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Villányi Borok
kedvező áron.

Érd, Felső u. 7.
0623-360-309
0670-3415253
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 „Tanulni mindig és mindenkitől lehet és kell is!”
Interjú Pintérné Bernyó Piroskával, az Érd Közneveléséért Díj kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 23. szám    2017. június 14.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Meg kezdődtek az útfelújítások
Megújul az Alsóvölgyi út, illet-

ve az Ürmös-Csaba utca: múlt 
kedden átadták a munkaterüle-
tet, és a vízelvezető rendszer ki-
épülésével megkezdődnek a mun-
kálatok. A Tárnoki úton folytató-
dik a csapadékvíz-elvezetési 
rendszer kiépítése – jelentette be 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján 
T. Mészáros András. A Tárnoki 
út két ütemben újul meg: először a 
Kolozsvári és Kőszegi utcák közti 
szakasz, majd a Kőszegitől a 
Szent István útig tartó rész épül 
meg. Először a vízelvezető rend-
szert építik ki, ezt követi az asz-
faltozás. A Szent István út felé eső 
részen a 60 éves, elavult gázveze-
ték kiváltására is szükség van, 
amit a Tigáz Zrt. végez, a társa-
ság ígéretet tett arra, hogy a gáz-
vezeték cseréjét még júniusban 
elkezdik, hogy a Tárnoki út e sza-
kaszán akadálytalanul folytatód-
hasson az építkezés.
� n�7. oldal

Pedagógusnapi elismerések

A megjelenteket dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP), 
térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a 
városi ünnepségen. Beszédében hangsúlyozta: mind 
a kormányzat, mind az érdi városvezetés számára  
prioritás az oktatásügy.  n�3. oldal

Nyári parkoló gyerekeknek

Kilencedik alkalommal rendezi meg nyári Parkoló 
programját a Szociális Gondozó Központ. Ingyenes 
kézműves és sportprogramokkal, kirándulásokkal, 
mozidélelőttökkel várják a gyerekeket június 19-től 
augusztus 16-ig, hétfőtől csütörtökig.  n�19. oldal

Sikerek után, felkészülés előtt

A 2016/2017 évi labdarúgó-bajnokság NB III Nyugati 
csoportjában az Érdi VSE csapata számos riválisát 
megelőzve a második helyen végzett. Lapunknak 
Limperger Zsolt vezetőedző értékelte a mögöttünk 
hagyott bajnokságot.  n�20. oldal

(Fotó: ÁdÁm Kata)
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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 Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
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

48
22

35

3a hét témája  | 2017. június 14. |

Érden kiemelt ügy az oktatásfejlesztés

Ped agógusnapi elismerések
„Az évnek csupán egy napja a pedagógusok ünnepe, ami 
akkor telítődik meg valódi tartalommal s válik igazán 
elismeréssé, ha az év többi napján sem szűnik meg a fi-
gyelem és a tisztelet irántuk” – emelte ki köszöntőjében 
Aradszki András (Fidesz–KDNP) energiaügyekért fele-
lős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője a 
múlt kedden a városi pedagógusnapon.

Mint minden esztendőben, 
idén is nagyszabású városi 
ünnepségen köszöntötték 
Érd valamennyi oktatási és 
nevelési intézményének pe
dagógusait. A Szepes Gyula 
Művelődési Központban 
megtartott rendezvény kere
tében rangos városi kitünte
tések, Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmek és Miniszteri 

Oklevelek átadására is sor 
került.

Elsőként a diákok nevé
ben Mák Virág tanuló Os
váth Erzsébet Tanítóinknak 
című versével köszöntötte a 
me g je lenteket ,  majd 
Aradszki András mondott 
beszédet. Hangsúlyozta: Ma 
a pedagógusok biztosak le
hetnek abban, hogy a kor

mány mellettük áll és a 
megbecsülés nemcsak sza
vakban, hanem tettekben is 
megnyilvánul. Az állam a 
következő évben csaknem 
120 milliárd forinttal többet 
fordít az oktatási rendszer 
és a pedagógusok finanszí
rozására. Emlékeztetett 
arra is, hogy a pedagógusok 
voltak az elsők, akiknek a 
kormány átfogó életpálya
modellt és béremelési prog
ramot indított, s ennek kö
szönhetően 2013 és 2017 kö
zött átlagosan 50 százalék
kal emelkedett a fizetésük, 
utolsó üteme pedig idén ősz
szel lép életbe, amikor a bé

rek átlagosan 3,5 százalék
kal nőnek – mondta az ál
lamtitkár.

Érdről szólva kiemelte: 
ilyen mértékű oktatásfejlesz
tés, mint amit az utóbbi évek
ben tapasztaltunk, még nem 
volt Érd történetében! Az el
múlt évtizedben új óvodák 

épültek, így minden
ki, aki óvodába akar
ná járatni a gyerme
két, ma már megtehe
ti. Az oktatási intéz
mények építése, fej
lesztése pedig folyta
tódik a Modern Váro
sok program kereté
ben is. Új, korszerű 
székházba költözik a 
Tankerületi Központ, 
felújítanak két óvo
dát és új gimnázium 
nyithatja meg kapuit 
a Teleki és a Batthy
ány Iskola teljes fel
újítása révén. Ugyan
csak átalakul és 
megújul a Kós Károly 
Szakképző Iskola is, 
amely az egész járás 
fiataljainak jelenthet 
majd szakmai bázist. 
Nemrég adták át a 
Vörösmarty gimnázi
um új tornacsarno

kát, amely méltó körülménye
ket biztosít a gyermekek 
sportoktatására – mondta 
Aradszki András, hangsú
lyozva, hogy mind a kor
mányzat, mind az érdi város
vezetés számára prioritás az 
oktatásügy.

A városi ünnepségen kö
szöntőt mondott Sárközi 
Márta, az érdi tankerület 
vezetője is, aki lévén maga 
is pedagógus, a pálya nehéz
ségeiről és szépségeiről be
szélt.

A pedagógusnapi köszön
tőket díjátadások követték. 
Elsőként T. Mészáros And
rás polgármestertől a köz
gyűlés által odaítélt Érd 
Közneveléséért Díjat vehet
ték át, amellyel az idén Var-
gáné Magyar Erikát, a Pu
mukli Német Nemzetiségi 
Óvoda intézményvezetőjét, 
Kozma Zoltánnét, az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Álta
lános Iskola tanítóját, igaz
gatóhelyettesét, valamint 
Pintérné Bernyó Piroskát, 
az Érdi Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola és Gimnázium 
igazgatóját tüntették ki (vele 
készült interjúnk a 4–5. ol
dalon olvasható).

QQ Bálint Edit

Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült: Stiblo 
Anna (Lukin AMI), Berényi Andrásné (Teleki), Tiringerné Ben-
csik Margit (Vörösmarty). Miniszteri oklevelet vett át: Tóthné 
Hollósi Krisztina, Sándor Éva, Oláhné Balog Tünde, Volfné Mi-
cheller Ildikó (Kőrösi); Rábainé Radó Katalin, Nonn Ilona, Kiss 
Lajosné, Némethné Fülöp Marianna (Teleki); Schwindtné Kato-
na Tünde, Hornyák Tamás, Geri Csaba, Homoki Árpád (Vörös-
marty); Szijártóné Somogyi Mónika, Sándor Ibolya, Dicsővári 
Kornélia, Nagy Éva Lujza (Érdligeti); Tinka Lajos, Csizmadia 
Károlyné, Paulovits Mónika (Batthyány); Tóth Sándorné, 
Szanyóné Kusa Gyöngyi, Bereczki Anita, Csuhanicsné Bakos Il-
dikó (Móra); Szokolai Zoltán, Roszkos Péterné, Horti Ágnes, Mé-
zes Gyöngyi (Lukin).

T. Mészáros András polgármester és az Érd Közneveléséért Díj idei kitüntetettjei: Vargáné Magyar Erika, Kozma 
Zoltánné, Pintérné Bernyó Piroska
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Beszélgetés Pintérné Bernyó Piroska igazgatóval

Nem  szakma, hanem hivatás!
Kitűnő tanulmányi eredményeivel számos lehetőség kö-
zül válogathatott volna, de számára csak egyetlen híva-
tás létezett: a pedagógusi. Tanított faluban, kisváros-
ban, sőt ezer feletti létszámú fővárosi iskolában is, nap-
jainkban pedig az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium vezetőjeként kamatoztatja az évtizedes 
tapasztalatait és a megújulásra mindig kész tudását. 
Pintérné Bernyó Piroskával, az Érd Közneveléséért Díj 
egyik idei kitüntetettjével beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Mikor döntötte el, hogy 
pedagógus lesz?

– Bármilyen furcsának 
tűnik is, már kis elsős ko-
romban elhatároztam, hogy 
ez lesz a hivatásom. Volt 
ugyanis egy csodálatos, tün-
déri tanítóm, Julika néni, 
akit azonnal a szívembe zár-
tam. Nagyon tetszett, ahogy 
velünk bánt, ahogy osztályo-
zott, a naplóba írt, szóval 
minden, ami az iskolában 
egy hatéves kisdiák figyel-
mét képes megragadni. Juli-
ka néni ma is él és jó egész-
ségnek örvend, s ha bármi-
kor találkozunk, mindig elé-
gedetten nyugtázza: „Lám, 
te betartottad a gyermekko-
ri ígéreted!”. Nem volt nehéz, 
hiszen a szélesebb család-
ban tizennégy pedagógust 
számoltam össze, mondhat-
ni nálunk ez a szakma régi, 
családi hagyományként él.

– Hol kezdte a pályáját?

– 1981-ben Ikladon, egy 
kicsiny település iskolájá-
ban tanítottam először. Nem 
is lehetett volna jobb kezdet 
számomra, mert egy megle-
hetősen kemény és követke-
zetes kiváló pedagógus volt 
az igazgatóm, aki nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy si-
keresen vegyem az akadá-
lyokat és elsajátítsam a taní-
tást a gyakorlatban is, meg-
tanuljam mindazt, amit az 
egyetemen nem taníthattak 
meg. Bár szerettem ott dol-
gozni, az élet úgy hozta, 
hogy felkerültem Budapest-
re, ahol egy hatalmas, több 
mint ezerfős iskolában foly-
tattam a tanítói pályafutáso-
mat. Óriási változás volt szá-
momra egy kis faluból a 120 
fős tantestületbe bekerülni, 
ráadásul a diákok is egészen 

mások voltak, mint Ikladon. 
Mivel nagyon kedvelem a 
mindenre nyitott, vagány 
gyerekeket, velük is hamar 
megtaláltam a közös hangot. 
Innen Pesterzsébetre kerül-
tem, egy szintén óriási lét-
számú iskolában folytattam 
a tanítást, de végül vissza-
húzott a szívem a szülőfa-
lumba és a baracskai általá-
nos iskolában folytattam a 
pályámat, ahol viszonylag 
fiatalon, harmincévesen 
igazgatóhelyettes is lettem. 
Majd, amikor a kápolnásnyé-
ki gimnáziumot elindították, 
az ottani igazgatónő kért fel 
helyettesének. Hatalmas le-
hetőség volt számomra egy 
újfajta iskolaszerkezet ki-
alakításában részt venni, 
bár akkor még nem sejtet-
tem, hogy évekkel később a 
Gárdonyi gimnázium meg-
alakításában mekkora hasz-
nát veszem az ott szerzett 
tapasztalataimnak! Ez 
azonban 15 év után követke-
zett be, sőt ugyanazzal az 
igazgatónővel dolgozhattam 
együtt helyettes vezetőként, 
mint Kápolnásnyéken.

– Miként illeszkedett be 
az érdi közegbe?

– Mivel korábban Fejér 
megyében dolgoztam, csu-
pán annyira ismertem Ér-
det, amennyit az itt rendőr-
ként dolgozó férjem által 
megtudhattam a városról. 
De a beilleszkedés soha nem 
jelentett gondot. Ráadásul, 
miután idekerültem, az ak-
kor induló Érdi Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium egyik osztályá-
nak is osztályfőnöke lettem, 
s ez olyan erővel hatott rám, 
hogy addig nem is hittem, 
hogy képes leszek még fel-
nőttként valamiért ennyire 
rajongani, s ekkora élvezet-
tel és hittel fogok hozzálátni 

a gimnáziumi tagozat kiala-
kításához! Az akkori 36 fős 
osztályomnak s a mögöttük 
álló szülőknek köszönhe-
tem, hogy szinte egyik perc-
ről a másikra érdinek érez-
hettem magam, mintha már 
nagyon régtől idekötnének a 
gyökereim!

– 36 fős osztály osztályfő-
nökének lenni önmagában 
is elég nagy kihívás. Mi adott 
erőt a mindennapokban?

– Valóban nem volt köny-
nyű feladat, de nemcsak az 
osztály volt egy kiváló, ren-
geteg ötlettel, huncutsággal, 
de még több tudásvággyal és 
segítőkészséggel megáldott, 
„válogatott különítmény”, 
hanem a diákok szülei is ma-
ximálisan támogattak, nem 
beszélve a mögöttem álló 
tantestületről, akiknek kö-
szönhetően végül várakozá-
son felüli volt az első érettsé-
gizőink „debütálása”! Hoz-
zátenném, hogy abban az 
évben, amikor az első gárdo-
nyis gimnáziumi nemzedék, 
az én osztályom érettségi 
előtt állt, mindannyian tud-
tuk, hogy nagyítóval figyelik 
majd, milyen eredményt ér 
el, hiszen igazolniuk kell: 
megérte új gimnáziumi tago-
zatot létrehozni! Azóta, 
aránylag rövid idő alatt – hi-
szen 6–7 év a közoktatásban 
nem számít nagy időnek – is-
kolánk igen jó hírnévre tett 
szert. Ezért is örülök annyi-
ra ennek a kitüntetésnek, 
mert azt jelzi: érdemes volt 
küzdeni, kitartani! Ugyan-
akkor szeretném leszögezni, 
hogy mindezt nem egyedül 
értem el, ebben a sikerben – 
ahogy említettem – minden-
ki benne volt!

