű, fa,
gally, falevél
átvétele.
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).

Telefon:
06-20-9-150-779

Nyitva tartás:
H-P: 7-17h

Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Zöldudvar
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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

2017. JÚNIUS 15-IG

HIHETETLEN ÁRON!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 1/3-111-555
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.  70/607-2222

Csak személyesmegrendelés esetén!
Nyugdíjasoknak plusz kedvezmény!

Műanyag és fa nyílászárók, redőnyök és rovarhálók

Kere sse minden hé ten a pos tal ádá jában!

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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
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Cse ndes éjszaka volt
Barátságtalan kopasz táj. 

Kis házak takaróznak az esti 
szürkülettel Érd-Parkváros-
ban itt, amerre az M7-es út 
szeli át a köves fennsíkot. A 
kiszolgált rendőrségi GAZ te-
repjáró zörögve birkózik a 
vendégriasztó utakkal. Ro-
mán Lajos főtörzsőrmester és 
Kakas Ferenc törzsőrmester 
naponta erre jár. Most erősí-
tést is kaptak Tóth Pál sza-
kaszvezető személyében. Em-
bernyi helyet foglal el a kocsi-
ban Tarzan is, az óriás ko-
romfekete rendőrkutya.

Felélénkülnek  
a bűnözők

Pénteken délután kezdődött 
az országos közbiztonsági 
akció, amelyet őrsönként tar-
tottak Pest megyében is. Az 
érdi őrs területén Smidu Sán-
dor alezredes, a budai járási 
kapitányság megbízott bűn-
ügyi osztályvezetője segítette 
Lapos Albert főhadnagyot, az 
érdi őrsparancsnokot és be-
osztottjait. Sokat köszönhet-

tek a diósdi Csapágygyár hét-
tagú önkéntes rendőri gárdá-
jának. Saját kocsijaikkal jár-
ták az óriási területet.

Régi tapasztalat, hogy így 
nyár elején, amikor megindul 
a turizmus, a víkendezés, 
mind többen töltik a hétvégét 
a szabadban, a csavargók, a 
besurranók, a különböző ké-
tes elemek is felélénkülnek. 
Tevékenységüket feltört au-
tók, kifosztott hétvégi házak-
sátrak jelzik. Az iskolaév be-
fejeztével a ráérő fiatalok is 
szívesen összeverődnek. Sör 
és egy nagyhangú vezér elég 
hozzá, hogy az este meggon-
dolatlansággal fejeződjön be.

Sorra a kocsmákban
A Román-csoporttal elő-

ször a közismert érdi kocs-
mákba tértünk be körülnézni. 
Jól ismerik a vendégeket, a 
pohár sörre betérő munkáso-
kat éppen úgy, mint azokat, 
akiknek már volt dolguk a ha-
tóságokkal.

A Sport-vendéglő vegyes 
közönségétől, a családias 

tiszta Kocsis-féle borozóig 
változatos a kép. A legtöbb 
italboltban ül egy-két olyan 
férfi és nő, akiket állandóan 
szemmel tartanak, mert min-
den balhéban ott vannak, Érd 
az agglomerációs területen is 
kedvenc búvóhelye a csavar-
góknak.

Ez alkalommal a járőrta-
gok a számukra ismeretle-
nektől kérték el személyi iga-
zolványukat. Nem egy olyan, 
rendőri felügyelet alatt álló 
embert találtak, aki elmu-
lasztotta a jelentkezést, vagy 
munkahely és bejelentés nél-
kül teng-leng a vidéken. Több 
kocsmában szülőket kellett 
hazaküldeni, mert kisgyer-
mekkel ültek a részegek kö-
zött. Volt, aki egy sarokkal 
arrább várta, mikor fordul el 
a rendőrségi autó. A boltveze-
tőt kellene büntetni ilyenkor, 
az hatásos volna.

A részeg pilóta
Benn az őrsön kockás inges 

férfi siránkozik. Nem bánja, 
ha ötezer forintra büntetik, 

csak a jogosítványát ne ve-
gyék el. Annak pedig búcsút 
mondhat jó ideig. László-na-
pot tartottak ugyanis Török-
bálinton, utána pedig öt utas-
sal indultak el a teherautóval. 
Amikor megállították a ko-
csit, a vezető szinte kiesett az 
ajtón. Azóta az ijedtség kissé 
kijózanította.

Nagyhangú férfi feljelentést 
akar tenni ismeretlenek ellen. 
Az érdi vasútállomáson kitép-
ték a kezéből az ezerkétszáz 
forintját. A főhadnagy a szom-
széd szobából hallgatja. Kis-
vártatva papírral tér vissza. 
Ugyanez a férfi egyszer már 
beállított ezzel a történettel. 
Akkor sem tudott részletek-
kel szolgálni. Most otthon ma-
gának kell kimásznia a baj-
ból. Nem tud a rendőrségen 
tett feljelentésére hivatkozni, 
ha kérik tőle a fizetést.

A szembesítés  
– sikertelen

Újra úton. Pelikán vendég-
lő, Kaszinó következik. Fiata-
lok zenét hallgatnak, békés 
hangulat. Vasútállomások, 
kocsmák, sötét mellékutcák 
következnek. Lámpaoszlopot 

támogató, és nem autót vezető 
részeg. Egymás után viszik 
be őket az őrsre.

A múlt éjjel egy munkából 
hazafelé tartó idősebb asz-
szonyt megtámadott egy férfi. 
Az asszony nem engedett, a 
viaskodásban a nő arca, lába-
keze csúnyán megsérült. A 
személyleírás birtokában ezt 
a férfit is keressük. A Román-
csoporttal ismét útra kelünk. 
Arrafelé, ahol az eset történt, 
magas férfi álldogál a sötét 
utcasarkon. Nem is tiltakozik, 
amikor a GAZ megáll előtte. Ő 
sem először találkozik már a 
törvénnyel. Hanem a szembe-
sítés nem járt teljes eredmény-
nyel: a gyorsan behozott asz-
szony nem ismerte fel benne 
határozottan támadóját. A 
nyomozás ezért most már sok 
ágon tovább tart.

Elmúlt éjfél. A délután öt 
óra óta étlen-szomjan talpon 
lévő rendőrök fáradtan gyüle-
keznek. Nekik még nem ért 
véget a munka. Megbeszélik a 
tapasztaltakat, jelentést ír-
nak.

Azt mondták, ez csendes 
éjszaka volt.

Komáromi Magda
PMH, 1974. június 30.

