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„A szülők ne iskolát, hanem tanítót válasszanak!”
Interjú Kozma Zoltánné pedagógussal n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 26. szám    2017. július 5.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mil ák és Barócsai Európa tetején
Nyolc éremmel – négy arany és 

négy ezüst – zárták az érdi úszók az 
ifjúsági Európa-bajnokságot, ame-
lyet az izraeli Netanja városában 
tartottak június 28. és július 2. kö-
zött. Milák Kristóf (képünkön) juni-
or világcsúccsal, a felnőtt világ-
ranglista második legjobb eredmé-
nyével nyert 200 m pillangón, Baró-
csai Petra pedig Gyurinovics 
Fanni, Késely Ajna és Juhász Jan-
ka társaságában, a 4x200 méteres 
gyorsváltóval lett Európa-bajnok. A 
huszonegy fős magyar válogatott az 
éremtábla második helyén végzett. 
A két érdi válogatott kerettag a ha-
zaérkezést követően mindössze két 
napot tölt itthon, utána mindketten 
edzőtáborba vonulnak Egerbe. Ezt 
követően Milákra hatalmas feladat 
vár: a felnőtt válogatott tagjaként 
rajtkőre áll a budapesti vizes világ-
bajnokságon, amelyet a Duna Aré-
nában rendeznek július 14. és 30. 
között. n 20. oldal

Csatornázás a pincesoron

Elindult a csatornázás az ófalusi pincesoron – jelentet-
te be sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgár-
mester. Mint utalt rá, már régóta felmerült az igény, és 
most sikerül is megvalósítani e fejlesztést, a pincetu-
lajdonosok hozzájárulásával.  n 6. oldal

Modern Városok program

Megvalósult a Modern Városok program első fejlesz-
tése, ünnepélyesen átadták az Érdi Tankerületi Köz-
pont épületét. Az eseményen jelen volt dr. Aradszki 
András államtitkár, valamint dr. Solti Péter, a Klebers-
berg Központ elnöke is.  n 7. oldal

Szépkorúak juniálisa

Amíg a koncentrált szociális intézmény meg nem épül, 
az idősek nappali ellátása marad a Jázmin utcai kertes 
ingatlanban, ahol családias hangulatban tartották nyá-
ri ünnepségüket az Idősek Klubja tagjai, valamint az 
idősotthon lakói, illetve hozzátartozóik.  n 19. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a 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
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Semmelweis-nap

Átl agon felül teljesít a szakrendelő
Minden év július elseje a magyar egészségügy legna-
gyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ig-
nác, az anyák megmentője, ebből az alkalomból rende-
zett a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény ün-
nepséget múlt pénteken az ott dolgozóknak. 

Az érdi rendelő munka-
társait elsőként dr. Bács 
István alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) köszöntötte. A 
városvezető elmondta, hogy 
érdi lakosként hálával és 
köszönettel tartozik az in-
tézménynek, hiszen úgy ta-
pasztalja, hogy a munkatár-
sak magas szakmai színvo-
nalon, alázattal végzik min-
dennapi munkájukat, s ezt 
az önkormányzat is igyek-
szik meghálálni nekik, pél-
dául azzal, hogy a Modern 
Városok programnak kö-
szönhetően még az idei év-
ben elkezdődhet a rendelő-

intézet második ütemének a 
felújítása.

– Jövőre nemcsak az épü-
let újul meg, hanem a kibőví-
tett eszközbeszerzésre is sor 
kerül, hiszen jóváhagyták a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
riumban ennek a pénzügyi 
hátterét. Még ebben az év-
ben 1,1 milliárd forint van 
előirányozva az építkezésre, 
a fennmaradó rész a jövő év-
ben valósul meg, ahogy az 
eszközbeszerzés is – hang-
súlyozta dr. Bács István.

Az alpolgármester beszélt 
arról is, hogy hamarosan el-
készül a Felső utca és a Ka-

rolina utca sarkán az új szol-
gáltatóház, ahová a felnőtt 
háziorvosok átköltöznek, így 
vélhetően a szakrendelések 
kényelmesebben elférnek 
augusztustól.

Dr. Bács István sikerként 
számolt be arról is, hogy még 
a nyáron elkészülnek az ófa-
lusi rendelő felújításával és a 
Bagoly utcai orvosi rendelő 
építését is elkezdik rövid 
időn belül, hiszen június vé-
gén megkapta a város a jog-
erős építési engedélyt.

– Reményeink szerint jövő 
ilyenkor már ott ünnepelhet-
jük a Semmelweis-napot, s 
akkorra elmondhatjuk, hogy 
valamennyi orvosi rendelő 
megújult Érden az elmúlt 10 
évben – zárta szavait az al-
polgármester.