– Mi volt a legnehezebb? 
Volt lehetetlennek tűnő fel-
adat?

– Nem, mert az, hogy va-
lami „lehetetlen”, meg sem 
szokott fordulni a fejemben! 
Ha eltervezek valamit, alap-
vetően hosszas mérlegelés 
és töprengés után már biz-
tonsággal meg valósítom. 
Azért nincs lehetetlen, mert 
nincsenek azonnali elképze-

léseim. Mindig pontról-pont-
ra megvizsgálom egy-egy 
feladat előnyeit, hátrányait, 
megoldásának lehetőségeit, 
s csak azután kezdek bármi-
be. A Gárdonyi iskolastruk-
túrájának kialakításában az 
első és a legfontosabb szem-
pont az volt, hogy megnyer-
jük a szülők és a diákok bi-
zalmát, hiszen egy olyan 
gimnáziumba kellett beirat-
kozniuk, amelyben épphogy 
felvették a tanárokat, amely-
nek még nem lehettek ered-
ményei, de még mi sem tud-
hattuk, milyen tanulmányi 
eredménnyel érkeznek hoz-
zánk a diákok. Egy évünk 
volt arra, hogy megszerez-
zük ezt a bizalmat. Ma már 
nem fér hozzá kétség, hogy 
ez maximálisan sikerült, hi-
szen több mint 11-szeres túl-
jelentkezés volt az idén! Ér-
demes szem előtt tartani, 
hogy mi nem az a gimnázium 
vagyunk, ahová a kitűnők 
kitűnőit várjuk! Az élet iga-
zolta, hogy sok nyolcadikos 
gyerek, aki „csak” 4-es ta-
nuló, egy nap elkezd majd 
szárnyalni! Most például 
van egy fiú a tizenkettedik-
ben, aki orvosi pályára ké-
szül, de tizedikben még úgy 
tűnt, el sem jut az érettségi-
ig! Most meg több mint 90 
százalékos emelt szintű bio-
lógiadolgozatot írt! Ő tizen-
egyedikben kezdett el szár-
nyalni, célokat tűzött ki 
maga elé és rástartolt a ta-

nulásra. Ezért állok ki amel-
lett, hogy nem szabad már 14 
éves korukban leírni a nem 
kitűnőket, hogy nem valók 
gimnáziumba, mert vagy el 
sem jutnak a céljukig, vagy 
csak hosszas kerülőutakon 
sikerül. A diákok előbb vagy 
utóbb rájönnek, hogy tanul-
niuk kell! Van, akinek ehhez 
több idő kell.

– Vajon az igazgatónő 
szemével milyenek a mai 
gyerekek?

– Több mint 800 diák jár 
ebbe az iskolába, de azt hi-
szem, bátran körülnézhe-
tünk: rendezett környezet 
fogad bennünket! Különle-
ges fegyelmezési gondjaink 
nincsenek, főleg a gimnazis-
ták között. Nem véletlenül 
változott nevelés-oktatásra 
az iskolák feladata, mert 
való igaz, nevelnünk is kell: 
nemcsak szóval, példamuta-
tással is. Ez leginkább az is-
kolán kívül mutatkozik meg. 
Ha kirándulásra, színházba 
megyünk, osztályfőnökeink 
mindig dicséretet kapnak, 
hogy a gárdonyis diákok ille-
delmesek, jól neveltek! In-
kább a felső tagozatosokkal 
adódnak néha gondok, ők 
még néha úgy viselkednek, 
mint a zabolátlan csikók, fe-
szegetik a határaikat. A 
nyolcadikosok ugyanis a 
mai napig nagyon nehezen 
élik meg, hogy nem ők a leg-

„Az, hogy valami lehetetlen, meg sem szokott fordulni a fejemben”
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nagyobbak, mert itt van gim-
názium. Fontos viszont, 
hogy partnerként a szülő is 
mellettünk álljon, mert ha a 
szülő nem látja vagy nem hi-
szi el nekünk, hogy problé-
ma van a gyerekkel, nehéz 
lesz megoldani. 

– Megoszlanak a vélemé-
nyek arról, hogy jó-e az, ha 
az alsós apróságok együtt 
vannak az érettségi előtt 
álló diákokkal. Ön mit gon-
dol erről?

– Amikor az iskolánkban 
a meglévő általános iskola 
mellett elkezdtük kialakíta-
ni a gimnáziumi oktatás fel-
tételeit, sok szülő őszintén 
aggódni kezdett, hogy mi 
lesz majd a szegény, meg-
szeppent hatéves Pistikével, 
ha hirtelen a 17–18 éves fia-
talok között találja magát? 
Kápolnásnyéken már megél-
tük ugyanezt, mi tudtuk, 
hogy ez csak jól sülhet el! 
Úgy működünk ugyanis, 
mint egy óriási család, ahol 
van kistestvér és nagytest-
vér is, ők sincsenek külön 
épületben, egymás mellett 
kell élniük. Viszont nagy-
szerűen hatnak egymásra! 
A szünetben nálunk nem lát-
ni össze-vissza rohangáló, 
sikítozó, lökdösődő aprósá-
gokat, mert a kicsik másol-
ják a nagyokat, úgy szeret-
nének viselkedni, mint ők! 
Ugyanakkor a nagyobb diá-
kokra is hatnak a kisebbek, 
meg kell tanulniuk tolerálni 
egymást a rendezvényeken, 
a büfé előtt, az ebédlőben. 
Olyan spontán nevelési hely-
zetek adódnak, amit direkt 
módon lehetetlen előidézni. 
A szalagavatót idén először 

úgy szerveztük, hogy az 
egész iskola tanulói részt 
vettek az ünnepségen, s ez a 
kicsiknek is óriási élmény 
volt. Arra törekszünk, hogy 
egymást segítő, egymásra 
pozitívan ható diákok kö-
zössége legyen az iskola.

– Bernyó Piroska milyen 
gyermek volt?

– Emlékeim szerint na-
gyon jó kislány voltam! Nem 
csoda, nagyon kései és egy 
szem gyermeke voltam a 
szüleimnek, de a szélesebb 
családban is én voltam a leg-
kisebb, s az unokatestvére-
im gyakran felrótták, hogy 
kiváltságaim voltak emiatt. 
A szüleim azonban nagyon 
vigyáztak arra, hogy ne 
„szálljak el”, ne legyek be-
képzelt és öntelt. Arra taní-
tottak, tegyek meg mindent, 
ami tőlem telik, de az értéke-
lést bízzam csak másokra! 
Ha jól cselekedtem, biztosan 

észre fogják venni! Szép és 
emlékezetes gyermekkorom 
volt, hiszen az egész csalá-
dom Baracskán élt, jól érez-
tem ott magam, s annak is 
örülök, hogy kiváló tanárok-
tól tanulhattam, nekik kö-
szönhetem, hogy elindítot-
tak ezen a pályán. Úgy emlé-
keztem, nemcsak kitűnő ta-
nuló voltam, de mindig pél-

dás volt a magaviseletem is. 
Éppen ezért igencsak meg-
döbbentem, miután épp a na-
pokban került a kezembe a 
hatodik osztályos ellenőr-
zőm, amiben nem kis megle-
petésemre ezt olvastam: „Pi-
roskát verekedésért figyel-
meztetésben részesítem”. 
Hűha! Talán mégse lehetett 
annyira durva, ha egyálta-
lán nem emlékeztem rá, pe-
dig minden másra igen, a di-
cséretekre, az oklevelekre, 
de, hogy mikor és kivel vere-
kedtem, elfelejtettem! Per-
sze, a csintalanság minden 

gyermek életébe belefér! De 
mint említettem, igen korán 
elhatároztam, hogy pedagó-
gus leszek, s ettől semmi 
sem tudott eltántorítani, pe-
dig voltak más lehetőségek 
is az életemben! 1992 óta fo-
lyamatosan települési ön-
kormányzati képviselői fel-
adatokat is ellátok Baracs-
kán, sőt 14 évig folyamato-

san alpolgármester is vol-
tam, mégsem hagytam el a 
pedagógus pályát, mert 
egyedül ezt érzem igazi hi-
vatásomnak! 

– Gyakran halljuk, de van-
e valóságalapja, hogy „felhí-
gult” a pedagóguspálya?

– Valóban, korábban volt 
egy ilyen tendencia, hogy 
többen – kizárólag az egye-
temi diploma kedvéért, s 
mert máshová nem jutottak 
be – „jobb híján” lettek peda-
gógusok. Ez azonban az 

utóbbi évekre már nem jel-
lemző! Aki ma ezt a pályát 
választja, azért teszi, mert 
valóban a gyermekek okta-
tásával-nevelésével szeret-
ne foglalkozni. Igaz, a szak-
tanári pályánál előfordul-
hat, hogy egy angol-, mate-
matika- vagy informatikata-
nár inkább a versenyszférá-
ba keresi a boldogulását, 
mert anyagilag nyilván job-
ban megéri, de aki kitart 
mellette, egészen biztosan 
elhivatottságból teszi. Ez 
ugyanis nem szakma, ha-
nem hivatás!

– Mit szeretne még elérni?

– Így, a pályám vége felé 
közeledve, feltétlenül sze-
retném az általunk elindí-
tott gimnáziumi sportosz-
tályt felépíteni. Az is a cé-
lom, hogy mindig úgy zár-
hassuk az évet, hogy kima-
gasló sikert is elkönyvelhes-
sünk magunknak. Nekem 
egyébként is az a szálló-
igém, hogy a „Gárdonyiban 
mindig történik valami!”, s 
törekszünk is arra, hogy en-
nek megfeleljünk. Nem ne-
héz, mert igen innovatív 
csapattal dolgozom, ötletek, 
elképzelések bőven vannak, 
s azt is tudják, hogy a jó ja-
vaslatok, kezdeményezések 
megvalósítását mindig szí-
vesen támogatom. Ugyan-
akkor nem szégyellem elis-
merni, hogy én is rengeteget 
tanulok a diákjaimtól! 
Gyakran szembesítenek 
olyasmivel, ami nekem 
eszembe sem jutott volna, s 
közlöm is velük, ha tőlük 
csíptem az ötletet. Tanulni 
mindig és mindenkitől lehet 
és kell is!

„Nem szégyellem elismerni, hogy én is rengeteget tanulok a diákjaimtól”
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Csa tornázás: elszámolnak a társulati tagok pénzével
Május végéig lezárták a közel kilencezer OTP lakás-ta-
karékpénztári (LTP) szerződést, de akadnak még el-
varrni való szálak – tudtuk meg Simó Károly alpolgár-
mestertől, a társulat elnökhelyettesétől.

Sajnos kilenc év hosszú idő, 
sok ingatlantulajdonos eseté-
ben családiállapot-változások, 
elhalálozások történtek, ezeket 
egyenként és külön-külön 
egyeztetni kell, ami további időt 
igényel. Szerencsére már nincs 
sok hátra, a zöme lezajlott, az 
OTP ki is utalta a szerződések 
ellenértékét, és lezárta az adott 
szerződéseket – mondta Simó 
Károly, aki az LTP-szerződé-
sekkel kapcsolatban elmondta: 

az LTP konstrukciót választók 
2008. októbertől kezdődően ösz-
szesen 249 980 forintot kellett 
hogy befizessenek a társulat-
hoz: a részletek összege az első 
76 hónapban 2605 forint volt, az 
ezt követő 20 hónapban 2600 
forint. A befizetések tartalmaz-
ták az LTP-betétre, az előfinan-
szírozásra és a működési költ-
ségekre szánt összeget is. A 
társulat a tag megbízása és fel-
hatalmazása alapján a beérke-
zett összegből továbbutalta az 
LTP-t megillető részt (1820 fo-
rint/egység/hónap). Tehát amit 
a társulathoz befizettek, az 
nem maradt ott teljes egészé-
ben, hanem hónap végén átutal-
ták a társulati tag saját nevére 
nyitott LTP bankszámlára. Az 
erre a számlára befizetett ösz-
szegek után állami támogatást 
kapott a tag, amelynek mértéke 

egyszeri 30 százalék volt. Az 
LTP-számlán összegyűlő ösz-
szegekre 3 százalék kamat járt.

– Ahogyan terveztük, ez az 
összeg 2016 végére a legtöbb 
esetben 236 000 forint lett in-
gatlanonként. Az LTP-szám-
lákról ez a megtakarítási ösz-
szeg került 2016–2017-ben ki-
utalásra. Azaz ekkor lehetett 
felhasználni leghamarabb a 
beruházás céljára. Akinek több 
volt a számláján, azt az OTP 

visszautalta, akinek kevesebb, 
annak később kell ezt rendez-
nie a társulattal. Az, hogy 
mennyi volt az LTP-számlán, 
attól függött, hogy rendszere-
sen és az adott ütemezésben 
érkeztek-e a befizetések – tette 
hozzá Simó Károly.

– A kiutalás 2016–2017-ben 
érkezett meg, a számlák kifi-
zetéséhez a pénzre azonban a 
beruházás során (2010–2013 
között) volt szükség. A kettő 
közötti időszakra ezért az LTP 
konstrukcióban fizetők vagy 
az egyösszegű befizetést vá-
lasztók –  de azt a valóságban 
be nem fizetők – hozzájárulá-
sát a beruházás kezdetekor 
banki finanszírozással előle-
gezték meg, amelynek a kama-
taira is fedezetet kellett bizto-
sítani az összegyűjtött hozzá-
járulásoknak. Az így kibocsá-

tott kötvények visszaváltására 
tehát 2017-ben az aktuális ka-
matokkal együtt mintegy 
2 300 000 000 forintot kellett 
előteremteni. Szerencsére a ki-
lenc évvel ezelőtti számítások 
jónak bizonyultak: már rendel-
kezésre áll ez az összeg, így le 
lehet ezt is zárni – mondta 
Simó Károly, aki elmondta azt 
is: azoknak a társulati tagok-
nak, akiknek az LTP-számlá-
ján legalább 236 000 forint ke-
letkezett ingatlanonként, 
nincs semmi teendőjük. Ha 
ennél kevesebb az összeg, ak-
kor az OTP-vel való elszámolá-
sok után a társulat felveszi az 

ingatlantulajdonossal a kap-
csolatot és jelzi, hogy mennyi 
az elmaradása.