Urbán LászLó – sajtótükör
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAM
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

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
A homályos látszekrény képei
Bécsi Imre, Hupján Attila, Kovács Csaba 
fotókiállítása
Megtekinthető június hónapban

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodák Kertje – Jeli Arborétum
Somlói vár – Erdődy-kastély (Doba) 
– Öskü és útközben
Bakos Ágnes, Körmendy Zizi, Nemes Er-
zsébet, Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető június hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Hajócsipkék
Jófejű Kinga, a Népművészeti Ifjú Mestere 
kiállítása
Megtekinthető június 13-ig
Varázsföld Alkotóház & Kőangyal
Pálvölgyi Margit és Fitos Györgyi kiállítása
Megtekinthető június 14-től

KLUBÉLET
VITALITÁSKLUB
Keleti energianövelő módszerek
Előadó si-fu Serflek József
Június 12-én, hétfőn 17 órától
KERTBARÁT KÖR
Évadzáró kerti parti
Csak klubtagok részére
Június 18-án, vasárnap 13 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
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Csillagászat otthon
Vizi Péter előadása
Június 12-én, hétfőn 19 órakor
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 szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

A könyvtár kötészeti 
szolgáltatása szünetel!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A portugál irodalom 
gyöngyszemeiből
Június 22-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Végh Károlyné gobelinjei
Megtekinthető július 5-ig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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
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Június 12., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi  labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–ET FC Győr (ismétlés)
21:40 Élő örökségünk 14/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  A magyar emigráció az EnsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
22:25  Bibliai szabadegyetem    

49/90. rész
23:25 Mozgás
 sportmagazin
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:10 Híradó
  0:25 Tűzijáték

Június 13., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép   
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Szakcsi Gipsy Band
21:20 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:15  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 DVSC TVP–Érd (ismétlés)
23:30  Műábránd
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
0:05 Híradó
0:20 Tűzijáték

Június 14., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00  Bibliai szabadegyetem    
50/90. rész

21:00 Mintha nem otthon lennénk
 Dokumentumfilm
22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10  A magyar emigráció az EnsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
23:25 Vasúti építészet Magyarországon 
 ismeretterjesztő film
  0:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:30 Híradó
  0:45 Tűzijáték

Június 15., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 102. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság
 Érdi VSE–ETO FC Győr (ismétlés)
22:10 Élen állunk
 sportmagazin
22:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
  0:10 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 Tűzijáték

Június 16., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 102. rész
20:00 Műábránd
20:20 szalmabábuk lázadása 
 film
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50  Híradó
  0:05 Tűzijáték

Június 17., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 78. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm
22:40  Bibliai szabadegyetem    

50/90. rész
23:40  A magyar emigráció az EnsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
23:55 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:25 Tűzijáték

Június 18., VAsÁRnAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 szalmabábuk lázadása 
 film
22:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:20  A magyar emigráció az EnsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
23:35 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
  0:05 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:35 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.



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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Érdi Szivárvány Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony

időtartama: határozott idejű,

2017.09.01.-2020.08.31.-ig tartó

közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes

munkaidő.

Amunkavégzés helye:
• Pest megye, 2030 Érd

Kisfenyves Óvoda, Erkel utca 4.
• Pest megye, 2030 Érd

Szivárvány Óvoda, Hegesztő
utca 2.-8.

• Pest megye, 2030 Érd,
Meseház Óvoda, Gyula utca
33-37.

• Pest megye, 2030 Érd,
Napsugár Óvoda, Tárnoki út
58-62.

• Pest megye, 2030 Érd,
Tusculanum Óvoda, László

tér 1.

Amunkakörbe tartozó, illetve

a vezetői megbízással járó

lényeges feladatok:
• óvodapedagógusi feladatok

ellátása, 3-7 éves korú
gyermekek nevelése,
fejlesztése, nagyfokú
gyermekszeretettel;

• együttműködő szakmai
kapcsolattartás szülőkkel és

kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az

illetmény megállapítására és a

juttatásokra a„Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az

irányadók.

Pályázati feltételek:
• főiskola,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség.

A pályázat részeként

benyújtandó iratok,

igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok

másolata,

• a munkakör betöltése és a

besorolás szempontjából

figyelembe vehető

továbbképzések és egyéb

végzettséget igazoló okiratok

másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány.

Amunkakör

betölthetőségének időpontja:

a munkakör a pályázatok

elbírálását követően azonnal

betölthető.

A pályázat benyújtásának

határideje: 2017. június 30. A

pályázati kiírással kapcsolatosan

további információt Inczéné

Papp Márta és Farkas Lászlóné

nyújt, a 06-23-372-506-os

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának

módja:

• postai úton, a pályázatnak
a Szivárvány Óvoda - Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Szivárvány Óvoda,
Hegesztő utca 2-8. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot:
124/2017, valamint a
munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;

• elektronikus úton Inczéné
Papp Márta részére a
szivarvany@erd.hu e-mail
címen keresztül;

• személyesen Inczéné Papp
Márta és Farkas Lászlóné
részére, Pest megye, 2030 Érd,
Szivárvány Óvoda, Hegesztő

utca 2-8.

A pályázat elbírálásának

módja, rendje: az intézmény-

vezető döntése alapján.

A pályázat elbírálásának

határideje: 2017. július 31.
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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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Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda
a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda,

NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
Amunkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Riminyáki út 17.
Amunkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: német
nemzetiségi óvodapedagógusi
feladatok ellátása vegyes életkorú
csoportban.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a„Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, német nemzetiségi

óvodapedagógus vagy
óvodapedagógus német nyelvből
középfokú C típusú általános
nyelvvizsgával;

• német nyelvből középfokú C
típusú általános nyelvvizsga,
társalgási szintű nyelvtudás;

• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák:
kiváló szintű empátia, tolerancia,
gyermekközpontúság, elhivatottság,
kommunikációs készség,
csapatszellem.

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

motivációs levél,
• iskolai végzettséget,

szakképzettséget igazoló
dokumentumok másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy annak
megkérését igazoló postai
feladóvevény,

• egészségügyi könyv,
• arról szóló nyilatkozat, hogy

a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Amunkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. június 26. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Vargáné Magyar
Erika nyújt, a 06-30-790-2850-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus úton
Vargáné Magyar Erika részére a
pumukliovoda@gmail.com e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2017. június 30.
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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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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.

48
14

42

15hirdetmény  | 2017. június 7. |

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com



Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultá iój

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei 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 benyújtásánakmódja:
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 lénye-
ges információ: a kinevezés feltétele a Kttv.
42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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A n emzeti összetartozás napja
A trianoni békediktátumra és annak következményeire 
emlékezett múlt vasárnap a magyarság. Érden a Kutya-
vári úti országzászlónál katonai tiszteletadás mellett 
tartottak megemlékezést. 97 éve, 1920-ban ezen a napon 
írták alá Versailles-ban az első világháborút lezáró 
szerződést.

Aradszki András (Fi-
desz–KDNP), térségünk or-
szággyűlési képviselője, 
energiaügyekért felelős ál-
lamtitkár ünnepi köszöntőjé-
ben elsőként Antall József-
től, Magyarország első sza-
badon választott miniszter-
elnökétől idézet. „A két vi-
lágháború között és minden 
magyar gondolkodásában 
természetes dolog, hogy a 
trianoni békeszerződés fáj-
dalmat okozott. Nem várható 
egyetlen magyar embertől 
sem, hogy lelkesedjék Tria-
nonért, s lelkesedjék azért, 
hogy elveszítse egy ezeréves 
országállam területének a 
kétharmadát.”

Az államtitkár hangsú-
lyozta: június 4-e Trianon 

óta a gyász és az emlékezés, 
de éppen az emlékezésre 
okot adó szétszakítottsá-
gunkban az összetartozás 
napja is a világ magyarsága 
számára. A rendszerváltás 
óta a magyar Országgyűlés 
egyik legfontosabb szimboli-
kus döntése volt a nemzeti 
összetartozás napjáról szóló 
emléktörvény megalkotása a 
trianoni országvesztés 90. 
évfordulóján. E törvény an-
nak a helyes felismerésnek a 
fundamentumán áll, hogy ne 
csak a Trianon felett érzett 
gyász és fájdalom legyen 
örök, hanem a reménység-
nek is annak kell lennie.