Dr. Kőszegi Gábor főigaz-
gató az ünnepségen elmond-
ta, hogy az országos átlag-
nál magasabb a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény szakmai színvonala, 
amit megerősít az is, hogy a 
munkatársak fluktuációja 
az intézetben az országos 
átlag alatt van. Tavaly 28 fő 
távozott, akinek a többségét 
sikerült pótolni és 20 új dol-
gozót vettek fel.

– 2016-ban intézményünk-
ben a járóbeteg-szakellátás 
keretében, a laboratóriumi 
vizsgálatokat is figyelembe 
véve, közel 350 ezer orvos-
beteg találkozás történt. A 
korábbi évekhez hasonlóan 
az egy órára eső betegszám, 
az egy esetre jutó beavatko-
zások száma, ill. az egy eset-
re jutó pontok száma intéze-

tünkben, a legtöbb szakma 
vonatkozásában 2016-ban is 
jelentősen meghaladta mind 
a regionális, mind az orszá-
gos átlagot – emelte ki a fő-
igazgató. Hozzátette, hogy a 
fogászati szakellátás forgal-
ma a 2016. évben jelentősen 
nőtt: – A három fogászati 
szakrendelésen összesen 
14 817 beteget láttunk el, a 
2015. évi 11 579 beteggel 
szemben. Ez 28 %-os növeke-
désnek felel meg. A fogászati 
kezelések során 15 146 be-
avatkozás történt. Az egyna-
pos sebészeti tevékenység 
keretében 2016-ben 1466 be-
teget operáltunk meg. Ebből 
1455 fő ellátását az OEP fi-
nanszírozta, a többi műtét 
önköltséges vagy külföldi 
biztosító által finanszírozott 
volt – hangsúlyozta a főigaz-
gató.

Az intézmény vezetője 
munkatársainak tartott be-
szédében kiemelte azt is, 
hogy a rehabilitációs osztá-
lyon a járóbeteg-ellátás ke-

retében 25 305 orvos-beteg, 
illetve szakdolgozó-beteg 
találkozás alkalmával ösz-
szesen 53 442 beavatkozást 
végeztek, a kúraszerű infú-
ziós részlegen 297 beteg ré-
szesült infúziós kúrában, 
akik összesen 1234 kezelést 
kaptak.

2016-ban 2335 munkavál-
lalónál 3569 munkaalkal-
massági vizsgálat történt és 
az intézmény sportorvosi 
rendelése 2981 fő alkalmas-
sági vizsgálatát végezte el, 
ami 40 %-kal több, mint a 
2015. évi forgalom. A vizsgált 
sportolóknak több mint 85 
%-a volt érdi és Érd környéki 
lakos.

A főigazgató végezetül el-
mondta, hogy a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény jelenleg is hazánk 
egyik legszélesebb spekt-
rummal rendelkező járóbe-
teg-szakellátó intézménye, 
ahol valamennyi dolgozó ki-
váló munkát végez.

QQ Nyilas HajNi

Dr. Bács István: még az idei évben elkezdődhet a rendelőintézet má-
sodik ütemének a felújítása

Dr. Kőszegi Gábor: valamennyi dolgozó kiváló munkát végez
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Egy  hosszútávfutó megfigyelései
Nem készült tanítónak, a főiskolai gyakorlat ideje alatt 
kezdte azt érezni: ez a neki való pálya. Két bőrönddel 
érkezett Érdre harminc esztendeje, és azóta is első isko-
lájában tanít. Munkáját nemrég az Érd Közneveléséért 
Díjjal ismerte el a város. Kozma Zoltánnéval, a Batthy-
ány iskola igazgatóhelyettesével, generációk Irénke né-
nijével beszélgettünk. 

n ÁdÁm Katalin

– Hol nőtt fel?

– Egy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei kis faluból, 
Tuzsérról származom. Ott 
végeztem az általános isko-
lát is, a gimnáziumot pedig 
Kisvárdán. Tudom, sokan 
úgy emlékeznek vissza a pá-
lyaválasztásukra, hogy már 
kisgyermekkorukban is ta-
nítók akartak lenni, én azon-
ban nem így voltam ezzel. 
Nem volt bennem megfogal-
mazott vágy a pálya iránt.

– A családjában sem vol-
tak pedagógusok?

– Nem, édesanyám admi-
nisztrátor volt, édesapám 
vasutas. Ingergazdag kör-
nyezetben nőttem fel: ott-
hon rengeteg könyvünk 
volt, nagyon szerettem ol-
vasni, és közben úgy éltem, 
mint a falusi gyerekek álta-
lában: fociztunk, kidobóz-
tunk, bicikliztünk a baráta-
immal. Mindig elvárás volt 
a családban, hogy amire 
képesek vagyunk, azt ki is 
hozzuk magunkból. Klasz-
szikus értékek szerint ne-
velkedtem, a becsület, tisz-
tesség, odafigyelés mindig 
fontos volt a családban, és 
ezt igyekszem továbbadni a 
gyerekeimnek is. Sajnos, 
manapság ezek az értékek 
háttérbe szorultak; a tanít-
ványaim körében tapaszta-
lom, hogy már nem olyan 
fontosak.