Arra a kérdésre, hogyan szá-
molták ki 2008-ban azt, hogy 
mennyit kell egy-egy ingatlan 
után befizetni, Simó Károly el-
mondta: A pályázat beadása 
előtt a mérnökök megbecsül-
ték, hogy melyik része a beru-
házásnak kb. mennyibe fog ke-
rülni. Kiszámolták azt is, hogy 
ehhez várhatóan mennyi támo-
gatást lehet megszerezni a ma-
gyar államtól és az EU-tól. A 
kettőt egymásból kivonva kide-

rült, hogy kb. 5 400 000 000 fo-
rintot kell az érdi önkormány-
zatnak a társulati tagokkal 
együtt előteremteni. Tekintve, 
hogy Érden kb. 17 000 ingatlan 
van, ez ingatlanonként kb. 
320 000 forint lett volna, ezt vi-
szont sokan nem tudták volna 
egyben, 2008-ban kifizetni. 
Ezért az a döntés született, 
hogy az egy egységre eső hoz-
zájárulás maximum 250 000 
forint/ingatlan lesz azoknak, 
akik egyben fizetik be a hozzá-
járulást. A fennmaradó részt az 
önkormányzat egy hosszú távú, 
2030-ig tartó hitelből (kötvény-
kibocsátásból) fedezte volna.

A program megvalósítása so-
rán (ami hat évig tartott) sok 
szabályozás változott a támo-
gatási rendszerben. Felmerül-
tek többek közt olyan költsé-
gek, amelyek az EU-s program-
ban már nem voltak elszámol-
hatók (például a házi átemelők 
költsége, csatornanyomvonal 
védelmében végzett csapadék-
víz-elvezetési beruházások, 
környezetvédelmi kötelezések 
stb.). Így a sajátrész-igény Érd 
részéről kb. 6 852 000 000 forint 
lett, ami több mint 400 000 fo-
rint/ingatlant jelent. Az egység-
nyi hozzájárulás azonban nem 
változott, mindenkinek az ere-
detileg megállapított összeget 
kellett befizetni – hangsúlyozta 
Simó Károly.

– Pozitív változás volt, hogy 
nem kellett a teljes tervezett ér-
tékben igénybe venni a banki 
finanszírozást, hisz az állam 
önerő-támogatást biztosított. A 
tervezett 5,8 milliárd helyett 
csak körülbelül 2,3 milliárd fo-
rint értékben kellett kötvényt 

kibocsátani. Így nem kellett a 
csatornadíjba beépíteni a köt-
vény törlesztőrészletét, ezáltal 
a csatornadíj kedvezőbb lett – 
emelte ki Simó Károly.

– Most úgy látjuk, hogy az el-
múlt 9 év minden változása elle-
nére úgy tudjuk lezárni a prog-
ramot pénzügyi oldalról, hogy 
mindenre jut pénz és senkinek 
nem kell az eredetileg megálla-
pítottnál többet befizetni – 
hangsúlyozta.

Simó Károly végezetül el-
mondta: az Érdi Csatornamű 
Társulat a tagok felhatalmazá-
sa alapján megállapodást kö-
tött az érdi önkormányzattal, 
hogy 2008-tól kezdődően össze-
sen 4 200 000 000 forintot fog 
átadni a beruházás céljaira. 
Ebből 2016 év végéig 
1 639 853 000 forintot már át-
adott, a fennmaradó mintegy 
2 560 000 000 forintot 2017-ben 
fogja átadni (ennek megvan a 
fedezete). Ezzel a felek között 
lezárul az elszámolás.

– Ekkor elindul a társulat 
jogi megszüntetéséhez vezető 
elszámolási folyamat. Ennek 
törvényben előírt határidői 
vannak, becslésem szerint 
2018-ban érhet véget. A társu-
latnál maradt összegeket el-
osztják a társulati tagok aktuá-
lis számával, és ami visszajár, 
azt visszafizetik a társulat 
megszűnése előtt. Ennek pon-
tos összege attól is függ, hogy 
mennyire jár sikerrel a behajtá-
si tevékenység a még nem fize-
tőkkel szemben. A visszajáró 
összegről minden társulati tag 
egyedi levelet fog kapni – zárta 
szavait az elnökhelyettes.

QQ FEZ

Az Érdi Csatornamű Társulat és Érd MJV Önkormányzata közötti elszámolások (ezer forint)

Önkormányzatnak összesen át kell adni 2008–2017:    4 200 000    

Önkormányzatnak már átadva 2008–2016:    1 639 853     

Még át kell adni (2017-ben)    2 560 147     

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program tervezett pénzügyi forrásai 2008–2017 (ezer Ft)

  Összesen beruházás KEOP  
finanszírozás Saját forrás

ÉRD 26 340 375 19 487 647 6 852 728

TÁRNOK 3 098 656 2 145 678 952 978

DIÓSD 4 178 113 2 997 653 1 180 460

Összesen 33 617 144 24 630 978 8 986 166

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Összesen
1 Befizetések társulati 

tagok részéről (+)
87 126 362    636 852 145    493 861 161    454 420 233    457 634 410    479 892 836    510 350 422    455 814 371    386 925 311    3 962 877 251       

2 Ebből átutalva LTP-
be (-) 41 547 065    247 975 810    204 094 800    206 127 740    196 615 745    202 289 360    197 686 580    184 160 340    130 421 200    1 610 918 640       

3 Társulat működési 
költségei (-), ebből

8 375 703      31 391 610      62 028 133      61 184 841      68 902 871      60 553 669      62 952 565      51 000 357      41 633 888      448 023 637          
    ügyfélszolgálati iroda

1 171 419           10 655 629           15 370 638           19 477 265           18 784 748           23 571 726           25 830 554           21 987 911           20 192 160           157 042 050                  
    postai, banki, stb. 
költségek 7 204 284           20 735 981           46 657 495           41 707 576           50 118 123           36 981 943           37 122 011           29 012 446           21 441 728           290 981 587                  

-                          
4 Kamatbevételek (+)

285 614         9 382 658        31 570 781      31 520 219      4 432 740        9 085 476        8 470 875        8 503 685        2 951 405        106 203 453          
5 Átadva 

önkormányzatnak 
beruházás céljaira (-
) -                  -                    -                    850 000 000    150 000 000    10 000 000      120 979 641    330 000 000    178 873 672    1 639 853 313       

6 LTP kiutalás (+) -                  -                    -                    6 222 367        5 978 939        13 244 089      56 141 154      52 853 926      78 680 132      213 120 607          
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Szünetel a betegellátás
Semmelweis-napi ünnepség miatt

2017. június 30-án 13.00–14.00 óra között  
szünetel a betegellátás

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben.
Csak sürgősségi ellátást a sebészeti szakrendelésen 

nyújtanak.
Ebben az időszakban az egyéb eseteket  

a központi ügyelet látja el.
Cím: Érd, Szabadság tér 9.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
 Dr. Kőszegi Gábor főigazgató

Onkológiai tájékoztató
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. június 30-án (pénteken) 16 órától
a Szepes Gyula Művelődési Központban

(2030 Érd, Alsó utca 9.)
onkológiai tájékoztatót tart.

Előadó dr. Lengyel Erzsébet PhD.,
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház onkológiai  

osztályának főorvosa
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Érden bő meggytermés várható
Országszerte gyengébb lesz az idei meggytermés a fa-
gyok miatt, Érden azonban nem okozott károkat a tava-
szi hideg.

Az idei termésmennyiség 
mind a meggy, mind a cse-
resznye tekintetében gyen-
gébb lesz az átlagosnál: az 
áprilisi fagyok komoly káro-
kat okoztak az ország egyes 
részein – hangzott el a Nem-
zeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ Gyümölcs-
termesztési Kutatóintézeté-
nek csütörtöki rendezvé-
nyén. A kísérleti telepen, 
vagyis az Elvira majorban 
tartott cseresznye- és 
meggy tanácskozáson és faj-
tabemutatón Czerván 
György agrárgazdaságért 
felelős államtitkár elmondta: 
a meggy termőterülete ha-
zánkban mintegy 13 ezer 

hektár, éves termésmennyi-
sége az elmúlt 10 évben 50 és 
85 ezer tonna között ingado-
zott, idén pedig 55–60 ezer 
tonna várható. A későbbi 
érésű fajtáknál a fagyok mi-
att jóval gyengébb termésre 
számíthatnak a gazdák, 
ugyanakkor jó, illetve na-
gyon jó a termés az érdi bő-
termő esetében.

Az évi 60–90 ezer tonnányi 
magyar termés szinte teljes 
egészét a kiváló beltartalmi 
értékű, belföldi nemesítésű 
fajták – elsősorban az érdi 
bőtermő, az újfehértói fürtös, 
debreceni bőtermő és kán-
torjánosi fajták – adják. A 
termés 80 százaléka külföld-

re, főleg Németországba ke-
rül. Pedig beltartalmi értéke 
miatt érdemes lenne többet 
fogyasztani itthon is e gyü-
mölcsből, nemcsak feldolgoz-
va, hanem frissen is.

– Magyarország a meggy- 
és cseresznyenemesítés él-
vonalában szerepel – mond-
ta lapunknak Kasztovszky 
Zoltán, a Magyar Kertészeti 
Szaporítóanyag Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Érdeklődésünkre elmond-
ta azt is: az érdi telep nagy 
termesztőnek számít, hiszen 
itt közel 40 hektáron foglal-
koznak ezzel a gyümölccsel.

– Szerencsések vagyunk, 
a fagyok, jégesők elkerültek 
minket, így itt Érden mi tel-
jes terméssel számolunk – 
zárta szavait az ügyvezető 
igazgató. n ÁdÁm K.

Érd Diákságáért Díj
2017-től minden év szeptemberében átadják az Érd Diáksá-
gáért Díjat, amelynek odaítéléséről az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat dönt az érdiek javaslatai alapján. A jelöltek nevét és 
méltatását már várják az ifjusagi.onkormanyzat@erd.hu e-
mail címre – jelentette be Fodor Enikő diák-alpolgármester.

Érd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése 2015. március 15-én 
hozta létre az Ifjúsági Önkor-
mányzatot. Az érdi diákok él-
tek a lehetőséggel, hiszen im-
már két éve részt vesznek a 
választáson, és bizalmat sza-
vaznak azoknak, akik 
reményeik szerint a leg-
jobban képviselhetik az 
érdekeiket. Sikeres mű-
ködésük jól példázza a 
közösségért tenni akaró, 
öntudatos és felelősség-
teljesen gondolkodó fia-
talság meglétét.

Urbán Jonatán diák-
polgármester az Érd Di-
ákságáért Díj megalapí-
tását idén március 15-én 
kezdeményezte azzal a 
céllal, hogy az érdi ifjú-
ságért legtöbbet tevé-
kenykedő személyek a diákkép-
viselő-testület döntésén alapu-
ló, városi rangú elismerésben 
részesülhessenek, tekintettel 
arra, hogy álláspontjuk szerint 
sokan vannak, akik csendben, 
elismerést nem várva tesznek a 
diákok közösségéért, és ők 
azok, akik talán tudtukon kívül 
az igazi erőt jelentik – emlékez-
tetett Fodor Enikő.

A diák-alpolgármester hang-
súlyozta, hogy a díjat a diák-
képviselő-testület évente azok-
nak a személyeknek vagy kö-
zösségeknek adományozza, 
akik az adott évben a legtöbbet 

tették az érdi diákok közössé-
géért. 

– Nem részesíthető a díjban 
az Ifjúsági Önkormányzat hi-
vatalban lévő tagja vagy politi-
kai tisztséget betöltő személy. 
Az elismerés odaítélésére az 

ifjúsági önkormányzat tagjá-
nál legkésőbb szeptember 15-ig 
bármely érdi lakos javaslatot 
tehet, amelyet indokolnia kell 
– emelte ki.

Az elismeréssel gravírozott 
üvegplakett és 100 000 forint 
pénzjutalom jár együtt.

Az díj átadására az ifjúsági 
önkormányzati választás ered-
ményhirdetésének napján 
(szeptember 29.), azaz az Érdi 
Diákság Napján kerül sor. Az 
elismerést a leköszönő diák-
polgármester és Érd Megyei 
Jogú Város polgármestere adja 
át. n BNYH

Meg kezdődtek az útfelújítások
Megújul az Alsóvölgyi út, illetve az Ürmös-Csaba 
utca: múlt kedden átadták a munkaterületet, és a 
vízelvezető rendszer kiépülésével megkezdődnek 
a munkálatok. A Tárnoki úton folytatódik a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer kiépítése – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András.

A Tárnoki út két ütem-
ben újul meg: először a Ko-
lozsvári és Kőszegi utcák 
közti szakasz, majd a Kő-
szegitől a Szent István 
útig tartó rész épül meg. 
Először a vízelvezető 
rendszert építik ki, ezt kö-
veti az aszfaltozás. A 
Szent István út felé eső ré-

szen a 60 éves, elavult 
gázvezeték kiváltására is 
szükség van, amit a Tigáz 
Zrt. végez. Mint a polgár-
mester sajtótájékoztató-
ján elmondta, a társaság 
ígéretet tett arra, hogy a 
gázvezeték cseréjét még 
júniusban elkezdik, hogy 
a Tárnoki út e szakaszán 
akadálytalanul folytatód-
hasson az építkezés.