Aradszki András ünnepi 
beszédében azt mondta, 
hogy sajnos ma olyan vilá-

got élünk, ahol a rosszat jó-
nak és a jót rossznak hazud-
ják, ahol a valódi és örök 
értékeket el akarják törölni, 
a családokat a genderelmé-
let gyakorlattá váltásával 
szervezetten szét akarják 
verni, ahol az illegális és 
terrorista bevándorlók befo-
gadása erénynek számít, 
ahol a nemzeteket elavult-
nak hazudják, és ahol a tole-
rancia diktatúrájával meg 
akarják fojtani a hagyomá-
nyos értékeket. Kiemelte 
azonban, hogy a magyar la-
kosság 2010-ben a gonosz-
nak erre az inváziójára ne-
met mondott, amikor nem-
zeti és keresztény irányba 
állította Magyarország kor-
mányrúdját.

– Nem kis munkával elér-
tük, hogy alaptörvényünk 
szúrja és csípi a liberális és 
hamis értékeket imádó Nyu-
gat és egy véleményformáló 
milliárdos szemét, mert a 
keresztény, azaz a valódi ér-

tékeket állítja előtér-
be. Ahogyan Magyar-
ország nem fogadja el 
az élet elutasítását, a 
házasság megcsúfolá-
sát, a családok szétve-
rését, ugyanúgy nem 
fogadjuk el a nemze-
tek megsemmisítését 
sem – húzta alá.

Emlékeztetett: a 
nemzeti összetartá-
sért és a magyarság 
m e g m a r a d á s á é r t 
nemzeti fejlesztési 
programot indítot-
tak. Soha nem látott 
támogatása van a 
külhoni magyarság-

nak – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár.

– Bár Gyurcsány Ferenc 
szerint „a határon túli ma-
gyaroknak semmi közük a 
magyarsághoz, és ne is 
akarjanak beleszólni az or-
szág belügyeibe”, mi megad-
tuk a teljes beleszólás lehe-
tőségét, mert minden ma-
gyar felelős minden magya-
rért. Ez a felelősség jelenik 
meg a jövőt meghatározó 
döntéseinkben – mondta.

Aradszki András végül 
arra hívta fel az emlékezők 
figyelmét, hogy a Kárpát-
medence, de egész Európa 
nagy kihívások előtt áll, és 
ismét védelemre szorul.

– Meg kell küzdenünk 
azokkal, akik veszélyt jelen-
tenek évezredes keresztény 
kultúránkra, és meg kell 
győznünk azokat is, akik 
nem ismerik fel ezt a ve-
szélyt. Ehhez egységes fellé-
pés szükséges – emelte ki.

– Alig 10 hónap múlva is-
mét állást kell foglalnunk 

hazánk jövőjének további 
irányáról. Wass Albert sza-
vaival élve: „Jól gondolja 
meg, ki mit cselekszik…” A 
jövő elkezdődött, és érde-
mesnek ígérkezik arra, hogy 
tovább dolgozzunk érte – 
most ebben a kicsivé tett or-
szágban, de az egész Kár-
pát-medence javára – zárta 
szavait térségünk ország-
gyűlési képviselője.

Az államtitkár köszöntőjét 
követően Kántor Flórián, a 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium tanulója szavalta el Ba-
bits Mihály Áldás a magyar-
ra című versét. Az ünnepi 
műsorban közreműködött a 
Szirmok Érd Városi és Peda-
gógus Női Kar. A megemlé-
kezésen a városvezetés, a 
Fidesz, a Fidelitas és a Job-
bik képviselői, intézmények 
és civilek helyeztek el koszo-
rút az országzászló emlék-
műnél.

A baloldali pártok nem 
vettek részt a nemzeti össze-
tartozás napján. n bnyh

Aradszki András ünnepi beszédében felhívta az emlékezők figyel-
mét, hogy a Kárpát-medence, de egész Európa nagy kihívások előtt 
áll, és ismét védelemre szorul

A város nevében Simó Károly alpolgármester, Aradszki András országgyűlé-
si képviselő, T. Mészáros András polgármester és Bács István alpolgármester 
koszorúzott



ELADÓK BALATONFÜREDI
LUXUS TÁRSASHÁZAK
SAJÁT STRANDDAL, WELLNESSZEL!

Várjuk érdeklődését! 06-70-454-5110

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

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

A leendő lakástulajdonosok
örök panorámában
gyönyörködhetnek
a Balatonra és
a Tihanyi-félszigetre. 48
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www.rub inbu to ra ruhaz .hu

2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3.

06/30 383 3926 Nyitvatartás:
H-P: 10:00 - 17:30
SZ: 9:00 - 12:00

Ingyen hitel minden gardrób
szekrényre! Többféle méretben, variálható
színekkel, egyedi belső elrendezéssel.
Colin „153” komplett matt 87.100 Ft

Méretek: 219 x 153 x 64 cm.
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Labda és varázslat
Az a jó ebben a napban, hogy ilyenkor anyu is itt van és 
játszik velem – mondta mosolyogva egy kislány az Ófalu-
si óvoda családi sportnapján, aminek több mint egy évti-
zedes hagyománya van az intézményben.

Minden évben gyermek
nap környékén rendezik meg 
ezt a nyílt napot, amire nem
csak a szülőket, nagyszülő
ket várják, hanem a szep
temberben ovit kezdő apró
ságokat és családjukat is, 
hogy kedvet kapjanak az 
óvodához.

A kora délelőtt immár ha
gyományosan a kör és 
ügyességi játékoké, verse
nyeké volt, méghozzá a lab
dázás jegyében.

– Azt tapasztaljuk, hogy a 
gyerekek évről évre nehe
zebben kezelik a labdát, alig 
tudják pattogtatni, eldobni, 
elkapni. Ezért ma minden a 
labdáról szólt: aki akarta, 
seprűvel terelhette, célbado
bóst játszhatott, ölbe véve, 
pókjárásban szaladhatott 
vele. A szülőknek is megmu
tattuk, milyen jó játékokat 
lehet így játszani – mondta 
lapunknak Pócsiné Sivák 

Erzsébet tagóvodavezető, 
hozzátéve: mivel egyre keve
sebb gyereknek van manap
ság otthon labdája, ezen a 
napon minden apróságot 
megajándékoztak eggyel, 
még a legkisebbeket is, akik 
a labdajátékokban még nem
igen vettek részt, annál aktí
vabbak voltak viszont a ho
mokvárépítésben.

Ez a nap nemcsak a moz
gásról, hanem a család és az 
óvoda kapcsolatának szoro

sabbá fűzéséről is 
szólt: harminc 
anyuka, apuka, il
letve nagyszülő 
jött el, hogy együtt 
játsszon a kicsik
kel, és bepillant
son a gyereke ovis 
mindennapjaiba.

A délelőtt egy 
különleges elő
adással zárult: 
Moltész Gyula bű
vészmutatványain 
ámulhattak a gye
rekek és a felnőt

tek, sőt, aki akart, maga is 
részese lehetett a varázslat
nak. Mint Moltész Gyula la
punknak elmondta, a bű
vészmutatványok napjaink
ban, a digitális „csodák” vi
lágában is ugyanúgy hat
nak, mint régen, személyes 
voltuk miatt.

– A varázslat mindig va
rázslat marad – tette hozzá 
mosolyogva.