– Nem divatos értékek, va-
lóban. Megéri még hinni 
bennük?

– Világéletemben hosszú-
távfutó voltam: megtapasz-
taltam, hogy beérnek azok a 
dolgok, amelyekben hittem, 
illetve amiket otthonról hoz-
tam.

– Hogyan választotta a ta-
nári hivatást?

– A szüleim úgy gondol-
ták, a továbbtanulás nagyon 
fontos, és ők megteremtet-
ték ennek lehetőségét is. 
Bár érettségi után sem ké-
szültem pedagógusnak, a 
Debreceni Tanítóképző Fő-
iskolára jelentkeztem. Két 
dolog volt meghatározó a fő-
iskolai éveim alatt, és ezek a 
mostani munkámra is ki-
hatnak: az egyik, hogy test-
nevelés szakkollégiumot 
választottam, mivel ver-
senyszerűen tornáztam a 
diákéveim alatt. Úgy gon-
doltam, ez egy könnyen tel-
jesíthető feladat lesz – és így 
is volt. Akkor még nem tud-
tam, hogy a későbbi munka-
helyem egy olyan iskola 
lesz, ami a sport felé orien-
tálódik majd. Szerencsés 
véletlen volt tehát. A másik 
meghatározó dolog pedig a 
tanítási gyakorlat volt. A ta-
nítóképző gyakorló iskolájá-
ban olyan vezetőnk volt, aki-
től rengeteget lehetett ta-
nulni. Ő adta nekem az első 
pozitív visszajelzést: ki-
emelt a véleményével, ami 
magabiztosságot adott. Jól 
éreztem magam a gyerekek 
között, és az is sokat jelen-
tett, hogy a kísérleti fázis-
ban lévő Zsolnay-módszer 
kipróbálói közt lehettem. A 
Nyelvi, Irodalmi és Kommu-
nikációs program alkalma-
zására egyetlen csoportot 
készítettek fel a főiskolán, 
amelynek én is tagja voltam.

– Miben nyújtott mást, 
többet a Zsolnay-módszer?

– Már akkor, harminc éve 
olyan tanulásszervezési el-
járásokat kellett alkalmazni 
a tanórákon, amelyeket a 
mai napig is lehet használni. 
Az óratervezés sokkal rész-
letesebb volt. A pedagógus-
nak egy hétre előre át kellett 
gondolnia a tananyag beosz-
tását. A tanórai differenciá-
lás pedig alap volt.

– Ez mit jelent pontosan?

– A gyerekek a saját ké-
pességeik szerint haladtak, 
legalább három csoportban. 
A magyartanítás működött e 
rendszer szerint, egyhetes 
beosztással. A csoportok 
egy órán nem ugyanazzal a 
tantárggyal foglalkoztak: 
pár gyerek írt, a többiek ol-
vastak, fogalmaztak. A pe-
dagógusnak ezt kellett irá-
nyítania, szerveznie. Na-
gyon izgalmas, kreatív fel-
adat volt, és amikor még po-
zitív visszajelzést is kaptam, 
hogy jól csinálom, eldőlt, 
hogy nekem ez az utam.

– Hogy került ide Szabolcs-
Szatmár-Beregből?

– Akkoriban az Oktatási 
Közlönyben megjelent állás-
pályázatok közül választ-
hattak a friss tanítók. Ha jól 
emlékszem, négy állást le-
hetett megjelölni. Szerettem 
volna elkerülni régi környe-
zetemből: visszamehettem 
volna tanítani abba az isko-
lába, ahol magam is tanul-
tam, de nem szerettem vol-
na, hogy a kollégáimmá ala-
kuljanak át azok, akikre 
mint tanáraimra néztem fel 
annak idején. Emellett önál-
ló akartam lenni; megvolt 
bennem a fiatalokra jellem-
ző világmegváltó hangulat. 
Elindultam hát két bőrönd-
del Érdre. Budapesti isko-
lákba is jelentkeztem egyéb-
ként; egy jó barátnőm a fővá-
rosban tanult és vállalt 
munkát, ezért szerettem 
volna én is Pestre kerülni. 
Érdről azonban nagyon 
szimpatikus választ kaptam 
a pályázatomra: azt írta 
benne a megbízott igazgató, 
hogy jöjjek el, nézzem meg 
az iskolát. Ő volt Rozgonyi 
János, aki akkor kezdte 
igazgatói pályáját, amikor 
én a tanítóit. A személyes 
beszélgetés során aztán el-
dőlt: engem itt szívesen lát-
nak, én pedig szívesen jöt-
tem. Az állás mellé szolgála-
ti férőhelyet is biztosítottak; 
nyilván ez is számított a vá-
lasztásban, de a szüleim is 
támogattak, ahogy mindig, 
mindenben. Eg yébként 
soha, semmi nem múlt az 
életemben a szüleim hozzá-
állásán. Ezt nagyon fontos-
nak tartom, szülőként is, hi-

szen van egy majdnem fel-
nőtt fiam és egy lányom. 
Egyetemisták; a fiam ve-
gyészmérnöknek tanul, a 
lányom jogra jár. Hiszem és 
vallom, hogy a szülő dolga 
mindig ott állni a gyerekek 
mögött. A saját gyerekeim 
mellett szerzett tapasztalat 
egyébként nagyon sokat se-
gít a pályámon.