– Nagyon remélem, leg-
később jövő nyárra a tár-
noki határtól egészen a 

Szent István út torkolatáig 
megépül az új út – mondta 
T. Mészáros András.

A csapadékcsatorna ki-
építésével megváltozik a 
közműhelyzet az utcában. 
Néhány ingatlan esetében 
a csatornázás során épp-
hogy belefért a gravitáci-
ós csatornabekötés a meg-

engedett paraméterekbe 
– néhol szinte vízszinte-
sen „elfektették” a bekötő-
vezetéket. Most felmérik a 
szinteket, és ahol kell, át-
építik szabályosra, azaz 
nyomottra a gravitációs 
csatornabekötést, amihez 
házi átemelő beépítésére 
is szükség lesz.

– A Tárnoki úton már 
előfordult, hogy a vissza-
áramló szennyvíz elöntöt-
te az ingatlanokat. A házi 
átemelővel ez megelőzhe-

tő lesz – mutatott rá a pol-
gármester.

Az átemelőkhöz a csa-
tornaprogram keretében 
ingyenesen hozzájuthat-
tak azok, akiknél a rákö-
tés gravitációs módon 
nem volt megoldható. Mint 
T. Mészáros András el-
mondta, továbbra is igye-
keznek ingyenesen bizto-
sítani az átemelőket.

– Keressük a jogszabá-
lyi és egyéb lehetőségeket 
arra, hogy most, mikor a 
csatornázás már befejező-
dött, és az elszámolás zaj-
lik, az érintett lakók is in-
gyenesen hozzájuthassa-
nak ezekhez a készülé-
kekhez – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: a Tár-
noki úton tíz-húsz olyan 
ingatlan lehet, ahol koráb-
ban nem éltek a házi át-
emelő lehetőségével, ha-
nem a gravitációs csator-
nabekötést kérték, annak 
ellenére, hogy azt csak 
nagy jóindulattal lehetett 
szabályosnak minősíteni.

A polgármester sajtótá-
jékoztatóján gratulált a 
2016/17-es idényt nemrég 
lezárt érdi kézilabdacsa-
patnak a bronzéremhez, a 
focistáknak pedig az 
ezüstéremhez, és kitért az 
érdi úszók szép teljesítmé-
nyére is. Kiemelte Milák 
Kristófot, aki indul a vi-
zes világbajnokságon is.

– Reméljük, érdi érem-
nek is örülhetünk majd – 
tette hozzá.

Qn Á. K.

Az Ifjúsági Önkormányzat szeptember 15-
ig várja a javaslatokat az Érd Diákságáért 
Díj jelöltjeire

A Tárnoki út két ütemben újul meg: először a vízelvezető rend-
szert építik ki, ezt követi az aszfaltozás



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/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Kőa ngyal varázsföldön
A Varázsföld Alkotóház és Kőangyal tárlatcímből ke-
vesen találnák ki, hogy mit is láthatnak július 5-ig a 
művelődési központ előtéri tárlóiban. Pálvölgyi Margit 
és Fitos Györgyi munkái egy mesésen finom, harmoni-
kus világot mutatnak nekünk.

Az agyaggal, azaz a va-
rázsfölddel csodálatos tár-
gyakat alkothatunk, teret 
engedve kreativitásunk-

nak – vallja Pálvölgyi 
Margit, aki a kerámiázás-
sal a Poly–Art Alapítvány 
egykori alkotótáboraiban 
került kapcsolatba. A tábo-
rok résztvevői fogalmaz-

ták meg, hogy jó lenne egy 
olyan lehetőség, ahol folya-
matosan élhetnének a 
szenvedélyüknek. Erre 

alapozva alakította ki 
műhelyét, amit ma Va-
rázsföld Alkotóház né-
ven ismernek.

S ehhez csatlakozott 
a Kőangyal, azaz Fitos 
Györgyi, aki virágkötő 
tudását kamatoztatva 
alkotja könnyed, derűt 
sugárzó kompozícióit 
selyemből, szárazvirá-
gokból, amelyek eleinte 
kiegészítőül szolgáltak 
a férjével közösen készí-
tett, ma olyannyira di-
vatos antikolt, festett 
bútorokhoz.

Ami mindenképpen 
közös a két alkotóban – 

túl azon, hogy munkáik tö-
kéletesen illenek egymás-
hoz hangulatukban –, hogy 
mindketten szívesen adják 
át tudásukat másoknak.

QQ –y–

Kod ály ifjú örökösei a MÜPA-ban
Méltóbb helyet aligha lehe-
tett volna találni az Orszá-
gos Kodály Zoltán Művé-
szeti Vetélkedő döntőjé-
nek, mint a Művészetek 
Palotája.

Az érdi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola által 
meghirdetett tudáspróba 
utolsó fordulóját dr. Aradsz-
ki András államtitkár, or-
szággyűlési képviselő (Fi-
desz–KDNP) nyitotta meg, 
majd átadta a terepet a két 
szakértő játékvezetőnek, 
Magyar Kornélnak és Var-
ga Károlynak.

Maga a vetélkedés a kívül-
álló számára nem sok izgal-
mat tartogatott – a játékosok 
persze ezt másképpen látták 
–, az érdi Kőrösi és a kecske-
méti Kodály iskola csapata 
az első kérdés után elhúzott, 
s helyüket a verseny végéig 
őrizték.

Hat város csapata ült az 
asztaloknál (Eger, Érd, 
Kecskemét, Nyíregyháza, 
Salgótarján, Szolnok), azok 
a gyerekek, akik a tavaly ok-
tóberben, a Kodály-év kap-
csán, megyei jogú városok 
iskoláinak meghirdetett ze-
nei vetélkedő állomásait vé-
gigjárva jutottak a végső 
megméretésig. Tizenkilenc 
város iskoláiból jelentkeztek 
– tudtuk meg Maitz Ferenc-
től, a szervező iskola igazga-
tójától –, összesen 86 csapat, 
a részt vevő diákok száma 
az ezerhez közelített.

A feladatok között szere-
pelt zenefelismerés, voltak 
Kodály életrajzát, zenetudó-
si hitvallását firtató kérdé-
sek, de a társművészetekben 
is jártasnak kellett lenniük a 
versenyzőknek. Így a játék 
maga is része volt annak az 
ismertgyarapító és a zene-
szeretetet elmélyítő folya-
matnak, amiért ezt az egész 
sorozatot megálmodták és 
lebonyolították az érdiek.

Zenei vetélkedőről lévén 
szó, a muzsikának nem csak 
elméletben volt szerepe – a 
program például közös 
énekléssel kezdődött és zá-
rult –, minden csapatnak ki 
kellett rukkolnia egy-egy ze-
nei produkcióval, ami lehe-
tett éneklés vagy hangsze-
res előadás. A végső elszá-
molásnál ezeknek a mini-
koncerteknek alaposan 
megnőtt a jelentőségük: az 
azonos pontszámmal mesz-
sze az élen végző érdi és 
kecskeméti csapat között 
ezeknek a bemutatóknak az 
értékelése alakította ki a 
sorrendet. A zsűri vélemé-
nye szerint ebben a kecske-
métiek voltak a jobbak, így 
őket hirdették ki győztes-
nek.

Az érdi játékosok kissé 
csalódottak voltak, amit nem 
is titkoltak, noha tisztában 
voltak vele, hogy tudásban 
nem maradtak le az első he-
lyezettől. A kérdésre, hogy a 
feladatok voltak könnyűek 
vagy ők készültek föl alapo-
san, a csapat két „szóvivője”, 
Dombi Gergő és Brock Al-
bert egybehangzóan állítot-
ták, hogy kemény, követke-
zetes munkával alapozták 
meg az eredményt, de még 
így is voltak kérdések, ame-
lyek próbára tették tudásu-
kat, tanáraik, Pálné Marián 

Erika és Rápli Györgyi se-
gítségével.

Az eredményhirdetés so-
rán a zsűri – Szőnyi Erzsé-
bet Kossuth-, Liszt- és Erkel-
díjas zeneszerző, nyugalma-
zott főiskolai tanár, a Nem-
zet Művésze (elnök); Ittzés 
Mihály zenepedagógus, 
karvezető, a magyar Kodály 
Társaság elnöke; Sebes-
tyénné Farkas Ilona zene-
pedagógus, karvezető (mind 
Kodály tanítványai, s mint 
ilyenek, örökségének ápolói) 
– minden tagja azt hangsú-
lyozta, hogy ebben a játék-
ban nincsenek vesztesek, 
csak győztesek, akik gazda-
gabbak lettek a megszerzett 
ismeretek által.

A csapatoknak kiosztott 
díjakat – Érd város ajándé-
kait Mecsériné dr. Szilágyi 
Erzsébet jegyző adta át – is 
ennek jegyében válogatták 
össze.

Ugyancsak egyöntetű volt 
az ösztönzés, hogy ne csak 
elméletben közelítsenek a 
zenéhez, hanem énekelje-
nek, mert vannak dolgok, 
amelyeket csak a zene által 
lehet kifejezni – ahogy ezt 
Kodály Zoltán is vallotta: 
„Teljes lelki élet zene nélkül 
nincs. Vannak a léleknek ré-
giói, melyekbe csak a zene 
világít be”.

QQ M. Nagy

Hat város csapata ült az asztaloknál: Eger, Érd, Kecskemét, Nyíregy-
háza, Salgótarján, Szolnok

Az érdi csapat: Dombi Gergő, Vereckei Boglárka, Bazsinka Rózsa, Gróh Janka, Molnár Zsófia, Brock Albert 48
22
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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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Éjszakai ajánlat
Azt szinte mindenki tudja, hogy mi az a kimonó, de vajon el-
mondható-e ez a yukatáról vagy a kokesi babáról? Az utóbbi-
akkal is megismerkedhetnek, akik az idei múzeumok éjsza-
káján a Magyar Földrajzi Múzeum programját választják.

A szervezéskor arra töre-
kedtek – tudtuk meg Mácsai 
Anetta igazgatóhelyettestől –, 
hogy a látogatók minél sokol-
dalúbban tájékozódhassanak 
a távoli ország egzotikus kul-
túrájáról, történetéről. Ezért 
szerepel a programban termé-
szetfotó-kiállítás – Kércz Ti-
bor képein Japán téli vadvilá-
gáról láthatunk látványos fel-
vételeket. S ezt a célt szolgál-
ják a japán élményeket feldol-
gozó beszámolók és tudomá-
nyos előadások (dr. Doma-
niczky Endre, dr. Katona 
István, dr. Kecskés Gusztáv, 
dr. Kubassek János, Szentir-
mai Éva).

Egy ilyen programból termé-
szetesen nem hiányozhat a jel-
legzetes japán öltözékek, mint 
a kimono, a yukata bemutatá-
sa, sőt fölpróbálása Csomai 
Zsuzsanna és dr. Hollós Vik-
tória közreműködésével. Szin-
tén különleges érdekességnek 
számítanak a kokesi babák, 
amelyeknek messzire nyúlnak 
a gyökerei, de mára már az 
egész világon kezd kultusza 

kialakulni, s természetesen 
van hazai készítője is Kiss 
Emőke személyében.

A japán teaszertartás meg-
ismerése és az origamihajto-
gatás szinte kötelező elemei 
egy japán estnek, természetes 
tehát, hogy eljönnek Érdre a 
Japán Tea Egyesület és a Ma-
gyar Origami kör szakértő 
tagjai is.

Esti-éjszakai programról lé-
vén szó, a csillagok sem ma-
radhatnak ki a kínálatból. Az 
Érdi Csillagászati Klub japán 
csillagképek megmutatásával, 
ismertetésével készül.

S ha mindez még nem terem-
tene hamisítatlan japán han-
gulatot, akkor megteszi ezt a 
Kiyo-Kito Taiko dobegyüttes, 
amely az egyszerre hagyomá-
nyos és modern hangzású ja-
pán zenei műfajt elsőként mű-
velte egész Közép-Európában.

A programokra a Magyar 
Földrajzi Múzeum épületébe és 
kertjébe várják az érdeklődő-
ket a szervezők június 24-én, 
18.30-tól egészen éjfélig.

QQ –y–

Misztikus krimi, pszichopata főhőssel
Az alkotás, az írás egyfajta ön-élveboncolás is egyben – 
vallja Kopor Tihamér, aki, ha ennyire a végletekig nem 
is ment el a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban rendezett 
könyvbemutatóján, de őszintén, nyíltan és hitelesen be-
szélt műveiről, motivációiról, alkotói módszereiről, szó-
val mindarról, amit egy íróról az olvasók általában tudni 
szeretnének.

Az író legújabb, Paraszt-
ház című kötetének megjele-
nése alkalmából hirdették 
meg ezt az író-olvasó talál-
kozót, de egy picit inkább 
amolyan számvetésféle kere-
kedett belőle, hiszen ez a re-
gény Kopor Tihamér ötödik 
kötete. Méghozzá mind össze 
hét év alatt. Az írói pályafu-
tását 2010-ben, ötvenes évei-
nek elején kezdő szerző tehát 
nincsen híján mondanivaló-
nak. Megnyitja lelkét az olva-
só előtt – ahogy ő mondja –, 
bepillantást enged belső vi-
lágába a való életből, a meg-
élt tapasztalatokból és ter-
mészetesen az írói képzelet 
elemeiből összegyúrt törté-
neteken keresztül.

A valóság persze olykor 
fölülmúlja a képzeletet – ne-
tán az írói intuíció láttatja 
előre a jövendő történéseit –, 
ahogy erre a 2014-ben meg-

jelent Végvár című kötetét 
hozta föl példának Kopor Ti-
hamér. A könyv születésé-
nek idején az Európát meg-
rengető újkori népvándorlá-
si hullámnak még csak elő-
rezgéseit éreztük. S amiről a 
fikciós regény szól, mára vé-
res valósággá vált, s a videó-
bejátszások akár tényszerű 
illusztrációi is lehettek volna 
az Endresz Dóra által fölol-
vasott regényrészletnek.