QQ Á. K.

Minden a labdáról szólt: aki akarta, seprűvel 
terelhette, célbadobóst játszhatott, pókjá-
rásban szaladhatott vele

Mór ás sikerek a diákolimpián
A Móra iskola nyolcfős 
csapata két arany- és egy 
bronzérmet, valamint két 
negyedik helyezést szer-
zett a Fogyatékosok Or-
szágos Diák- és Szabad-
idősport Szövetsége által 
rendezett atlétikai diák-
olimpia döntőjében, amit 
május 19–21. között ren-
deztek Nyíregyházán.

A szép eredmény mellett 
külön öröm, hogy az idén ki
emelkedően nagy létszámú, 
nyolcfős csapat utazhatott a 
Móra iskolából a FODISZ di
ákolimpiai döntőjére, an
nak köszönhetően, hogy a 
Pest megyei válogató baj
nokságon aranyérmet sze
reztek – tudtuk meg Keve-
reschánné Szabó Mária 
testnevelő tanártól. Mivel 
az utazást a KLIK biztosí
totta, a május 10ei, megyei 
válogató versenyre el tud
tak vinni fiatalabb tanuló
kat is, hogy kipróbálják ma
gukat, élményeket szerez
zenek.

– Diákjaink a megyei baj
nokságon tíz arany, hat 
ezüst és két bronzérmet 
szereztek. Győztes tanuló
ink alkották annak a csa
patnak a gerincét, amely 
aztán Pest megyét képvisel
te a diákolimpiai döntőn. A 
nyíregyházi, háromnapos 
esemény hatalmas élmény 
volt a fiataloknak, hiszen a 
versenyek mellett sokféle 
programmal várták őket a 
szervezők. A diákolimpiai 
döntőn a nagy hőség ellené
re is kiválóan szerepeltek a 
gyerekek: Rafael Dávid 

megvédte tavalyi bajnoki cí
mét súlylökésben, és megle
petésre bronzérmes lett kis
labdahajításban. Ami tavaly 
nem sikerült Balog Mari-
annak, az idén igen: meg
nyerte a női súlylökést. Kur-
csi Sándor 4. lett magasug
rásban, Kanalas István 
szintén a 4. helyet szerezte 
meg távolugrásban. Minden 
versenyzőnk sportszerűen, 
példamutatóan versenyzett, 
amivel nagy örömöt szerez
tek nekünk. Büszkék va
gyunk rájuk, a kitartásukra 
és a szorgalmukra – tette 
hozzá a pedagógus, aki 
évek óta készíti fel tanítvá
nyait a különböző sportver
senyekre. Mint lapunknak 
elmondta, ez volt az utolsó 
diákolimpiája: ősszel nyug
díjba megy.

Rafael Dávid és Balog Ma
riann is utoljára versenyzett 
az iskola színeiben: hama
rosan elballagnak. Mind

ketten egy speciális XI. ke
rületi iskolában tanulnak 
tovább és szereznek szak
mát. Mint lapunknak el
mondták, a versenyzést ott 
is szeretnék folytatni.

– A sport azért fontos 
ezeknek a gyerekeknek az 
életében, mert egyenlő esé
lyekkel indulhatnak az 
egészséges diákokkal, si
kerélményeik lehetnek, és 
megtapasztalják, hogy ki
tartással mi mindent elér
hetnek. Két diákolimpiai 
bajnokunk is nagyon szor
galmasan gyakorolt: Dávid 
például hétvégére hazavitte 
a súlygolyót, hogy otthon is 
tudjon készülni – hangsú
lyozta Kevereschánné Sza
bó Mária, aki még egy ver
senyre készül diákjaival: a 
napokban, Gödöllőn meg
rendezésre kerülő országos 
mezeifutóbajnokságon há
rom mórás tanuló indulhat.

QQ ÁdÁm K.

A diákolimpiai döntőn a nagy hőség ellenére is kiválóan szerepel-
tek a gyerekek

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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Segítő Tanoda indul
Június végén egyhetes szünidei táborral indít, majd augusz-
tus közepétől a pótvizsgára kényszerülő tanulóknak segít a 
felkészülésben, szeptembertől pedig minden hétköznap dél-
után korrepetálja a tanulásban segítséget igénylő általános 
iskolás diákokat a nemrégen megalakult Tanoda Egyesület.

A civil szervezet azt a célt tűz
te ki maga elé, hogy azokat a hát
rányos helyzetű tanulókat segít
se, akik számára sem a család, 
sem az iskola nem tud megfelelő 
feltételeket biztosítani a sikeres 
és eredményes iskolai előrehala
dáshoz és a továbbtanuláshoz. A 
tanulásban folyamatos ösztön
zést és korrepetálást igénylő 
gyermekek zöme a szerény kö
rülmények között élő, hátrányos 
helyzetű családokból kerül ki, 
ahol az iskolai előmenetel nem 
tartozik a család elvárásaihoz, 
ezért legtöbbjüknek már az álta
lános iskola elvégzése is nehéz
ségekkel, sok esetben eredmény
telenséggel jár.

A Tanoda Egyesület a tehet
séggondozást is felvállalja, an
nál is inkább, mert gyakran az 
említett hátrányokkal küzdő 
tanulók azon képességeiket 
sem tudják kibontakoztatni, 
amelyekben kifejezetten tehet
ségesek. Rendszeres működé
sével a Tanoda az iskolákat is 
szeretné tehermentesíteni: kis 
létszámú, 3–5 fős csoportokban 
foglalkoznak azokkal a gyere
kekkel, akiknek a felzárkózta
tása több időt vesz igénybe.

Az Érdi Tanoda működése ki
zárólag civil adományozók tá
mogatásával valósulhatott meg. 
Munkáját a kéthárom főállású 
pedagógus mellett rengeteg ön
kéntes segíti, köztük egyaránt 
van tanár, lelkész és szociális 
munkás, de mérnök jogász, gaz
dasági szakember is.

A diákok szabadidejének 
hasznos eltöltéséről is gondos
kodni kívánnak: a „Szimfónia 
program” lényege, hogy a hely
ben használatos hangszerek
kel, zenetanárok közreműködé
sével muzsikálni is tanulnak a 
gyerekek, s ha elég ügyesek, 
akár a közös koncertezés örö
méig is hamar eljutnak.

Mint megtudtuk, a Tanoda 
Egyesület az oktatási felzár
kóztatás mellett a társadalmi 
integrációt, az alkalmazkodási 
képességet is csaknem ennyire 
fontosnak tartja. Ennek érdeké
ben közös családi programok 
szervezését is célul tűzte ki, hi
szen úgy vélik, a közös érdeklő
dés alapján megélt közösségi 
lét segít abban, hogy a gyere
kek és a felnőttek egyaránt ki
kerüljenek a zárt családi rend
szerből és nyitottabbá váljanak 
a változásokra.

Az Érdi Tanoda egyhetes tá
borral nyitja meg a kapuit, 
majd a vakációt követően, au
gusztus közepétől elsősorban 
azoknak a diákoknak nyújt 
segítséget, akiknek pótvizsgá
ra kell felkészülniük. Az új, 
2017/2018as tanév kezdetétől 
pedig minden hétköznap dél
után 13tól 18 óráig várják 
majd a tanulásban segítséget 
igénylő általános és középis
kolás diákokat. Bővebb felvilá
gosítás Asztalos György tano
davezetőtől, az erditanoda@
gmail.com címen kérhető.