– Visszatérve saját majd-
nem felnőtt éveihez, hogyan 
indult a pályája?

– Az alsó tagozat akkori-
ban iskolaotthonos rend-
szerben működött. Matema-
tikát, testnevelést és környe-
zetet tanítottam, és a váltó-
társam volt az osztályfőnök. 
Később ő iskolát váltott, én 
kerültem a helyére. Minden 
osztályomat sokáig tanítot-
tam, 3–5 évig. Amellett, hogy 
mertem új dolgokat is kipró-
bálni, erős volt bennem az 
állandóságra törekvés is.

– Mennyit tudott áthozni a 
Zsolnay-módszerből a Bat-
thyányba?

– Sok mindent kipróbál-
tam, és aztán kialakítottam 
a saját módszertanomat, ta-
nítási gyakorlatomat. Ak-
korra lettem igazán maga-
biztos a pályán, amikor már 
mindig volt mihez nyúlni. 
Ehhez sokféle programot, kí-
sérleti módszert meg kellett 
ismernem. Ami a Zsolnay-
módszert illeti, olvasástaní-
tásban az úgynevezett szó-
képes előprogram nem lett 
sikeres, jómagam sem hasz-
náltam; más elemeit, pl. a 
beszédművelési, helyesejtési 
gyakorlatait viszont igen. 
Örülök, ha olyan kollégák-

kal találkozom, akik szintén 
alkalmazzák.

– Ha már az olvasástaní-
tást említi: meg lehet szeret-
tetni a mai gyerekekkel a 
könyveket?

– Igen, de nagyon fontos, 
hogy mit adunk először a 
kezükbe és az is, hogy a 
szülő olvas-e meséket, a 
gyerek lapozgatott-e köny-
vet, próbált-e mesélni a ké-
pekről. Most sajnos nem ta-
nítok magyart, de amikor 
még tanítottam, az első kö-
telező olvasmányt mindig 
együtt dolgoztuk fel a gye-
rekekkel. Az olvasmányok-
hoz kapcsolódó kérdéseket 
egyébként mindig az osz-
tály színvonalához, az olva-
sástudásukhoz kell mérni. 
Ahogy nincs két egyforma 
gyerek, úgy nincs két egy-
forma osztály sem.

– Hogyan lehet motiválni a 
gyerekeket?

– Elsősorban érzelmi úton, 
főleg a kicsiket. El kell hinni-
ük, hogy ők maguk akarják 
elérni azt, amit egyébkén mi 
szeretnénk. Náluk még nem 
működik az, hogy „tanuld 
meg, mert milyen jó lesz 
majd neked”. Az alsó tagozat 
feladata pont az, hogy a 
gyermek ösztönös tanulási 
képessége tudatossá váljon. 
Nem biztos, hogy ez minden 
gyereknél beérik ötödikes 
korára, de a legtöbbjüknél 
kialakul.

– A mai generáció nagyon 
más, mint a harminc évvel 
ezelőtti. Be lehet-e vinni, be 
kell-e vinni új elemeket az 
oktatásba?

„Világéletemben hosszútávfutó voltam”

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,
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precízen javítok!

Tel: + 36 30 645 88 44
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– Nemcsak lehet, hanem 
kell is. Ezt el is várják a pe-
dagógusoktól a szakmai mi-
nősítések során. Mindig 
szükség van megújulásra, de 
ez harminc évvel ezelőtt is 
így volt. Az egy szál kréta és 
a személyes beszélgetés már 
akkor sem volt elég. Azok a 
kollégáim sikeresek és ered-
ményesek, akik mindig meg 
tudnak újulni. 2014 óta peda-
gógiai szakértő is vagyok, 
járok más intézményekhez. 
Volt rá példa, hogy nálam ke-
vesebb gyakorlattal rendel-
kező tanító óráján láttam 
olyan memóriajátékot, amit 
másnap aztán ki is próbál-
tam a saját osztályommal.

– Általában testnevelés
tagozatos osztályokban volt 
osztályfőnök. Mi az előnye 
annak, ha a gyerek napi két
három edzésen is részt vesz a 
tanórák mellett? Sokan tar
tanak attól, hogy ez csak le
fárasztja a gyerekeket.