Ezen a ponton vált megke-
rülhetetlenné a kérdés: poli-
tizáljon-e az író, mármint a 
műveiben, műveivel? Kopor 
Tihamér esetében ez annál 
is inkább aktuális, mivel 
köztudott, hogy a helyi köz-
életben önkormányzati kép-
viselőként aktív szerepet 
vállal. A válasz persze ké-
zenfekvő, hiszen a magyar 
irodalom színe-java minden 
időben – ahogy erre Kopor is 

utalt – állást foglalt, elköte-
leződött valamilyen irányzat 
mellett. Ez persze nem feltét-
lenül pártpolitikát jelent – 
hallottuk –, hanem valami-
lyen értékrend mentén való 
alkotást. Ahogy ő például 
keresztény, nemzeti és kon-

zervatív nézeteket vall, s 
ezek azok a pillérek, ame-
lyekre életét és írói munkás-
ságát építi.

Lévén mégis csak a Pa-
rasztház könyvbemutatójá-
ra voltunk meghíva, erről a 
legújabb regényről is be-
szélt Kopor Tihamér – rövid 
részletet is hallottunk belő-
le –, igaz óvatosan, mert, 
ahogy mondta, ez első rá-

nézésre krimi, mégpedig 
misztikus krimi, tehát túl 
sokat nem lehet elárulni 
róla annak a veszélye nél-

kül, hogy a történet érdekte-
lenné váljon a majdani olva-
sók számára. Azt azért 
megtudtuk, hogy a történet 
középpontjában egy pszi-
chopata személyiség áll, s 
ez – ismerve ezt a pszichiát-
riai betegséget, a magát 

könnyen meg-
szerettető, be-
hízelgő modo-
rú, de minden 
érzelemtől men-
tes sérült típust 
– önmagában 
biztosíték arra, 
hogy izgalmas, 
fordulatokban 
gazdag és meg-
lepő megoldás-
sal szolgáló ol-
vasmányt ka-
punk, ha elol-
vassuk a Pa-
rasztházat.

L e v e z e t é s -
ként, befejezés-
ként arra is ígé-
retet kaptunk, 
hogy nem ez 

volt Kopor Tihamér utolsó 
könyvbemutatója, az új mű 
már formálódik.

QQ (mnp)

Kopor Tihamér regényeiből Endresz Dóra olvasott fel részleteket



ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

45
50

67

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. 48

32
79

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.

JÚNIUS 24. (szombat) 18:30-24:00
18:30 Tetőtér:

Kércz Tibor: Japán téli vadvilága című fotókiállítása
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, érd Megyei Jogú Város polgármestere.
A kiállítást megnyitja: zugor zolTán – vizuális kultúra szakember

19:00 Kerti kocsiszín színpad:
– a Kiyo-Kito Taiko dobegyüttes koncertje
– kimonóbemutató – csoMAi zsuzsAnnA és dr. Hollós ViKTóriA
közreműködésével.

– ezt követően yukata próba az érdeklődőknek.
20:00 Előadások Japánról:

– dr. KATonA isTVán: Úti élmények Japánban
– dr. KubAsseK János (a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója) Magyar utazók
és kutatók Japánban

– szenTirMAi éVA (doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem): élménymozaikok
Japánból az ösztöndíjas szemével

– dr. KecsKés guszTáV (tudományos főmunkatárs, MTA):
Japán a történész szemével

– dr. doMAniczKy endre: Magyar emlékek kutatása Ausztráliában
A kertben zajló események:
Teaszertartás-bemutató – Magyarországi Japán Tea egyesület bemutatója
Kokhesi baba bemutató és készítés Kiss emőkével
origamihajtogatás a Magyar origami Kör közreműködésével
A japán csillagképek történetei – távcsöves bemutató az érdi csillagászati Klub
közreműködésével

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum, 2030 érd, budai út 4.
Tel: 0623363036, info@foldrajzimuzeum.hu, www.foldrajzimuzeum.hu

Közreműködő partnerek:
Szepes Gyula Művelődési Központ

Magyarországi Japán Tea Egyesület
Magyar Origami Kör

KOKEShI éS KIMONó
Japán est a Magyar Földrajzi Múzeumban

PROGRAM
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92Szabó Csaba Ev. Érd, Budai út 5.

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

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

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

ELÉRHETŐSÉGE
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És valóban, a címben ben-
ne van a könyv lényege. 
Elképesztően izgalmas, for-
dulatos történet kamaszok-
ról-kamaszoknak. Ha valaki 
esetleg olvasta már a Tündér-
boszorkány-trilógiát, ismerő-
sek lesznek a szereplők nevei, 
akik nem, azoknak is a törté-
net önmagában.

A főszereplő fiúk és lányok-
rejtélyes meghívót kapnak 
egy ismeretlen iskola gólya-
táborába. Csupa érthetetlen 
dolog éri őket az első talál-
kozástól, egészen a tábor 
végéig. Csak pár apró részlet: 
miért nem lehet mobilt és in-
ternetet használni? Éjjeli be-
törés egy neves múzeumba? 

Ott teremni egy festményben 
és átélni a lefestetteket? Lég-
hajózás? Fogság a föld alatt? 
És persze a szerelem… Ilyen 
és hasonló élményeket élnek 
át a szereplők, miközben nem 
mindennapi képességeikre is 
fény derül.

Hogyan is lehetséges mind-
ez? Kiderül ebből a roppant 
izgalmas, szinte akció-sci-finek 
mondható ifjúsági regényből, 
amely életszerű mégis, hiszen 
Budapest valós helyszínein tör-
ténnek az események, ezáltal 
az olvasó maga elé tudja kép-
zelni a történéseket. Mindezt 
még segíti az a nyelv, ahogy a 
szereplők beszélnek, mintha 
köztük lennénk, teljesen köz-
érthető a mai fiatal korosztály 
számára, és persze az illuszt-
rációk, melyek Bernát Barbara 
nevét dicsérik, mintha egy mo-
dern képregényt nézegetnénk.

Ajánljuk a könyvet lányok-
nak, fiúknak és felnőtteknek 
egyaránt!

KÖNYV

Bosnyák Viktória: Elképesztő!

Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. május 29 - június 30.

Bajcsy Zs. út 125-127.

EXTRA AKCIÓ

Magyar palackos tej
2,8% 1 l

ackos tej

169Ft

Konkoly füstölt-főtt tarjalt főtt t j

Ft/kg
1390

A minőség garanciája.

99Ft

Pápai Extra sonkak

Ft/kg
2090

Búzafinomliszt
1 kg

LÁNGOLT KOLBÁSZ 1kg csemege, csípős ízben 999,-
FÜSTÖLT-FŐTT CSÁSZÁRSZALONNA 1kg 1390,-
DELMAMARGARIN 500 gr több ízben 299,- (598/kg)

AMMERLAND EDAMI SAJT 1kg 1199,-
MESÉSTEJFÖL 20% 850g 499,- (587//kg)

CARTE D’OR JÉGKRÉMEK 900 gr több ízben 899,- (999/kg)

CBA ZÖLDBORSÓ 1kg fagyasztott 399,-
TCHIBO FAMILY ŐRÖLT KÁVÉ 250 gr 399,- (1596/kg)

MARCO POLO„A”RIZS 1kg 239,-
NAPSUGARAMNAPRAFORGÓ ÉTOLAJ 1l 329,-
HAJDÚSÁMSONI CSEMEGE UBORKA 3-6 cm 350 gr 299,- (854/kg)

COCA-COLA ÜDÍTŐITALOK 1,75l minden ízben 279,- (159/l)

MIZSE ÁSVÁNYVIZEK 1,5l 49,- (33/l)

HB DOBOZOS SÖR 0,5l 169,- (338/l)

LÖWENBRAUDOBOZOS SÖR 0,5l 169,- (338/l)

CBATOALETTPAPÍR 24TEKERCS 999,-
CBA KONYHAI PAPÍRTÖRLŐ KENDŐ 2 tekercs 159,-

Príma árak!!!!

Akciós áraink amindenkori készlet erejéig érvényesek. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!

48
27

76
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Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

48
29

56

H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK 19.00

Érd, ÉRD Aréna
JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
ÉRD Aréna 2030 Érd, Velencei út 39-41.
Tel.: 06 23 361 431
www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, facebook.com/erdarena

www.experidance.hu

AZ
EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

48
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49

48
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61

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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

4
82

27
1

Konyhabútor Készítése
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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

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
Varázsföld Alkotóház & Kőangyal

Pálvölgyi Margit és Fitos Györgyi kiállítása
Megtekinthető július 5-ig

KLUBÉLET

KERTBARÁT KÖR
Évadzáró kerti parti
Csak klubtagok részére
Június 18-án, vasárnap 13 órától

VITALITÁSKLUB
Évadzáró foglalkozás
Vezeti Makai József
Június 19-én, hétfőn 17 órától

DUNA-ART FOTÓKLUB
Évadzáró szabadtéri fotózás
Vezeti Körmendy Zizi
Június 20-án, kedden 18 órától

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
A KÉK alkotótábor és az Érdi Irka  
6. születésnapi ünnepsége a Czabai-
kertben
Vezeti Daróci Lajosné
Június 23-án, pénteken 14 órától

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

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

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Kokeshi és kimono
Japán est
Június 24-én, szombaton 18.30-tól

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Felnőtt és gyermek részleg:

2017. július 31–augusztus 13.
Zenei könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság 
fiókkönyvtárak:

2017. július 31–augusztus 20.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVBEMUTATÓ
Urbán László: Asszonyokkal nem 
lehet vitázni

Móricz Zsigmond kötetben meg nem je-
lent írásai
Június 21-én, szerdán 17 órakor
ELŐADÁS
Szent László és kora
Dr. Zsoldos Attila egyetemi tanár, akadé-
mikus előadása
Június 24-én, szombaton 15 órakor
KÖNYVAJÁNLÓ
A portugál irodalom 
gyöngyszemeiből
Június 22-ig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Végh Károlyné gobelinjei
Megtekinthető július 5-ig

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!

MEGHÍVÓ

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR
ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÉRE

2017. június 25-én (vasárnap) 17.00 órakor
a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe

(Érd, Budai út 4.)

MŰSOR:

 Vivaldi: a-moll piccoloverseny (RV 445)
Szóló: Baranyi Anita (piccolo)

 J.S. Bach: d-moll kettősverseny (BWV 1043)
Szóló: Kucsera Imre és Hanischné Farkas Anna (hegedű)

 J.S. Bach: V. Brandenburgi verseny (BWV 1050)
Szóló: Czidorné Kerecsányi Erika (hegedű), Baranyi Anita (fuvola),
Rostás Zoltán (csembaló)

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

A zenekar fő támogatói:
az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

Érd MJV Önkormányzata
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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

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

bajnokság
 Érd–Siófok KC  (ismétlés)
21:15 Élő örökségünk 15/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Emigráns tudósok négy 

világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
22:30  Bibliai szabadegyetem    

50/90. rész
23:30 Mozgás
 sportmagazin
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Június 20., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Winand Quartett
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság
 Érdi VSE–Csepel  FC (ismétlés)
23:25  Műábránd
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
0:00 Híradó
0:15 Tűzijáték

Június 21., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

51/90. rész
21:00 Erdély 1956
 Dokumentumfilm
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 székely Kálvária 
 dokumentumfilm
  0:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:35 Híradó
  0:50 Tűzijáték

Június 22., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 103. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Siófok KC  (ismétlés)
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15   Emigráns tudósok négy 

világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
 0:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Június 23., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 103. rész
20:00 Műábránd
20:20 Próbajáték 
 dokumentumfilm

21:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40 Mozgás
 sportmagazin
22:10 székely Kálvária
 dokumentumfilm
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15  Híradó
23:30 Tűzijáték

Június 24., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 79. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Erdély 1956 
 dokumentumfilm
23:00  Bibliai szabadegyetem    

51/90. rész
 0:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:30 Tűzijáték

Június 25., 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 Próbajáték  
 dokumentumfilm
21:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:45  Emigráns tudósok négy 

világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:30 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 Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés 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.
A munkakörbe 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.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. június 23.  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye:
•	 Pest megye, 2030 Érd Szivárvány 

Óvoda, Hegesztő utca 2.-8.
•	 Pest megye, 2030 Érd Kisfenyves 

Óvoda, Erkel utca 4.
•	 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.
A munkakörbe 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.

A munkakör 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 intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 31.
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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

IRODAVEZETŐI
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1-3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. sz. 
melléklet 32. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 városfejlesztési, üzemeltetési és 

beruházási feladatok szervezése, 
koordinálása, felügyelete;

•	 közlekedési, útügyi és 
forgalomtechnikai feladatok 
egyeztetése, koordinálása, 
végrehajtásuk felügyelete;

•	 városi víz-csatorna, felszíni 
vízelvezetéssel kapcsolatos 
koncepciók előkészítése, 
vízügyi igazgatási feladatokkal 
kapcsolatos döntés előkészítési 
eljárások koordinálása, 
végrehajtásuk felügyelete;

•	 energiaügyi és térinformatikai 
feladatok szervezése, felügyelete;

•	 az iroda feladatkörével 
kapcsolatos közgyűlési, bizottsági 
előterjesztések előkészítése és 
a döntések végrehajtásában 
közreműködés;

•	 az iroda feladatkörébe tartozó 
városi beruházások, fejlesztések, 
pályázatok előkészítésének, 
lebonyolításának szervezése, 
felügyelete;

•	 beszerzések során az 
igényfelmérés, piackutatás, 
becsérték megállapítás 
feladatainak irányítása, 
szerződések előkészítése, 
ellenőrzése;

•	 közbeszerzési eljárás esetén 
együttműködés az eljárásban 
részt vevőkkel, műszaki szakmai 
állásfoglalás, javaslat készítése;

•	 az önkormányzati költségvetési 
rendelet tervezéséhez, az iroda 
feladatkörét érintő részletes 
költségvetési javaslat készítése;

•	 az önkormányzati tulajdonú 
forgalomképes vagyonelemek, 
önkormányzati intézmények 
vagyonüzemeltetési, 
állagmegőrzési, karbantartási 
feladatainak szervezése, irányítása 
és felügyelete, gondnoksági 
feladatok koordinálása, 
ellenőrzése;

•	 informatikai feladatok 
végrehajtásának irányítása és 

felügyelete.
A munkakör betöltője irányítása 
alá tartozó szervezeti egység 
megnevezése: Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Csoport, 
Gondnokság.
Az irányítása alá tartozó 
személyek száma: 28 fő.
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 
Szabályzat 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;
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 beruházások műszaki 

tervezésében, kivitelezésében való 
jártasság,

•	 vagyonüzemeltetési feladatok 
ellátásában szerzett gyakorlat,

•	 közigazgatásban hasonló területen 

szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. július 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 12.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1-3.(. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
7/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: városfejlesztési és 
városüzemeltetési irodavezető.