QQ Bálint E.

Hat ártalan jókedv a Bolyaiban
Vetélkedőkkel, játékokkal és Zuboly-koncerttel ün-
nepelték a nemzeti összetartozás napját az Érdi Bo-
lyai János Általános Iskolában június 2-án.

Ezen a napon zárták a 
Határtalanul programot 
is, amelynek keretében 
május 7–11. között 53 hete
dikes diák és hat pedagó
gus utazott Erdélybe. Él
ményeiket a nemzeti ösz
szetartozás napján külön
féle irodalmi és történel
mi, illetve rajzos játékok, 
bemutatók, vetélkedők ke
retében osztották meg a 
többiekkel, és nem marad
hatott el az élménybeszá
moló sem.

– A műveltségi, történel
mi, földrajzi és irodalmi 
projektfeladatok mellett – 
Bolyai Jánoshoz hűen – a 
matematikai gondolkodá
sukat is elő kellett venniük 
az osztályoknak. A legjob
bakat ajándékkal díjazzuk 
az utolsó tanítási napon – 
mondta lapunknak Bara-
nyi Teréz igazgatónő, hoz
zátéve: a Határtalanul 
programon kívül is szoros 
kötelékek fűzik az iskolát 
Erdélyhez, a marosvásár
helyi Bolyai líceumon ke
resztül, amellyel cseredi
ákkapcsolatot tartanak 
fenn.

Baranyi Teréz nagyon 
fontosnak tartja a nemzeti 
összetartozás napjának 
méltó megünneplését.

– Fontos számunkra a 
nemzeti együvé tartozás, 
hogy emlékezzünk közös 
gyökereinkre, hagyomá
nyainkra. Ezek mellett az 
anyanyelvünk is nagyon 

erős összekapcsoló elem 
– hangsúlyozta az igazga
tónő.

Az Erdélyből nemrég ha
zatért diákok lapunknak 
sok szép élményről szá
moltak be. Legtöbben első 
alkalommal jártak Erdély
ben, de volt olyan diák is, 
aki onnan származik, és, 

mint mondta, volt olyan 
időszak, amikor háromhe
tente hazajárt a szüleivel.

– Azért fontos számom
ra a nemzeti összetarto
zás napja, mert rádöbbenti 
az embereket, hogy ugyan
úgy kell tekinteni a hatá
ron túl élő magyarokra is, 
mint az anyaországban 
élőkre – mondta a hetedi
kes Kamilla, hozzátéve: 
szomorú, hogy Erdélyben 
sokan már románul be
szélnek, még ha a magyar 
is az anyanyelvük.

– Jó lenne, ha a határon 
túli magyarok is éreznék, 
hogy ők ugyanolyan fonto
sak, mint akik itt élnek, 
Magyarországon. Ezért 
számukra is fontos a nem
zeti összetartozás napja – 
tette hozzá osztálytársa, 
Panna.

A vetélkedőkön, játéko
kon kívül még egy nagy 
meglepetés várt a gyerek
re: a Zuboly zenekar adott 
bő egyórás, fergeteges 

hangulatú koncertet az is
kola aulájában.

Az Örökös Ökoiskola 
tagságot elnyert Bolyai di
ákjai ezen a napon nem 
csupán élményekkel lettek 
gazdagabbak: a június 5ei 
környezetvédelmi világ
naphoz kapcsolódva egy
egy, az iskola udvarán el
helyezett virágládát fo
gadtak örökbe az osztá
lyok, amit a tanulók ültet
nek majd be színes növé
nyekkel.

QQ ádám

A Zuboly zenekar fergeteges hangulatú koncertet adott az isko-
la aulájában
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TOLLAS

Éva dot zártak a tollaslabdázók
Pünkösdhétfőn hetven fővel rendezte meg az Érdi 
VSE tollaslabda szakosztálya és az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola az Évadzáró Csoki Ku-
pát, amelyet a szokásokhoz híven tizenkét kategóriá-
ban hirdettek meg.

A Batthyány Tornacsar-
nokban rendezett ese-
ményre 45 fiú/férfi és 25 
lány/női tollaslabdázó ér-
kezett. A jó hangulatban 
telt torna elsődleges célja a 
versenyzési lehetőség biz-
tosítása, illetve természe-
tesen a sportág megszeret-
tetése, épp ezért a verseny-
re bárki nevezhetett egy 
tábla csokoládéval.

Az első három kategóriá-
ban a Harmos család tarolt, 
miután az egyes korcso-
portban Harmos Boldi-
zsár, a kettesben Harmos 
Borbála, a hármasban 
Harmos Márton lett az 
aranyérmes. A legkiseb-
beknél még Kis-Kasza Ara-
bella végzett az élen. Ezt 
úgy tette, hogy ugyan nem 
volt lány ellenfele, de a fiúk 
között is ötször nyert egy 
vereség mellett, tehát itt 
második lett volna. A kettes 
csoportban Nusser Ádám 
győzött. A III. korosztályos 
lányoknál pedig Becker 
Vanda úgy végzett az élen, 
hogy szettet sem veszített, 
így megérdemelten vehette 
át a torna legjobb női játé-

kosának járó trófeát, ame-
lyet a férfiaknál Kis-Kasza 
Miklós kapott, hiszen nem-
csak a IV. korcsoport verse-
nyeit, hanem a felnőtt A ka-
tegóriát is megnyerte. Előb-
biben a lányoknál Szalai 
Vivien, utóbbiban Soltész 
Nikol lett az aranyérmes. A 
felnőtt B kategóriát pedig 
Urbánné Turi Anita és Sü-
vegjártó Zoltán nyerték 
meg.

– Egyet leszámítva min-
den meccset megnyertem, 
de ott már fáradt voltam. Jó 
évem volt, lehetett volna 
jobb is, de elégedett vagyok 
ezzel  – kezdte Kis-Kasza 
Miklós, aki néhány hete a 
korosztályos válogatott 
tagjaként, egy évvel fiata-
labb versenyzőként szer-
zett aranyérmet fiú páros-
ban a horvátországi Dub-
rovnikban tartott nemzet-
közi viadalon. – Edzettem 
egy indiai edzővel a válo-
gatottban, amely által so-
kat fejlődtem, az ütéseim és 
a leütéseim is jobbak lettek 
– mondta a csapat egyik 
legtehetségesebb játékosá-
nak számító Kis-Kasza 

Miklós. – Több nagyon jó 
csapattársam is van, de ne-
kem az a célom, hogy meg-
nyerjek mindent.

Az ÉRDI VSE tollaslabda 
szakosztály sportolói há-
rom alkalommal is megmé-
rették magukat külföldön, 
többen a korosztályos válo-
gatottakban szerepeltek, 
továbbá a magyarországi 
versenyeken való részvétel 
mellett öt Csoki Kupát is 
rendezett az egyesület.

QQ Domonkos Bálint

ÚSZÁS

Milák mellett Joó is ott  
lehet a vb-n
Az utolsó lehetőség volt a júliusi, budapesti világbajnok-
ságra való indulási jog megszerzésére a vébének otthont 
adó Duna Arénában rendezett Budapest Bajnokság. Az 
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. versenyzői összesen hét 
érmet hoztak, valamint a Dunaharaszti MTK-t erősítő 
Tekauer Márk is két érmet szerzett.