– Volt időszak, amikor 
megfigyelési naplót vezet-
tem arról, hogyan fejlődnek 
azok a gyerekek, akiknek az 
iskolaotthonos órák egy ré-
sze mozgással, sporttal te-
lik. A teljesítménymérések 
azt mutatták, hogy ez egy jó 
rendszer. Az, hogy a tanórá-
kat és a sportórákat arányo-
san osztjuk el egész napra, 
nagyon jól oldja a feszültsé-
get a gyerekekben, mert a 
testnevelésórák oldják az 
előző órák fegyelmezettebb 
óravezetését, ráadásul itt 
nagyon jól motiválhatók a 
tanulók. A sport, a testneve-
lés nagyon alkalmas a kö-
zösségfejlesztés mellett a 
személyiségfejlesztésre is, 

arra, hogy a gyerek megta-
nulja kezelni a sikereit és 
elv iselni a kudarcait. 
Ugyanakkor a hiperaktivi-
tás levezetésére a testneve-
lésórák önmagukban nem 
alkalmasak.

– Volte a tanári pályán 
nagyobb kudarcélménye?

– Nem emlékszem ilyesmi-
re. Tizenegy évig voltam 
munkaközösség-vezető alsó 
tagozatban, és sok újítást 

próbáltunk megvalósítani a 
csapattal. Ezek nagyon szép 
évek voltak, de születtek 
olyan ötletek is, amelyek 
csak ideig-óráig működtek. 
Ilyen volt az általunk kitalált 
matematika levelezős ver-
seny, ami nagyon sikeres 
volt, szinte minden érdi isko-
la bekapcsolódott. Sajnos, 
több kollégám elvesztette a 
lelkesedését, talán nem 
érezték, hogy értékelem a 
munkájukat, így ezek a ver-

senyek abbamaradtak, ho-
lott a gyerekek és a szülők 
nagyon szerették. Ezt példá-
ul kudarcként éltem meg. 
Ezen a pályán egyébként na-
gyon nagy probléma az, 
hogy a kollégákat nehéz mo-
tiválni: akiben nincs belső 
ösztönzés, azt kívülről nem 
lehet megerősíteni. A gyere-
keket elvarázsolni mindig 
könnyebb, mint igazgatóhe-
lyettesként motiválni. Ebben 
sokkal bizonytalanabb va-
gyok, mint a tanórákon. 

Egyébként az az egy óra, 
amit a diákjaimmal tölthe-
tek, számomra a nap fény-
pontja.

– Szívesebben vállalna 
több órát?

– Igen, és ezt minden 
adandó alkalommal el is 
mondom. Új kihívásként el-
vállaltam az igazgatóhe-
lyettesi posztot, de az igazi 
énem az, amikor saját osz-

tályom van. Egyébként min-
dig akkor találtak meg az új 
feladatok, amikor arra 
szükség volt, és mindig 
megpróbáltam ezeknek meg 
is felelni.

– Miért jó alsó tagozatban 
tanítani? Mondjuk első osz
tályban?

– Szeptemberben bejön 
egy írni-olvasni-számolni 
nem tudó gyerek, és június-
ban kimegy rengeteg új is-

meret, tudás birtokában. Az 
ember soha életében nem lép 
olyan nagyot, mint ekkor. És 
ott van mellette egy pedagó-
gus, aki támogatja, és akin 
rengeteg minden múlik. 
Ezért szoktam azt mondani, 
hogy a szülők ne iskolát, ha-
nem tanítót válasszanak is-
kolába készülő gyermekük-
nek. Többször átéltem, és 
hatalmas megerősítést jelen-
tett, hogy azért választottak 
engem a szülők, mert hallot-

tak rólam, mert ismertek, 
vagy mert hozzám járt az 
idősebb testvér is. Ez nagyon 
jólesett.

– A munkáját most nem
csak a szülők, hanem a város 
is elismerte.

– Nagyon fontos ez a váro-
si díj, nagyon szépen köszö-
nöm. Ugyanakkor úgy ér-
zem, ezt nem én kaptam, 
hanem a szakma: nekem 
semmi különleges érdemem 
nincsen, csak az, hogy har-
minc éve tanítok, és megpró-
bálom jól csinálni. Hogy ezt 
mások észrevették, az na-
gyon jó dolog.

– Hogyan telik majd a 
szünidő?

– Pihenéssel, kirándulá-
sokkal. Minden idő, amit a 
családommal tölthetek, egy-
re értékesebb, amióta a gye-
rekeim felnőttek. Biztos hát-
terem van egyébként, a csa-
ládom mindig támogatott, 
bármibe is fogtam, legyen 
szó egy újabb képzésről, dip-
lomáról vagy arról, hogy te-
lepakoltam a lakást az álta-
lam készített szemléltető 
eszközökkel. Ha egyedül ke-
resek kikapcsolódást, akkor 
sportolok. Szeretek olvasni, 
színházba is megyünk. Az 
aktív pihenés híve vagyok.