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére - Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Személyzeti Csoport - Pest megye, 

2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 23.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1( bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozatlan időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével;

•	 Kttv. 29. § (2( bekezdése: 
„Vezetői kinevezést csak 
felsőfokú iskolai végzettségű, 
jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy szakvizsga 
alól adott, a Közigazgatási 
Továbbképzési Kollégium teljes 
körű mentesítésével rendelkező 
kormánytisztviselő kaphat.”;

•	 Kttv. 129.§ (3( bekezdése: „A (2( 
bekezdéstől eltérően, ha a vezetői 
kinevezéskor a kormánytisztviselő 
nem rendelkezik jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, azt 
a kinevezéstől számított 2 éven 
belül le kell tennie. Ha a szakvizsga 
kötelezettségét e határidőn belül 
a kormánytisztviselő számára 
felróható okból elmulasztja, 
kormányzati szolgálati jogviszonya 
e törvény erejénél fogva 
megszűnik. A közigazgatási 
szakvizsga letételére nyitva 
álló határidőbe nem számít 
bele a 30 napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadság vagy 
keresőképtelenség, továbbá a 
30 napot meghaladó kiküldetés 
időtartama.”
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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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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



Figyeld a jövő heti
Érdi Újságban, és két hét

múlva a
Családi Lapozóban

megjelenő
feladványunkat, küldd
be mindkét forduló
megfejtéseit és részt
vehetsz a sorsoláson!

Így eséllyel indulhatsz
értékes

nyereményeinkért!

Nyerd meg a

100.000 Ft értékű
wellness utalványt

a siófoki Sungarden Hotelbe!

Nyerd meg a

4 db 2 éjszaka/2 fős
utalvány egyikét

a pápai Villa Classica Hotelbe!

a következő két hétben
az Érdi Újság és a
Családi lapozó közös játékán!

Játssz és nyerJ

vagy
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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.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. 
számú melléklet 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.

A munkakörhöz 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.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör 
legkorábban 2017. július 03. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. június 23.

A pályázatok benyújtásának 
módja: 
postai úton, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő 
megküldésével  
(2030 Érd, Alsó utca 1.(.  
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
6/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: városüzemeltetési 
ügyintéző;
személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix (Személyzeti 
Csoport( részére, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1. I. em. 115.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 02.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1( 
bekezdése szerinti három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány.
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Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultá iój

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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2030 Érd, Budafoki út 14.
23/375-833

Részletek: www.hubertparketta.hu
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Érvényes: 2017. június 5 - augusztus 31.

25% KEDVEZMÉNNYEL
HETI EGY TERMÉK
3 HÓNAPON KERESZTÜL!25

ÉVESEK
LETTÜNK!

Emellett további akciós
termékeket találsz üzleteinkben.

Legyél Te is Hubert Barát
és válogass szuper ajánlataink közül!

2525
ÉVESEKÉVESEK
LETTÜNK!
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Kap irgáló környezetvédők
Közel 1400 tyúkot osztottak ki szerdán és csütörtökön 
az ÉTH munkatársai az érdi különleges környezetvé-
delmi program keretében.

Tyúkokkal a környezet-
védelemért elnevezéssel in-
dította el egyedülálló prog-
ramját még 2015-ben az 
ÉTH Nonprofit Kft.: a jelent-
kezők három-öt tyúkot kap-
tak ingyen, amennyiben 
vállalták, hogy egy éven 
keresztül gondoskodnak az 
állatok kerti, kapirgálós 
tartásáról és etetik, itatják 
őket. Az akció célja az volt, 
hogy a háztartásokban ke-
letkező biológiai hulladék 
ily módon hasznosuljon, és 
ne a lerakóban végezze. Az 
akció 2015-ben és 2016-ban 

is sikeres volt, és idén is 
igen nagy volt az érdeklő-
dés: az ÉTH munkatársai 
június 7-én és 8-án 1375 
tyúkot osztottak ki a jelent-
kezőknek. Az állatok „utó-
életét” a ÉTH nyomon köve-
ti, de sok gazda magától is 
betelefonál, hogy a tavalyi 
tyúkjai még mindig szépen 

tojnak. Ennek pedig többek 
közt a kapirgálós, hagyo-
mányos tartás a titka, ami-
vel nemcsak a tyúkoknak 
teszünk jót, hanem a kör-
nyezetünknek is: egy-egy 
szárnyas évente 30 kg 
konyhai és zöldhulladékot 
is képes megenni.

– Nagyon jónak tartom 
ezt az akciót. A tyúkok fel-
csipegetik még a főtt étel 
maradékát is. Tíz tyúkom 
kapirgál már otthon, eh-
hez viszek most ötöt – 
mondta lapunknak az 
egyik jelentkező. 

Mint Pató Si-
montól, az ÉTH 
cég vezetőjétő l 
megtudtuk, egy 
átlagos háztar-
tásban körülbe-
lül annyi konyhai 
hulladék terme-
lődik, hogy azon 
tíz tyúkot lehet 
tartani.

– Előfordul, 
hogy egyes lakók 
nemcsak a magu-
két, hanem a 
szomszéd, rokon 
által igényelt tyú-
kot is tartják. Ez-

zel az a probléma, hogy eny-
nyi zöldhulladék általában 
nem keletkezik otthon, így 
az általunk kitűzött cél nem 
teljesül – mutatott rá Pató 
Simon, hozzátéve: a több-
ség az előírásoknak és a 
vállalt kötelezettségeknek 
megfelelően tartja tyúkjait. 

QQ Á. K.

Az akció 2015-ben és 2016-ban is sikeres 
volt, és idén is igen nagy volt az érdeklődés

Horgászbot és babgulyás
Megalakulása, azaz 1983 
óta tartja meg éves hor-
gászversenyét az Érd és 
Környéke Horgászegyesü-
let. Az utóbbi esztendők-
ben a bicskei tónál rende-
zik ezt a hangulatos, fő-
zőcskézős családi délelőt-
töt a tagoknak és családja-
iknak. Idén június 10-én 
került sor az érdi horgá-
szok „megmérettetésére”.

A bicskei tó szombat dél-
előtt csak az érdi horgászo-
ké volt, és bár voltak, akik 
legfeljebb apró kárászokat 
fogtak, sem ez, sem a szeles, 
kicsit hűvös idő nem ronthat-
ta el a jó hangulatot.

– Nem verseny ez tulajdon-
képpen, hanem családi hor-
gásznap: felnőttek, nők, gye-
rekek megmutathatják, hogy 
mit tudnak. A horgászatról, 
az együttlétről, a közös 
ebédről szól ez a rendezvény 
– mondta lapunknak Solti 
Gábor, az egyesület elnöke, 
akitől megtudtuk azt is: ezen 
a napon nem halászlé főtt a 
hatalmas kondérban – azt 
majd otthon készítik el a ta-
gok, a kifogott zsákmányból 
–, hanem babgulyás.

– Hatvanhárom verseny-
zőnk van, közülük hat nő, il-
letve tizennégy gyermek. A 
fiatalok magas száma annak 
is köszönhető, hogy a Mike 
László Emlékhorgászver-
senyt idén összekapcsoltuk 
a gyermeknappal – tette hoz-
zá Solti Gábor.

A horgászegyesületnek 
több mint 1300 tagja van, kö-
zülük körülbelül kétszáz 
gyermekkorú. Saját vizük 

azonban nincs az érdi hor-
gászoknak: mint Solti Gábor 
elmondta, remélik, a víztáro-
zók megépítésével ez a vá-
gyuk is teljesül. 

A szervezet aktívan részt 
vesz a város életében: évek 
óta takarítják a Duna-par-
tot, karácsonyi halászléfő-
zést, illetve nyári családi 
napot szerveznek, amin sze-
retettel látnak minden ér-
deklődőt. Ilyenkor több száz 
liter halászlével látják ven-
dégül az érdieket, és meg-
tartják azt a hagyományos 
halászléfőző-versenyt is, 
amire bárki nevezhet a hely-
színen. A halat az egyesület 
biztosítja, a többi hozzávalót 
és a felszerelést a jelentke-
zőknek kell hozniuk. A hor-
gászok zenés, nyílt családi 
napjára július 8-án, szomba-
ton kerül majd sor.

– Egyelőre csak kis hala-
kat fogtam ezen a verse-

nyen. Életem legnagyobb fo-
gása egy nyolckilós tükör-
ponty volt – mesélte lapunk-
nak a tizenhárom éves Ben-
ce, aki öt éve horgászik, és 
idén először vett részt a 
rendezvényen a szüleivel és 
testvéreivel.

A nyolcéves Márti a nagy-
szüleivel érkezett. – Ötéves 
korom óta horgászom. Az 
egy élmény, mikor a halakat 
kifogjuk – mondta lelkesen a 
kislány. Nagyapja, Dávid 
Ferenc negyvenöt esztende-
je horgászik, kezdetben egy 
budapesti egyesületben, 
majd átjött Érdre. Felesége, 
Dávid Zsuzsanna is indult a 
versenyen: ottjártunkkor 
már fogott egy 3,75 kilós to-
kot. Ez védett hal, vissza is 
engedték rögtön, és tovább 
vártak – no nem az arany-
halra, hanem egy szép 
pontyra, a vacsorafazékba.

QQ ÁdÁm Katalin

Dávid Ferenc és felesége évtizedek óta horgásznak; unokájuk is 
örömmel tart velük

TŰZIFA
Biztos, hogy idén semmarad el a tél!

Vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni egész télen.

Rönkben, kalodában vagy ömlesztve.

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

47
48

68

2017. JÚNIUS 30-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

Műanyag ablakok
akár 2 hét alatt!

Beltéri ajtók akár
5 hét alatt!
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Táb or egyszülős családoknak
Több mint 150 gyermek részére kínál kivételesen ked-
vezményes táborozási lehetőséget az Egyszülős Köz-
pont. Érden június 19-től kezdődnek a hetente változó 
tematikájú napközis táborok, amelyekben heti 3000 
forintért biztosítanak részvételi lehetőséget az egy-
szülős családban élő gyermekeknek.

A nyári szünet megszer-
vezése és finanszírozása 
sokszor komoly nehézséget 
jelent a családoknak, külö-
nösen, ha az édesanya vagy 
az édesapa egyedül neveli a 
gyerekeit. Az Egyszülős 
Központ ezen a helyzeten 
szeretne enyhíteni azzal, 
hogy több mint 150 gyer-
meknek kínál táborozási 
lehetőséget idén nyáron.

Az Egyedülálló Szülők 
Klubja Alapítvány 2005-ben 
jött létre, hogy segítse az 
egyedülálló, elvált, megöz-
vegyült szülők által fenntar-
tott családokat. Ma Magyar-
országon körülbelül 300 000 
családból hiányzik az egyik 
szülő és ezek a családok 
több mint félmillió gyereket 
nevelnek. Az idei évtől álla-
mi támogatással nyílik arra 
lehetőség, hogy ezek a csa-
ládok több segítséget kapja-
nak mindennapi nehézsége-
ik megoldásában.

Nagy Anna, az alapít-
vány kuratóriumi elnöke az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy sok ezer szülő napon-
ta 48 órányit teljesít, hiszen 
két ember helyett kell hogy 
helytálljon. Nekik szeretné-
nek segíteni azzal, hogy 
kedvezményesen táboroz-
tatják a gyermekeiket, hi-
szen nincs az az anyuka 
vagy apuka, aki 10 hétig 
távol tud lenni a munkahe-
lyétől. Arról nem is beszél-

ve, hogy a családok több 
mint fele nehéz anyagi hely-
zetben van, így nem enged-
hetik meg maguknak, hogy 
a gyermek nyáron táborba 
mehessen.

Érden a György utcába 
várják a 3 és 12 év közötti 
gyerekeket. A hetente vál-
tozó tematikájú – színházi, 
mese-, sport-, zenei, fotós 
és természetbúvár – tábor a 
munkaidőhöz igazodva hét-
főtől péntekig reggel 7.30-
tól 16.30-ig tart.

Minden táborra a www.
egyszulo.hu oldalon keresz-
tül lehet jelentkezni. Az itt 
található jelentkezési lapot 
ki kell tölteni, és a családi 
pótlék igazolószelvénnyel 
kell alátámasztani, hogy a 
gyermek valóban egyszülős 
családban él, s ezután el 
kell utalni a részvételi díjat. 

Egy helyszínen hetente ma-
ximum 5 gyermeket tudnak 
fogadni, és a helyeket a je-
lentkezések sorrendjében 
töltik fel. n NYH

PROGRAMOK
Június 19–23. Színházi tábor
Június 26–30. Nyelvi tábor
Július 3–7. Mesetábor
Július 10–14. Fotós tábor
Július 17–21. Természetbúvár tábor
Július 24–28. Disney mesetábor
Július 31–augusztus 4. Sporttábor
Augusztus 7–11. Zenetábor
Augusztus 14–18. Cirkuszi tábor

Nyári parkoló gyerekeknek
Kilencedik alkalommal rendezi meg nyári Parkoló prog-
ramját a Szociális Gondozó Központ. Ingyenes kézmű-
ves és sportprogramokkal, kirándulásokkal, mozidél-
előttökkel várják a gyerekeket kilenc héten át.