Barócsai Petra az ifjúsági 
országos bajnokság után úgy 
döntött, inkább pihen és készül 
az izraeli ifi-Európa-bajnok-
ságra, míg Milák Kristóf a 
négynapos versenyen csupán 
egy nap állt rajtkőre, így az ér-
diek „megcsappant” csapattal 
vágtak neki a Budapest Baj-
nokságnak. A megméretteté-
sen ugyan még lehetett szerez-
ni indulási jogot, ám a debrece-
ni viadal után Sós Csaba, az 
úszóválogatott szövetségi ka-
pitánya már megnevezte a ke-
retet, így az ott remeklők vé-
dettséget élveztek a kvóta nél-
küliekhez képest. Tehát azok a 
helyek voltak kiadók, ahol még 
nem tudták megúszni az A-
szintet vagy volt még kvóta. 
Mint ismert, a debreceni felnőtt 
ob-n Milák 100 pillén győzött, 
így ő már kvalifikálta magát a 
felnőtt világbajnokságra.

A versenyen Kovács Bene-
dek rögtön a második napon 
ezüstérmes lett 50 háton, míg 
a Dunaharasztit erősítő Teka-
uer Márk 100 pillén második 

helyen végzett. 100 gyorson 
Joó Sára győzött, valamint 
200 pillén már Milák Kristóf is 
indult. Második lett Cseh 
László mögött. 

200 vegyesen némi megle-
petésre Joó Sára nyert, aki 
inkább a rövid számokban 
volt eddig eredményes, jobbá-
ra az ötvenes távokon és a 100 
gyorson szokott indulni. Já-
nosi Kristófnak is jutott egy 
bronzérem, hiszen 100 gyor-
son harmadikként érte a fa-
lat. Kovács Benedek pedig 
hozta a szokásost, Balog Gá-
bort ezúttal sem tudta meg-
szorongatni, s másodikként 
ért célba 100 háton.

A nagy kérdés az 50 hát volt 
a nőknél, mivel itt Joó Sárá-
nak van egy „fél kvótája”, ami-
ről majd Hosszú Katinka 
dönt. Ha a világklasszis nem 
vállalja a számot – amelyre 
csak a nevezési határidő be-
adása előtti napokban, július 
elején derül fény –, akkor Joó 
Sára lesz a résztvevő. 

QQ Domi

KÉZILABDA

Köz  ös évzárón búcsúztatták a szezont
A hagyományokhoz híven az ÉRD női kézilabdacsapata 
felnőtt és utánpótlás együtteseinek szurkolóival közö-
sen ünnepélyes évzáróval búcsúztatták a 2016/17-es 
évadot az ÉRD Arénában. A klub elbúcsúzott kapusle-
gendájától, Gridnyeva Szvetlanától, aki hat szezont töl-
tött a csapatnál és írt történelmet védéseivel.

Az évzárót Tekauer Nor-
bert, a klub elnöke nyitotta 
meg, köszöntötte a megjelent 
játékosokat, szurkolókat és 
röviden összefoglalta a sze-

zon eseményeit, majd átadta 
a szót T. Mészáros András-
nak, Érd Megyei Jogú Város 
polgármesterének. A város-
vezető gratulált a csapatnak 

az elért eredményekhez, és 
elmondta, hogy a város to-
vábbra is támogatja klubot. 
Ezt követően Tekauer Nor-
bert köszönte meg partnere-
iknek a támogatást, amelyet 
ebben a szezonban nyújtot-
tak, hozzájárulva ahhoz, 
hogy a csapat ismét eredmé-
nyes évet zárjon.

A folytatásban a klub elnö-
ke az utánpótlás-együttese-
ket szólította korosztályok 
szerint, akiknek T. Mészá-
ros András és a felnőtt csa-
pat játékosai egyenként ad-
ták át a szezon emlékére ké-
szített pólókat. A Suli Kézi-
labda Utánpótlás Program-
ban dolgozó edzőiknek, a 
hazai mérkőzéseinken segí-
tő önkénteseknek, az ÉRD 
Aréna munkatársainak, va-
lamint a csapat stábjának 
egész éves munkáját is meg-
köszönte a klubvezetés.

A 2016/17-es szezon emlé-
keit felidéző kisfilm után 

Szabó Edina tartott rövid 
évértékelőt, és megköszönte 
a csapatnak, a stábnak és a 
szurkolóknak a közös mun-
kát. Végül Tekauer Norbert 
búcsúztatta el az aktív pá-
lyafutását befejező Gridny-
eva Szvetlanát, aki össze-
sen 198 mérkőzésen lépett 
pályára érdi színekben, és 
összesen 225 büntetőt védett 
ki. A hivatalos programot 
követően a szurkolók és gye-
rekek együtt fényképezked-
tek kedvenc játékosaikkal, 
és természetesen nem ma-

radtak el az autogramkéré-
sek sem.

A csapattól a visszavonu-
ló Gridnyeva Szvetlana mel-
lett távozik Barján Bianka, 
aki korábbi sikerei helyszí-
nén, Vácon folytatja, míg a 
következő évadtól Fekete 
Bozsana, Larissa Araújo 
és Vajda Luca sem erősíti 
az érdieket, továbbá köl-
csönszerződése lejárta után 
elhagyja az ÉRD-et a janu-
árban fél évre érkező Zelja-
na Stojak is.

QQ Domonkos-handballerd.hu

Kis-Kasza Miklós és Becker 
Vanda a két különdíjas

A hivatalatos évzáróval vonul nyári szünetre az ÉRD 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

Az érintett számára is megható volt a búcsú. Gridnyeva Szvetlana 
összesen 198 mérkőzésen lépett pályára érdi színekben
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

Az ÉRD Aréna fedett uszodája nyáron is
kellemes felfrissülést és kikapcsolódást biztosít.
A megvásárolt jegyek és bérletek a szauna

használatát is tartalmazzák.

Hétfőtől szombatig: 06:00 – 21:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00 – 21:00
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SAKK

Bef ejeződött az egyéni bajnokság
2016 októberében indult el az Érdi VSE egyéni sakkbaj-
noksága. A verseny kiélezett küzdelmet és a szakosz-
tályvezető győzelmét hozta.

Sokáig úgy tűnt, hogy a ta-
valyi győztes Szilágyi Sá-
muel ismétel, hiszen sorozat-
ban nyerte a mérkőzéseit. 
Hét egymás utáni győzelmé-
vel az élen állt, de később be-
csúszott néhány döntetlen és 

két vereség is. Ezután Sinka 
Csaba lépett elő favoritnak, 
de két váratlan vereség az ő 
esélyeit is szertefoszlatta.

Az utolsó forduló előtt fél-
pontos különbségek voltak 

az élen, így aki jó helyezést 
akart elérni, annak győzni 
kellett. Ez mindegyik esé-
lyesnek sikerült, így a szo-
ros küzdelemben végül 
Horváth Péter szerezte 
meg az első helyet, meg-

előzve Varga Józsefet és 
Szilágyi Sámuelt. A negye-
dik helyen Sinka Csaba, az 
ötödiken pedig Holtság Ist-
ván végzett.

QQ DB

Horváth Péter (jobb oldalon) nyerte az egyéni bajnokságot

LABDARÚGÁS

Szép volt, fiúk!
Véget ért a szezon felnőtt NB III-as csapatunk számára, 
amely a Nyugati csoport utolsó körében fordulatos mér-
kőzésen játszott 2–2-es döntetlent a Puskás Akadémia 
FC második csapatával, amely után a játékosok meg-
kapták ezüstérmeiket.