– A vakáció alatt hiányozni 
fognak a diákok, az iskola?

– Hát persze! Munka is vár 
rám a szünidőben – egy to-
vábbképzésre megyek, illet-
ve táboroztatok –, de pihenés 
is, és újult erővel kezdem 
majd a szeptembert.

„Ahogy nincs két egyforma gyerek, úgy nincs két egyforma osztály sem”
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Kötbér helyett könyvtár

Egy hónap múlva hozhatják a bútorokat – kicsit derűlátónak tű-
nik Lucza Györgyinek ez a kijelentése, aki a kivitelező cég ügyve-
zetőjeként mutatja meg az épülő parkvárosi közösségi házat, 
szemre ugyanis jócskán van még feladat, igaz, népes brigád dol-
gozik az épületen.
Mint ismeretes, a Gépész és az Aszfaltozó utca sarkán egy több 
mint 300 négyzetméteres közösségi házat épít a városnak az In-
terspar, amiért a város tíz éven át bruttó 510 ezer forint bérleti dí-
jat fizet majd, tíz év elteltével pedig megvásárolhatja az ingatlant 
egymillió forint plusz áfa értékben. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 
tervekkel szemben, amikor is a város 50 évre bérelt volna helyisé-
geket az áruházban 260 millió forintért, most önálló épületet kap 
60 millióért. Az építkezés csúszása miatt a SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft.  vállalta – kötbér fizetése helyett – a házba kerü-
lő fiókkönyvtár kialakítását, és a ház teljes bebútorozását nyolc-
millió forint értékben. n M.Nagy

Támadja a baloldal  
az Ifjúsági Önkormányzatot
Újabb támadást indított az érdi baloldal és környezete 
az érdi diákok és az általuk megválasztott, őket képvi-
selő Ifjúsági Önkormányzat ellen – jelentette ki T. Mé-
száros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján.

Mint a polgármester hang-
súlyozta: az elmúlt két év-
ben, tehát megalakulásuk 
óta folyamatos támadás éri a 
gyerekeket a baloldal részé-
ről, amelynek nyilvánvaló 
célja, hogy a diákságot és 
választott testületét bele-
rángassák a politikai csatá-
rozásokba.

– Láthatóan a diákságnak 
több esze van az érdi balol-
dalnál, és nem ül fel az állan-
dó provokációnak. Ez a mi-
nősíthetetlen viselkedés az 
ellenzék részéről azt mutat-
ja, hogy semmiféle várospo-
litikai céljuk, elképzelésük 
nincs, csupán a mindent ta-
gadás politikáját tudják kép-
viselni. Ezért pécézték ki 
magunknak a gyerekeket, 

akik tulajdonképpen védte-
lenek a baloldali politikusok 
támadásaival szemben. Fel-
nőtt ember, politikus annál 
alávalóbb, aljasabb tettet 
nem követhet el, mint hogy 
gyerekeket támadjon politi-
kai céljainak elérése érdeké-
ben – jegyezte meg T. Mészá-
ros András, hozzátéve: a 
baloldal folyamatosan sérte-
geti és támadja a diákokat, s 
velük együtt a szülőket is, 
akik semmi mást nem sze-
retnének, csak azt, hogy 
gyermekeik megtapasztal-
ják a felelősséget, a demok-
ráciát, az együttműködés 
fontosságát, azaz mindazt, 
amiért 2015 márciusában 
megalakult az Ifjúsági Ön-
kormányzat.

– Világos most már az is, 
hogy a baloldal, ha tehetné, 
azonnal megszüntetné az If-
júsági Önkormányzat intéz-
ményét. Elvenné a gyerekek-
től a lehetőséget, hogy bele-
szólhassanak saját ügyeik 
intézésébe. Elvenné tőlük 
azt a 10 millió forintot, 
amelyről minden évben saját 
maguk dönthetnek. Elvenné 
a kisiskolások tanulási ké-
pességeit javító foglalkozta-
tások lehetőségét; elvenné a 
középiskolák szalagavató 
báljainak, kirándulásainak, 
közösségépítő programjai-
nak anyagi támogatását. El-
venné a demokratikus vá-
lasztás és a demokratikus 
döntések lehetőségét.

Ezt nem fogjuk hagyni. 
Meg fogjuk védeni az érdi di-
ákokat, meg fogjuk védeni a 
függetlenségüket, meg fog-
juk védeni az Ifjúsági Önkor-
mányzatot – hangsúlyozta a 
városvezető. n Á.K.

Új tulajdonosa van a Termál Hotelnek

Csa tornázás a pincesoron
Elindult a csatornázás az ófalusi pincesoron – jelentette 
be múlt szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. 
Mint a polgármester utalt rá: erre már régóta felmerült 
az igény, és most sikerül is megvalósítani e fejlesztést, a 
pincetulajdonosok hozzájárulásával.