Mi legyen a gyerekkel, ha 
a szülő dolgozik, nincs nagy-
mama, sem nyaralási lehető-
ség? Ha kell valami jó prog-
ram, hogy ne a szoba négy 
fala közt nyomkodja a tele-
font. Jó megoldást jelenthet a 
Szociális Gondozó Központ 

Parkoló programja, amely 
június 19-től augusztus 16-ig 
várja a gyerekeket, hétfőtől 
csütörtökig.

– A Parkoló program idén 
is két helyszínen zajlik: az 
Enikő utca 2. szám alatti ifi-
klubban, valamint a Parkvá-
rosi Közösségi Házban. Hét-
főn az ifjúsági irodában ját-
szunk, illetve szabadtéren 
sportolunk, fél tíztől egy 
óráig. Kedden Parkvárosban 
várjuk a fiatalokat ugyanez-
zel a programmal és idő-
pontban. Szerdánként ki-

rándulunk a környéken: ellá-
togatunk a tordasi Western-
faluba, piknikezünk Marton-
vásáron, és a tabajdi mezít-
lábas park is szerepel a 
programok között. Ezekre a 
kirándulásokra előzetesen 
jelentkezniük kell a gyere-

keknek – mondta lapunknak 
Rákosi Aglája szociálpeda-
gógus, a program koordiná-
tora.

Minden második csütörtö-
kön helyi gyalogtúrákat 
szerveznek Kiss Sándor ve-
zetésével. Míg az egyik hé-
ten Érd nevezetességeit fe-
dezik fel, a rákövetkező csü-
törtökön közösségi progra-
mokban vehetnek részt a 
gyerekek a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban.

– A kirándulásokat, sza-
badtéri programokat mindig 

az időjárás függvényében 
szervezzük: ha esik, túl 
nagy a hőség vagy épp hideg 
van, mozizunk vagy más fe-
dett helyszínre megyünk – 
tette hozzá Rákosi Aglája, 
aki elmondta azt is: a gyere-
keket üdítőkkel, szendvi-
csekkel várják mindennap. 
Természetesen nemcsak a 
foglalkozások, kirándulá-
sok, hanem a frissítők is in-
gyenesek: az önkormányzat 
az egész nyári programot fi-
nanszírozza.

A Parkoló programban is-
kolás kortól vehetnek részt a 
gyerekek, szülői nyilatkozat 
kitöltésével. Óvodásokat is 
szívesen látnak, de csak szü-
lői kísérettel.

– Ellátogatnak foglalkozá-
sainkra az érdi család- és 
gyermekotthonok lakói is – 
tette hozzá Rákosi Aglája, 
hangsúlyozva: nem kötelező 
mindennap és minden prog-
ramon részt venni, vannak, 
akik csak heti egyszer vagy 
kétszer jönnek el az Enikő 
utcába vagy a közösségi 
házba.

A Parkoló programban 
szívesen látják a kötelező 
közösségi szolgálatot letöl-
teni kívánó középiskoláso-
kat is – zárta szavait a Par-
koló koordinátora.

A Parkoló program mellett 
az Ifjúsági Iroda progra-
mokkal várja a 14 év fölötti 
srácokat is: előadások, be-
szélgetések, mozizás szere-
pel a programok között. Hét-
főn 13-tól 16 óráig, kedden 
11–16, csütörtökön 11–16, 
pénteken 11–14 óráig várják 
a fiatalokat. n ÁdÁm

Tavaly érdi alkotók és látványosságok nyomában zajlottak a kirán-
dulások
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Judo Európa-Kupa

Június első hétvégéjén Győrben rendezték a cselgáncsozók serdü-
lő korosztályának Európa-Kupáját, ahol a Diósdi DSE és Érdi Judo 
Club öt résztvevője egyaránt pontszerző helyen zárt. A judoklub.
hu beszámolója szerint az első versenynapon 44 kilogrammban 
Hajdu Ilang versenyzett. Határozott kezdés után a negyeddöntő-
ben hibázott, de a bronzmérkőzésen simán legyőzte ellenfelét és 
a dobogó legalsó fokára állhatott. Aznap Riedl Dóra a legkemé-
nyebb súlycsoportban, 48 kilóban volt érdekelt és a pontszerző, 
hetedik helyen végzett. A verseny második napján Vargha Zsolt 
(73 kg) nehéz sorsolás után végzett a hetedik helyen, míg Kovács 
Boglárka (52 kg) korosztályon aluliként csak egyszer kapott ki, így 
bronzérmes lett. Bodor Sára (57 kg) épphogy lemaradt az érem-
ről, hiszen a harmadik helyért vívott csatában maradt csak alul, 
így ötödik lett
(Foto: judoklub.hu) n DB

Fel avatták a VMG tornacsarnokát
Néhány héttel ezelőtt hivatalosan átadták az érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium tornacsarnokát. Ezúttal vi-
szont a nagyközönségnek is megnyitották a létesítményt 
egy középiskolás lányoknak szóló röplabdatornával.

A házigazda iskola két 
egysége mellett a százha-
lombattai Sziszkiből, a pécsi 
Babits Mihály Gimnázium-
ból, Budakesziről a Prohász-
ka Ottokár Katolikus Gim-
náziumból, illetve a főváros-
ból, a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumból érkeztek csa-
patok.

– Szerettük volna stíluso-
san egy sportrendezvénnyel 
megnyitni a tornacsarnokot. 
Ezért gondoltam azt, hogy 
egy röplabdatornát szerve-
zek olyan csapatokkal, ame-
lyekkel korábban már talál-
koztunk” – nyilatkozta 
Nagyné Solti Gabriella, az 
Vörösmarty gimnázium test-

nevelője, aki eredetileg tíz 
csapatot hívott meg, de a 
sűrű év végi iskolai teendők 
miatt végül csak hat egység 
szerepelt a barátságos ver-
senyen, amelyet két pályán 
rendeztek, s egy mérkőzés 
az egyik fél második játsz-
magyőzelméig tartott, egy 
szett pedig 25 pontig zajlott.

– A gimnázium 770 tanuló-
jának nagy szüksége volt 
erre a csarnokra. Nagyban 
megkönnyíti és megoldja a 
mindennapos testnevelés és 
egyéb mozgásformák megva-
lósítását. Ebben a csarnok-
ban a labdajátékoknak van 
tere és egyszerre két osztály-
nak tudunk testnevelésórát 
tartani, így a régi tornaterem 
a gimnasztikára, talajtorná-
ra ad lehetőséget – mondta az 
intézmény vezetője, Szilasné 
Mészáros Judit, aki hozzá-
tette, hogy a sportudvart is 
szeretnék felújítani.

Az új sportcsarnokban a 
kosárlabda, a röplabda és az 
atlétika lesz az elsődleges, 
de valamennyi sportágat ki 
lehet majd itt próbálni.

Qn D.B.Az új sportcsarnokban valamennyi sportágat ki lehet majd próbálni

Sik erek után, felkészülés előtt
A 2016/2017 évi labdarúgó-bajnokság NB III Nyugati 
csoportjában az Érdi VSE csapata számos riválisát 
megelőzve a második helyen végzett. Arra kértük Lim-
perger Zsolt vezetőedzőt, értékelje a mögöttük hagyott 
bajnokságot.

– Az elmúlt bajnoksághoz 
képest óriásit lépett előre a 
csapat. Minek tulajdonítha-
tó ez a sikeres szereplés?

– A bajnoki célok megfo-
galmazásánál kicsit óvato-
san fogalmaztunk: az első 
nyolc helyezés nem azt jelen-
tette, hogy a 8. hellyel is elé-
gedettek lennénk, de „el-
szállni” sem akartunk. Cso-
portunkban három csapat is 
(Győr, Ajka, Kaposvár) egy-
értelmű célként fogalmazta 
meg az NB II-be való feljutást 
és akkor még nem is beszél-
tünk a mindenkori meglepe-
téscsapatokról. A nagyszerű 
rajt is nagymértékben hoz-
zájárult a sikereinkhez, hisz 
a Győr elleni idegenbeli győ-
zelmünkkel úgy ráijesztet-
tünk riválisunkra, hogy az 
utolsó pillanatban még több 
első osztályú játékost igazol-
tak. Nem kis meglepetésre 
az őszi szezont az első he-
lyen zártuk és tavasszal is 
sokáig vezettük a táblázatot, 
de aztán kijött a két csapat 
játékosál lománybeli és 

egyéb lehetőségbeli különb-
sége, ami eldöntötte a bajno-
ki cím sorsát. A további rivá-
lisainkat messze megelőzve 
három fordulóval a bajnok-
ság vége előtt biztosítottuk 
az ezüstérmet.

– A Magyar Kupában az 
eddigi legnagyobb sikerét 
érte el az együttes.

– Ez valóban így van. A 
korábbi években az első for-
dulókban még nem a legerő-
sebb összeállításban léptünk 
pályára és így hamar elvé-
reztünk. Az idén az volt a cél, 
hogy a lehető legtovább jus-
sunk a kupában. Sikerült két 
magasabban jegyzett együt-
test, a Budaörsöt és a szom-
bathelyi Haladást is Érdre 
hozni és saját szurkolóink 
előtt, igazi kupamérkőzésen 
búcsúztatni a kupától. Saj-
nos a Budafok ellen már nem 
sikerült továbblépni, de mint 
látjuk, ellenfelünk ősszel 
már az NB II-ben folytatja.

– Miben sikerült szakma-
ilag előrelépni az előző sze-
zonhoz képest?

– Tavaly nyáron sikerült 
négy olyan játékost igazol-
nunk – Bozsoki Imre, Mel-
czer Vilmos, Németh Gábor 
Vince, Tárkányi Gergő –, 
akik nem voltak ismeretle-
nek előttem. Hozzáállásuk, 
játékintelligenciájuk nagy-
ban hozzájárult a csapat ki-
tűnő szerepléséhez. Télen 
pedig Koós Gábor érkezett, 
akivel Csizmadia Zoli távo-
zását kívántuk pótolni. Zoli 
távozását nagyon sajnáltuk. 
Érdi kötődésű, nagy munka-
bírású, gólérzékeny játékost 
veszítettünk el, de el kellett 
fogadnunk, hogy egy na-
gyobb csapatban szeretné 
magát kipróbálni és erre a 
Győr kiváló alkalom volt. Kü-
lön öröm számunkra, hogy 
ott sem vallott szégyent és új 
csapata egyik erősségévé 
vált.

– Milyen elképzelések 
körvonalazódnak a követ-
kező szezont illetően?

– Az előzetes beszélgeté-
sek az elnökséggel azt tük-
rözik, hogy az elvárás az 
első hat hely valamelyike. A 
létszámcsökkentés tizen-
nyolcról tizenhatra minden-
féleképpen azt jelzi, hogy 
nagyobb küzdelem fog zajla-
ni a minél jobb helyezése-

kért. Szeretnénk együtt tar-
tani a csapatot. Ami a kere-
tet illeti, eddig két távozónk 
van. Palásthy Norbert fel-
hagy az aktív sportolással, 
míg Gyurácz Bálint munka-
helyi elfoglaltság miatt 
mondta le a további szerep-
lést. Helyettük szeretnénk 
két minőségi igazolással 
erősíteni a csapatot.

– Mikor kezdődik a felké-
szülés, illetve a 2017/18-as 
bajnokság?

– Július hatodikán talál-
kozunk a játékosokkal, az 
intenzív munkát pedig 10-én 

kezdjük. A bajnoki rajtra 
sem kell sokat várni sem a 
szurkolóknak, sem a fiúk-
nak, hisz a kiírás szerint au-
gusztus 12-én, 13-án már az 
első fordulót játsszák a csa-
patok. Végezetül a csapat és 
a magam nevében szeretném 
megköszönni mindazt a tá-
mogatást, amit Érd Önkor-
mányzatától kaptuk, vala-
mint az egyesület elnöksé-
gének, a szurkolóknak, hogy 
támogatásukkal nagymér-
tékben hozzájárultak a sike-
res szereplésünkhöz.

Qn Harmat Jenő

Limperger Zsolt alakulata lett az NB III meglepetéscsapata 
 (Fotó: Balogh István)

48
38

40

21sport  | 2017. június 14. |

Tízéves a Treff
Fennállása és megalapítása tizedik évfordulóját ün-
nepelte a Treff 07 SE a Piroska utcai Nyitrai Tamás 
Sportcsarnokban. A jubileumi tornán a házigazdák 
mellett a Várpalota és a Rácalmás U14-es, illetve 
U12-es csapatai versengtek, valamint a Treff öregfi-
úk csapata játszott egy mérkőzést az újságírókból 
álló csapattal.

– Tíz év egy komoly idő-
szak. Eszembe jutottak 
azok a napok, amikor elha-
tároztuk, hogy létrehozunk 
egy egyesületet. Megala-
kultunk egy kézilabdacsa-
pattal, aztán jött a kosár-
labda, a női röplabda. El-
kezdtünk fejlődni, csinál-
tuk a Treff Diákprogramot 
Érden négy sportágban az 
iskoláknak – me-
sélte a klub elnö-
ke, Cselovszky 
Lajos, aki a né-
hány éve elhunyt 
Nyitrai Tamás-
sal közösen hoz-
ta létre a Piros-
ka utcai létesít-
ményben a Treff 
07 Sportegyesü-
letet.

 – Nagy ered-
ménynek tar-
tom, hogy a ná-
lunk sportoló 

gyerekek 97 százaléka érdi 
kötődésű, de különböző ka-
ritatív munkákat is végez-
tünk. Kis egyesület va-
gyunk, elsősorban utánpót-
láscsapatok vannak. A gye-
rekek sportolását akarjuk 
biztosítani és egyre többe-
ket bevonni – fűzte hozzá a 
klub elnöke.