Gyorsan vezetést szerzett 
a vendégcsapat. A 2. percben 
Damásdi Alex csípett el egy 
labdát, lefutotta a hazai vé-
dőket, majd beadását a közé-
pen üresen álló Szabó Máté 
lőtte a hazai kapuba (0–1).  A 
bekapott gól nem zavarta 
meg a rutinosabb érdi játéko-
sokat és hamar jött az egyen-

lítés, sőt a vezető találat is. A 
12. percben Kelemen Patrik 
labdájával Melczer Vilmos 
lépett ki a védők közül, a fel-
csútiak csak fellökni tudták. 
A büntetőt a sértett értékesí-
tette (1–1).  Ez a találat volt 
Melczer Vilmos 17. gólja, ez-
zel az NB III Nyugati csoport-
jának góllövőlistáján a máso-

dik helyen végzett. „Gólra 
gólt” – mondja a rutinos edző. 
Így is történt. A 14. percben 
Németh Gábor Vince bal ol-
dali beadását Kelemen Pat-
rik helyezte a hálóba (2–1). 
Továbbra sem csökkent az 
iram és a csatárok vállalko-
zó kedve, így a szurkolók egy 
változatos, jó iramú találko-
zó részesei lehettek. A követ-
kező izgalmas jelenetre sem 
kellett soká várni. A 24. perc-
ben Hudák Martin szabad-
rúgása a kapufáról vágódott 
a mezőnybe.  Fél óra játék 

után villámlás kíséretében 
megérkezett a nyári zápor, 
így a játékvezető megszakí-
totta a mérkőzést. Amilyen 
gyorsan jött, olyan gyorsan 
távozott is a zápor és tíz perc 
után folytatódott a mérkőzés. 
A kényszerszünet után az 
érdi csapat kapott előbb láb-
ra, de Melczer szabadrúgá-
sát Németh fejelte kapu fölé. 
Már mindenki a félidő végét 
jelző sípszóra várt, mikor vá-
ratlanul tizenegyeshez jutott 
a vendégcsapat. A büntetőt 
Damásdi Alex értékesítette 
(2–2).

A második félidőben sem 
csökkent a lendület. Mindkét 
csapat bátran támadott, de 
az akciók vagy egy pontat-
lan passzon akadtak el, vagy 
a kapusok hárítottak. Egyik 
csapat sem elégedett meg a 
döntetlennel, így a játék he-
vében egy-egy keményebb 
belépő is előfordult. Több-

nyire a hazai csapat akarata 
érvényesült és lényegesen 
több gólszerzési lehetősége 
volt, mint az akadémisták-
nak, de a lehetőségek rendre 
kimaradtak. Előbb Hegedűs 
Norbert nem talált kaput, 
majd Kelemen Patrik lőtt a 
kapu mellé. Már a hosszabbí-
tásban járt a találkozó, ami-
kor a legnagyobb lehetőség 
Palásthy Norbert előtt adó-
dott, de a hazai csatár ajtó-
ablak helyzetben a kapu 
mellé gurított, így döntetlen-
nel zárult a mérkőzés.

Az Érdi VSE ezzel ezüstér-
mesként végzett a bajnok-
ságban az ETO FC Győr mö-
gött, de a Kaposvári Rákóczi 
FC és az FC Ajka előtt. A ta-
lálkozót követő éremátadás 
után pedig bejelentették, 
hogy a csapattól távozik Pa-
lásthy Norbert és Gyurácz 
Bálint.

QQ Harmat Jenő

Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II  2–2 (2–2)
Érd, 300 néző. Vezette: Bereczki M. (Imrő J., Péntek Zs.)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország (Gyurácz B., 60.), Bozsoki, Csi-
szár, Pintér N. (Palásthy, 72.) –Kónya, Hegedűs N., Melczer – 
Balázsovics (Árkányi, a szünetben), Kelemen P., Németh G. V. 
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Melczer (12. – tizenegyesből), Kelemen P. (14.), 
ill. Szabó Máté (2.), Damásdi (42. – tizenegyesből)

A 2016/2017-es szezon ezüstérmese az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjában  (Fotó: Balogh István)



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.

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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90 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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Ha örökbe fogadná Radart vagy Pedrót, 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

Radar 5 hónap körüli, köze-
pes-nagy termetűre növő kö-
lyök kanocska. A Lőcsei úton 
találták állatbarátok azonosí-
tó nélkül. Eredeti gazdája nem 
jelentkezett, így új, felelős csa-
ládra vár, ahol sokat foglal-
koznak vele.

Pedro 10 hónap körüli, kis-kö-
zepes termetű kan. Mozgé-
kony, meglehetősen aktív, fi-
gyelmes kutyus. Emberekkel 
nagyon barátságos és hízel-
gős, ragaszkodó, kutyákkal 
szemben néha féltékeny, de 
többnyire megfér velük.

KÉK HÍREK

Hat évig halottnak hitték
A budapesti és Pest megyei 
felderítők elfogták azt a fér-
fit, aki hamis okmányokkal 
halottá nyilváníttatta ma-
gát azért, hogy elkerülje a 
felelősségre vonást.

A Budapesti Rendőr-főka-
pitányság Felderítő Főosz-
tálya eljárást folytat T. Zsolt 
43 éves érdi lakossal szem-
ben csalás, sikkasztás és 
közokirat-hamisítás meg-
alapozott gyanúja miatt. A 
BRFK felderítői a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársaival közösen 
2017. május 29-én, a reggeli 
órákban Szegeden fogták el 
T. Zsoltot.

A férfi azért, hogy az elle-
ne folyamatban lévő büntető-
ügyekben a felelősségre vo-
nást elkerülje, 2011. június 
22-én hamis iratokkal halot-
tá nyilváníttatta magát, ezt 
követően pedig a hatóságok 
elől elrejtőzött.

Elfogásakor a nyomozók 
más nevére kiállított ma-
gyar és külföldi okmányokat 
találtak nála. A férfit a rend-
őrök előállították, gyanúsí-

tottként kihallgatták, majd 
T. Zsoltot őrizetbe vették, és 
a nyomozók kezdeményezik 
előzetes letartóztatásának 
indítványozását.

*

Tűz keletkezett egy csa-
lád házzal egybeépített mel-
léképületben vasárnapra 
virradóra Érden, a Vadlúd 
utcában. Az épületben búto-
rokat tároltak, amik kigyul-

ladtak, valamint a tűz átter-
jedt a főépület tetőszerkeze-
tére is. Az érdi hivatásos 
tűzoltók három vízsugár se-
gítségével oltották el a lán-
gokat, majd vizsgálták át az 
ingatlant. A házban hat fel-
nőtt és két gyermek lakott, 
ők nem sérültek meg, lakha-
tásuk megoldott, így lakos-
ságvédelmi intézkedésre 
nem került sor.

Forrás: erdmost.hu

VÁLLALKOZÁS

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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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45

42
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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

47
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003

47
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 47

88
04

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 47

75
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Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

477692

Parkvárosi édességkészítőbe ke-
resünk délutános (13-21h) mű-
szakba azonnali kezdéssel kise-
gítőket. Hívd Ilust: 06-20-
4113645! Jó kereseti lehetőség!

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

47
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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.