Nemrég adtuk be az elő-
terjesztést Ófalu turisztikai 
fejlesztési céljainak megfo-
galmazására, és nagyon re-
méljük, hogy a csatornázás 
is előrelendíti majd a prog-
ramot – mondta a polgár-
mester, hozzátéve: Ófalu tu-
risztikai fejlesztése a Mo-
dern Városok programjá-
nak az egyik legfontosabb 

célja, és egy csatornázott 
területen már sokkal köny-
nyebben megvalósíthatók a 
fejlesztések. 

T. Mészáros András hoz-
zátette azt is: mára Érd terü-
letének 95 százaléka csator-
názottá vált, csupán Parkvá-
ros és Ófalu kieső területein 
vannak még csatornázatlan 
területek.  

Kérdésünkre, hogy mikor 
fejeződik be az artézi kút fel-
újítása, a polgármester el-
mondta: várhatóan egy hó-
nap múlva véget érnek a 
munkálatok; amint elkészül 
a parkosítás, végleges képét 
is elnyeri a kút. 

– A tavasszal megkezdő-
dött munkálatok ideje alatt 
folyamatos volt a vízszolgál-
tatás. A víz vizsgálata most 
folyik; erre minden eszten-
dőben szükség van – muta-
tott rá T. Mészáros András.  

A kút vizét fogyasztó érdi-
ek minden bizonnyal tudják: 

nemcsak a vízvételi hely újul 
meg, hanem a kutat is újra-
fúrták – a költségek jelentős 
részét e munkálatok tették 
ki. A közgyűlés június köze-
pi ülésén döntés született 
arról, hogy lehetőség szerint 
a meleg vizes kutat is újra-
fúrják. 

– Igyekszünk megtervez-
tetni e munkát, és a forráso-
kat is előteremteni hozzá, 
hogy a termálvíz is hosszú 

távon biztosított le-
gyen Ófaluban – 
mondta a polgár-
mester.

Mint ismeretes, a 
meleg vizet koráb-
ban a Termál Hotel 
hasznosította; a 
rég i tulajdonos 
csődbe ment még 
2016 elején, azóta 
nem üzemel a 
gyógyvizes fürdő. 
Mint a polgármester 
elmondta, a hírek 
szerint elkelt az 
épület, új tulajdono-
sa az Egységes Ma-
gyarországi Izraeli-
ta Hitközség lett. 

Mint T. Mészáros András 
elmondta, az új tulajdonos 
szándékáról – hogy befekte-
tési vagy hasznosítási céllal 
vette-e meg az épületet – 
nincs tudomása. 

– A meleg vizes kutat 
azért szeretnénk újrafúrni, 
hogy meg tudjuk állapítani, 
milyen kapacitása van an-
nak a vízbázisnak. Így ki 
lehet számítani, hogy egy 
évben mennyi meleg vizet 
szabad felhasználni, ne-
hogy olyan probléma le-
gyen, hogy egyszer elfogy 
ez a termálvíz. Mikor még 
működött a hotel, oly mér-
tékben használták a vizet, 
hogy a kútban csökkenni 
kezdett a vízoszlop magas-
sága. Másfél-két éve nem 
használjuk a kutat, meg 
tudjuk tehát mérni, meny-
nyire töltődött fel újra a 
kút, és ki tudjuk számítani 
azt is, egy év alatt mekkora 
felhasználást szabad enge-
délyezni ahhoz, hogy meg-
maradjon az érdi termálvíz 
– zárta szavait a polgár-
mester.

Qn ÁdÁM

Múlt héten életbe lépett a másodfokú hőségriasztás. T. Mé-
száros András felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a le-
hűlni vágyó lakosokat minden önkormányzati intézmény 
fogadja a nyitvatartási idejében. Például a Polgármesteri 
Hivatal épülete, illetve a Polgárok Háza – ahol rendelkezésre 
áll vízvételi lehetőség is –, valamint az Érd Aréna, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ és a városi könyvtár is.

Nem tudni, mit terveznek az új tulajdonosok
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Elismerés az érdi polgárőröknek
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát adományozta 
Pintér Sándor belügyminiszter és Túrós András, az Or-
szágos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke az Érdi Városi 
Polgárőr Egyesületnek szombaton, a XXIII. Országos 
Polgárőr Napon Nyíregyházán.

A rendezvényen több mint 
ötezren vettek részt, az or-
szág minden területéről. Az 
érdi szervezetet 27-en képvi-
selték, köztük Macsotay Ti-
bor elnök, aki tudósítónk-
nak úgy fogalmazott: a díjjal 
az egyesület tizenkét évi ke-
mény munkáját, illetve ez 
idő alatt elért eredményeit 
ismerték el.