QQ Domonkos

Az egyesületben sportoló gyerekek 97 szá-
zaléka érdi kötődésű

9 é vesek meccseltek az Arénában
Az ÉRD Arénában rendez-
ték a Megyei Jogú Városok 
szivacskézilabda-tornáját 
az U9-es korosztály szá-
mára. A kétnapos verse-
nyen mind a fiúknál, mind 
a lányoknál nyolc-nyolc 
csapat küzdött a minél elő-
kelőbb helyezésért.

A házigazdák a nemrég 
alapított Kézilabda Utánpót-
lás Klubbal (KUK) indultak 
el az Érdi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola és a Kő-
rösi Kölyök DSE által közö-
sen szervezett viadalon, 
amelyet azért is tartottak 
Érden, hogy az iskola fenn-
állásának hetvenedik évfor-
dulóját ünnepeljék.

A fiúknál a KUK hetedik 
helyen végzett, miután a 
VSE Dunakeszit fölényesen 
legyőzte. Mivel a verseny 
lényege, hogy a fiatal spor-
tolópalánták megszeressék 
a sportágat, ezért a torna 
nevével ellentétben nem 
csak megyei jogú városok 
csapatai vettek részt, épp 
ezért Dunakeszi két csapa-
ta mellett Várpalota, Mar-
tonvásár és Tata is adott 
egy-egy gárdát. Ezen túl 

Érdről és Pécsről a fiúk, 
Dunaújvárosból, Győrből, 
Kispestről, Szombathelyről 
a lányok szerepeltek. Szé-
kesfehérvárról az Alba Re-
gia és az Alba Fehérvár ér-
kezett, míg Veszprémet az 
Éles KISE egy fiú- és egy 
lányegyüttese, valamint 
utóbbinál a Bajnok DSE is 
képviselte. A fiúknál és a 
lányoknál is papírforma 
eredmény született, hiszen 
előbbinél a veszprémi Éles 
József Kézilabda Iskola és 
Sportegyesület a Pécset, a 
lányoknál a Győri Audi 
ETO KC a Szombathelyi 
KKA-t legyőzve szerezte 
meg az aranyérmet.

– Öröm a szemeimnek lát-
ni ezt a sok ügyes gyereket. 
Vannak olyan csapatok, 
amelyek elsős koruk óta 
együtt játszanak. Ennek a 
játéknak legfontosabb ele-
mei azok az alapok, amiket 
meg kell tanulni: labdaát-
adások, átemelések, kapura 
lövések. Ezeket az itteni gye-
rekek már készségszinten 
tudják. Mondhatjuk, hogy ők 
már kész játékosok. Így az 
edzők dolga, hogy erre rápa-
kolják a fizikai képzést és 
továbbra is a technikát – 
mondta Firnicz József, a Kő-
rösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola testnevelője, a 
torna szervezője. Q Domi

A rózsaszín mezes Éles KISE-nek nem volt ellenfele, a fináléban si-
mán verte a Pécset



ÁLLÁST KÍNÁL

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.

Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
tamas.tibor@partner.vodafone.hu
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Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: betanulás
után önálló munkavégzés. Tar-
gonca kezelői és B,C kategóriás
jogosítvány előny. Érdeklődni
8:00-15:00 munkanapokon: 06-
70/2228212.

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

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

Eladót felveszünk kínai ruha ke-
reskedésbe (Érd, Aba u. 1.). 06-
30-2856555

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

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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Tiszta és egészséges környezetben dolgozni
vágyó jelentkezőinket várjuk

a hr.pehu-prettl@electronics.com e-mailen
vagy a 23/505-840-es telefonszámon.

PRETTL Electronics Kft,
2030 Érd Turul u. 10.

Irodai terület

LÉTESÍTMÉNYFELELŐS
MINŐSÉGÜGYIRENDSZERMÉRNÖK

PROJEKTMANAGER
Német nyelvtudás és autóipari tapasztalat
előnyt jelent minden nyitott pozíciónál.

Termelési terület

CSOPORTVEZETŐ-HELYETTES
GÉPKEZELŐ
FORRASZTÓ

ÖSSZESZERELŐ
Pályakezdőket és újrakezdőket is várunk,

helyszíni betanítással.

Bővítés miatt keresünk munkatársakat német
tulajdonú elektronikai vállalatunkhoz:

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

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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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,

22 | 2017. június 14. |    hirdetés

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

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Jakab 8 év körüli, közepes 
termetű kan. A vasút kör-
nyékén találták, halott tár-
sát őrizte, akit talán a vo-
nat ütött el. Azonosítója 
nem volt, eredeti gazdája 
nem jelentkezett, így új 
gazdira vár. Kedves, bújós, 
követi az embert.

Feliz 8 év körüli, nagyter-
metű kan. Érden, a Kalota-
szegi utcában, a játszótér-
nél mászkált órákig, mint-
ha várna valakit. Barátsá-
gos, nyugodt kutyus, azo-
nosítója nem volt, eredeti 
gazdája nem jelentkezett, 
így befogadóra vár.

INGATLAN

Budapesttől 40 km-re, az 51-es
út mentén 400 négyszögöles
telek családi házzal, termő gyü-
mölcsössel eladó áron alul. Tel.:
06-20-5158333

Szőlőbirtok, téglaépülettel ela-
dó, méhészetre, állattartásra al-
kalmas, Rigóhegyen (Galam-
bok). Érd: 19 óra után 06-93-
322-508

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 48
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AUTÓ/MOTOR

Skoda Fabia 2001-es frissen szer-
vízelve, megkímélt állapotban,
friss műszakival eladó. 06-20-
562-2926

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

VEGYES

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

tálaló) olcsón eladók!

06-70-205-7376
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Eladó 4 db tükrös fodrászpult ra-
kodórésszel 15 ezer forinttért/
db, 1 db oszlopos ventilátor
5000 forintért, 1 db kétajtós
szekrény 10 ezer forintért, 1 db
dohányzóasztal 10 ezer forin-
tért. 06-20/318-6802.

Hűtő, szekrények, könyvespolcok,
íróasztalok, ebédlőasztalok,
szőnyegek, csillárok, könyvek,
valamint sörpad, harmonium,
faragott tálalószekrény. 06-23/
372-063.

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

Masszázstudásom gyakorlásá-
hoz (svéd és talp) kulturált sze-
mélyeket keresek Érden és kör-
nyékén. 06-70/281-4619, Judit

Méterben, vegyes vagy akác tűzi-
fa, szállítással, ellenőrizhető
mennyiség. 06-30-747-2519

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

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

munkakörök betöltésére:

Mechanikai műszerész
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

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

rugalmasság

Betanított alkatrész összeszerelő
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel.

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

RAKTÁROSOKAT
keres.

Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján

történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

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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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 48
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ÁLLÁST KÍNÁL

47
96

52

Keresünk galvánüzembe félautomata
berendezésre szennyvízkezelőt,
mechanikaiművek területére.

MagalfémKft.06-20-9-819-460

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Új! Biztonsági őrt/portást alkal-
maz Érdi Festékgyár Érdeklőd-
ni: 06-70/600-7047.

48
29

32

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

A Kludi Szerelvények Kft.
fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

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

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

megváLtozott
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

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

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Eladót felveszünk
a törökbálinti Auchanba,

aTrendy
nevű ruhaboltba,
nyári munkára is!
Érdeklődni az üzletben

vagy a06-30-3209099
telefonszámon.

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. 48
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VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 47
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 4
45
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CSALÁDI HÁZ

Kőműveseket és festőket precíz
munkavégzéssel felveszek.
Csak profi, tapasztalt jelentke-
zőket várok. Bérezés megegye-
zés szerint. Bejelentett munka-
hely. 06-70/335-8580..

Érd belterületén kétgenerációs
családi ház eladó. Kisebb vidéki
lakást beszámítunk. 06-70/401-
6270, 06-30/383-9309.

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

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 47
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

TELEK

Telkek eladóak! Érd, Tusnádi utcá-
ban, 1446 és 1422 m2, együtt,
illetve külön-külön is. Közmű-
vek az utcában, csatorna beköt-
ve. Irányár: 7,8 millió Ft/db. 06-
20/9508-225.

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

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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Pai ntballoztak az érdi diákok
Közösségépítő céllal paintballozni vitte a helyi középis-
kolásokat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat. A versenyen 
mintegy ötvenen vettek részt. A csapatokat vegyesen 
rakták össze fiúkból és lányokból és a különböző isko-
lákból. A cél az volt, hogy új barátságok és szövetségek 
alakuljanak ki a játék során.

Tavaly októberben kapott 
mandátumot a második Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat, 

akik az elmúlt fél évben óriá
si népszerűségre tettek 
szert mind diáktársaik, 

mind pedig az érdiek köré
ben. Persze, mindez nem vé
letlen, hiszen az ifjúsági ön
kormányzat tagjai számta
lan közösségépítő akció ar
cai, kezdeményezői és adott 
esetben finanszírozói.

A múlt hétvégén, Törökbá
linton megtartott csapatépítő 
programra valamennyi érdi 

középiskolából érkez
tek diákok. A második 
alkalommal megvá
lasztott Ifjúsági Ön
kormányzat célja a 
kezdetektől a közös
ségépítés, vagyis az, 
hogy a helyi diákéletet 
beindítsák. Fodor Eni-
kő diákalpolgármes
ter a paintballozáson 
kérdésre válaszolva 
azt mondta, úgy érzi, 
hogy jó úton járnak, 
nincs az iskolák között 
rivalizálás, sokkal na
gyobb az összetartás, 
mint korábban. A ha
marosan befejeződő 
tanévben számtalan 
programot támogat
tak, például a Vörös
marty Mihály Gimná
ziumban megrendez
ték az iskolák közötti 

LANpartyt, ahol a részt vevő 
csapatok hálózatba kötött 
számítógépeken játszottak. 
Támogatták a tavaszi Live 
Street Art fesztivált, uszoda
bérletakciót hirdettek, de 
még tánctanfolyamot is lehe
tett a segítségükkel nyerni. A 
támogatásokkal kapcsolat
ban Fodor Enikő elmondta 
még, hogy a középiskolások 
tanulmányi kirándulásait is 
támogatják, mindhárom is
kola 200–200 ezer forintot 
kapott, hogy színvonalas ki
rándulásokat tudjon lebonyo

lítani. A programokra éppen 
ezekben a napokban kerül 
sor. Természetesen az általá
nos iskolások sem maradnak 
ki, hiszen idén is 120 alsós
nak és felsősnek szerveznek 
közös kikapcsolódást.

Fodor Enikő a paintball
verseny kapcsán örömmel 
összegezte, hogy valameny
nyi diák együttműködő és 
egyáltalán nem okoz nehéz
séget senki számára az, 
hogy más iskolák tanulóival 
kell egy csapatban játszani.

QQ BNYH

Új barátságok és szövetségek alakultak

A programra valamennyi érdi középiskolából érkeztek diákok

48
29

57

24 | 2017. június 14. |    érdikum

Pai ntballoztak az érdi diákok
Közösségépítő céllal paintballozni vitte a helyi középis-
kolásokat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat. A versenyen 
mintegy ötvenen vettek részt. A csapatokat vegyesen 
rakták össze fiúkból és lányokból és a különböző isko-
lákból. A cél az volt, hogy új barátságok és szövetségek 
alakuljanak ki a játék során.

Tavaly októberben kapott 
mandátumot a második Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat, 

akik az elmúlt fél évben óriá
si népszerűségre tettek 
szert mind diáktársaik, 

mind pedig az érdiek köré
ben. Persze, mindez nem vé
letlen, hiszen az ifjúsági ön
kormányzat tagjai számta
lan közösségépítő akció ar
cai, kezdeményezői és adott 
esetben finanszírozói.

A múlt hétvégén, Törökbá
linton megtartott csapatépítő 
programra valamennyi érdi 

középiskolából érkez
tek diákok. A második 
alkalommal megvá
lasztott Ifjúsági Ön
kormányzat célja a 
kezdetektől a közös
ségépítés, vagyis az, 
hogy a helyi diákéletet 
beindítsák. Fodor Eni-
kő diákalpolgármes
ter a paintballozáson 
kérdésre válaszolva 
azt mondta, úgy érzi, 
hogy jó úton járnak, 
nincs az iskolák között 
rivalizálás, sokkal na
gyobb az összetartás, 
mint korábban. A ha
marosan befejeződő 
tanévben számtalan 
programot támogat
tak, például a Vörös
marty Mihály Gimná
ziumban megrendez
ték az iskolák közötti 

LANpartyt, ahol a részt vevő 
csapatok hálózatba kötött 
számítógépeken játszottak. 
Támogatták a tavaszi Live 
Street Art fesztivált, uszoda
bérletakciót hirdettek, de 
még tánctanfolyamot is lehe
tett a segítségükkel nyerni. A 
támogatásokkal kapcsolat
ban Fodor Enikő elmondta 
még, hogy a középiskolások 
tanulmányi kirándulásait is 
támogatják, mindhárom is
kola 200–200 ezer forintot 
kapott, hogy színvonalas ki
rándulásokat tudjon lebonyo

lítani. A programokra éppen 
ezekben a napokban kerül 
sor. Természetesen az általá
nos iskolások sem maradnak 
ki, hiszen idén is 120 alsós
nak és felsősnek szerveznek 
közös kikapcsolódást.

Fodor Enikő a paintball
verseny kapcsán örömmel 
összegezte, hogy valameny
nyi diák együttműködő és 
egyáltalán nem okoz nehéz
séget senki számára az, 
hogy más iskolák tanulóival 
kell egy csapatban játszani.

QQ BNYH

Új barátságok és szövetségek alakultak

A programra valamennyi érdi középiskolából érkeztek diákok