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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93

94

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.

47
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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

93
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Fiatal kezdő festő, kőműves, bur-
koló vállalkozóknak rendszere-
sen munkát biztosítanánk. 06-
30/9349-576.

Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
tamas.tibor@partner.vodafone.hu

47
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Keresünk galvánüzembe félautomata
berendezésre szennyvízkezelőt,
mechanikaiművek területére.

MagalfémKft.06-20-9-819-460

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

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

47
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Élelmiszerüzletünkbe önmagára
és környezetére igényes, agilis,
gyakorlattal rendelkező pénz-
táros-eladót felveszünk. 06-30-
5821280

ÚTÉPÍTŐ CÉG talpraesett, munka-
bíró alkalmazott jelentkezését
várja jó kereseti lehetőséggel.
06-30-954-2405

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.

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

Gyermekfelügyeletet vállalok al-

kalmanként. 06-30-9008013

CSALÁDI HÁZ

Érden 96 nm-es családi ház ga-
rázzsal eladó. 19,5m Ft. 06-30-
330-0966

TELEK

Árengedmény 42%! Érden a Jusz-
tina utcában eladó két 400
négyszögöles építési telek
egyenként 4 900 000 Ft-ért. 06-
20-9421-329

Érden 410 n-szögöl körpanorá-
más telek eladó 10 millió Ft-ért.
06-20/278-3306.

INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 47
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86

KIADÓ INGATLAN

Érden főúton buszmegállónál,
vasútállomás közelében 1 szo-
ba összekomfortos lakás kiadó,
bútorozottan is. 30e+rezsi+ka-
ució. 06-20-312-7676

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLÁST KÍNÁL

TÁRSKERESÉS

43 éves egyedülálló, független,
gyermekeit egyedül nevelő nő
olyan férfi ismeretségét keresi,
aki egyedülálló, független,
gyermekét egyedül neveli. Aki
rendezett anyagiakkal, szerény
körülmények között, lehet
munkanélküli, aki olyan ko-
moly kapcsolatra vágyik, hogy
a leendő párját a gyermekeivel
együtt elfogadná. Alkalmi társ-
ra vágyó, munka és pénzmáni-
ás férfiak kerüljenek! 06-30-
5029157

Érden 71 éves özvegyasszony ko-
moly élettársat keres 65-72
éves korig. 06-30-330-0966

VEGYES

Költözés miatt
jó állapotú bútorok
(szekrény, komód,
ágy, kanapé, tálaló)

olcsón eladók!

06-70-205-7376
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Kiadó raktár 18 m2, garázs 16 m2

hosszabb távra. 30.000,-Ft/hó
és 25.000,-Ft/hó. Egyben
50.000,-Ft/hó. Zöldséges reke-
szek (ár megegyzés szerint). 06-
23/382-367; 06-20/344-74-66;
20/806-17-38.

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

E 400-as/1500 eszterga tartozé-
kokkal együtt 650 000 Ft-ért és
érhajlító 50 000 Ft-ért jó álla-
potban eladó. 06-23-368679
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

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.

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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RaktáRi munka!
Budapest 8. kerületi raktárépületbe keresünkkollégákat.

Hétköznapimunkavégzés, 2műszak,
heti váltásban: 08:00-17:00 és 11:00-20:00

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Vidékieknekbejárás támogatást biztosítunk.

Érdeklődni: 20/218-8483 48
11
87

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs: (palántázás, anyag-
mozgatás, csomagolás, komissiózás
– Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)
• Raktáros - targoncás (Gyál, Budaörs)
Munkába szállítás, vagy munkába járás
támogatása.

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Bem utatkoztunk Dél-Koreának
A Koreai Kulturális Központba kapott meghívást T. Mé-
száros András polgármester és az ÉRD NB I-es női ké-
zilabdacsapat. Az együttes nyáron ellátogat Dél-Korea 
második legnagyobb városába, Puszanba, ahol a Dél-
Koreai Kézilabda Szövetség által szervezett tornán az 
ottani bajnokság legjobbja, a házigazda klubcsapat mel-
lett a japán és kínai bajnokkal, valamint az Egyesült 
Államok válogatottjával játszik.

Az eseményen Kim Jae 
Hwan, a magyarországi 
Koreai Kulturális Központ 
igazgatója mondott beszé-
det, ahol kiemelte a két or-
szág közötti baráti együtt-
működést mind a sport-
ban, mind egyéb területe-
ken. A központ vezetője 
hangsúlyozta: Magyaror-
szágon kiemelkedőek a 
sportban elért eredmé-
nyek, a kapcsolat elmélyü-

léséhez pedig remek lehe-
tőség a sport.

Ezt követően T. Mészáros 
András mutatta be az Érdről 
készített imázsfilmet, majd a 
Modern Városok programjá-
nak terveit, illetve a jövőben 
megvalósuló fejlesztéseket. 
Érd polgármestere a rendez-
vényen hangsúlyozta: egy 
2–300 hektáros ipari parkot 
kívánnak mihamarabb lét-
rehozni a városban, és ehhez 

várnak dél-koreai befektető-
ket, kereskedőket, logiszti-
kai és termelő cégeket.

– Érd folyamatosan fejlődő 
város a főváros közelében, 
ahol jó lakni, jó élni. A jövő 
titka lesz, mit lehet ebből ka-
matoztatni. Mindent megte-
szünk azért, hogy Érd sike-
res legyen – hangsúlyozta a 
városvezető.

A polgármester a központ 
vezetőjének átadta Klivinyi 
Kinga mezét, amelyet a klub 
összes játékosa dedikált.

A rendezvényen Tekauer 
Norbert klubelnök tartott 
prezentációt, ismertetve az 
ÉRD női kézilabdacsapatá-
nak negyvenéves történe-
tét, külön kiemelve az el-
múlt tíz évet, illetve a leg-

utóbbi öt – egyaránt bajnoki 
bronzéremmel véget érő – 
szezont.

A koreai szövetség két hó-
napja megkereste az ÉRD-
et, és meghívta a női kézilab-
dacsapatot egy augusztusi 
tornára. Mint Tekauer Nor-
bert elmondta, a csapat két 
évvel ezelőtt már játszott a 
dél-koreai válogatottal egy 
edzőmérkőzést, ami a ma-
gyar csapat győzelmével 
végződött.

– A mostani szövetségi ka-
pitány személyesen jött Ma-
gyarországra és hívott meg 

minket a tornára. Úgy gon-
dolom, ez kezdete lehet egy 
sikeres együttműködésnek 
– tette hozzá a klub elnöke.

A dél-koreai kézilabdator-
nát augusztus 17. és 24. kö-
zött rendezik az ország má-
sodik legnagyobb városá-
ban, a Japán-tenger partján 
található, 3,5 millió lakosú 
Puszanban, a dél-koreai, ja-
pán és kínai bajnokcsapa-
tok, az Egyesült Államok 
válogatottja, valamint ter-
mészetesen Szabó Edina 
együttesével.

QQ Domonkos

T. Mészáros András átadta Kim Jae Hwannak Klivinyi Kinga mezét, 
amelyet a klub összes játékosa dedikált  

Szabó Edina vezetőedző is örömmel fogadta a dél-koreai meghívást
 (Fotók: handballerd.hu/Dénes Balázs)

 

Tekauer Norbert klubelnök bemutatta a kézilabdacsapat negyvenéves történetét
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