– Köszönet illeti Mihály 
István dandártábornokot, 
aki segítette indulásunkat 
2005-ben. Köszönjük Érd vá-
rosának azt az anyagi és er-
kölcsi támogatást, ami lehe-

tővé tette, hogy a munkán-
kat magas színvonalon vé-
gezhessük, és külön köszö-
net T. Mészáros András pol-
gármesternek, hogy tíz éve 
rendületlenül támogatja 
egyesületünket – tette hozzá 
Macsotay Tibor, a többszörö-
sen kitüntetett egyesület el-
nöke.

Pintér Sándor belügymi-
niszter a rendezvényen azt 
hangsúlyozta: az elmúlt hét 
évben felére csökkent a köz-
területi bűnözés Magyaror-
szágon a polgárőrség és a 
rendőrség hatékony együtt-

működésének eredménye-
ként. Mint mondta, a polgár-
őrök szabadidejüket áldoz-
zák fel a települések bizton-
ságáért, egyebek közt vi-
gyáznak a gyermekekre és 
részt vesznek a határvéde-
lemben.

Pintér Sándor elmondta 
azt is, hogy az idei és a jövő 
évi költségvetésben a kor-
mány több mint 1 milliárd 
forintot biztosít az Országos 
Polgárőr Szövetségnek, ami 
ötszöröse a 2010-es összeg-
nek. A támogatásból külön-
böző eszközöket, egyebek 
mellett láthatósági mellénye-
ket, járműveket vásárolhat-
nak. Ezenkívül a Belügymi-
nisztérium előterjesztésében 
több olyan törvénymódosí-
tást szavazott meg a parla-

ment, amely a polgárőrök te-
vékenységét támogatja.

Jelenleg több mint kétezer 
polgárőr egyesület van az 
országban, 61 ezer taggal. A 
létszám évről évre egyre na-

gyobb számban bővül, csak 
tavaly ötezren csatlakoztak 
az egyesületekhez, kam-
pány és toborzás nélkül – áll 
az MTI tudósításában.

(Forrás: erdmost.hu)

Macsotay Tibor elnök és Pintér Sándor belügyminiszter

Megvalósult a Modern Városok program első fejlesztése

A f elsőoktatás is eljuthat Érdre
Múlt kedden ünnepélyesen átadták az Érdi Tankerületi 
Központ épületét. Az eseményen jelen volt dr. Aradszki 
András államtitkár, valamint dr. Solti Péter, a Klebers-
berg Központ elnöke is.

– A Modern Városok prog-
ram keretei között Érd okta-
tási intézményeinek fejlesz-
tése felgyorsult, és olyan 
változások mennek végbe, 
amelyek méltóak egy megyei 
jogú városhoz. Gondolok itt a 
gimnáziumok, általános is-
kolák, óvodák fejlesztésére, 
valamint a szakképzési in-
tézmény átalakítására. Ezek 
még előttünk állnak, de 
azért vagyunk itt, hogy néz-
zünk messzebbre is: ez a di-
namikusan fejlődő térség 
számíthat arra is – és remél-
hetőleg el tudja majd érni –, 
hogy a felsőoktatási rend-
szer fejlesztése, amely a mo-
dern kihívásokat próbálja 
kezelni, eljut ebbe a járásba, 
ebbe a tankerületbe is – 
mondta dr. Aradszki And-
rás (Fidesz–KDNP), a térség 
országgyűlési képviselője 
kedd délután, az Érdi Tanke-
rületi Központ Alispán utcai 
székhelyének ünnepélyes 
átadásán. Az államtitkár 
utalt arra: az, hogy e fontos 
funkciót ellátó intézmény 
Érden működhet, a város el-
kötelezettségének, a tanke-
rületi vezető elhivatottságá-
nak volt köszönhető, ugyan-
is nem mindenki gondolta 
úgy, hogy Érd kapja meg e 
lehetőséget.

– Kívánom, hogy az az 
együttműködés, ami a város, a 

kormány és a politikai döntés-
hozók közt megvalósult, to-
vábbra is így működjön – zárta 
szavait Aradszki András.

Solti Péter, a Klebersberg 
Központ elnöke beszédében 
szintén azt hangsúlyozta: 
az, hogy most itt lehetnek, 
sok vezető elkötelezettségé-
nek, sok közösség együttmű-
ködésének eredménye. Az 
állami köznevelés-irányítás-
ban ebben a tanévben sok 
változás történt: kialakultak 
a tankerületi központok, és 
átvették az önkormányzati 
iskolákat is. Ez komoly pró-
bája volt az állam és a helyi 
közösségek együttműködé-
sének; e munkából az önkor-
mányzatok aktívan és 
együttműködően kivették a 
részüket.

– Jelen épületet az önkor-
mányzat biztosította a tan-
kerületi központ számára – 
ez is azt bizonyítja, hogy ez 
egy hosszú távú együttmű-
ködés. Bízom benne, hogy a 
partnerséget a jövőben is si-
kerül fenntartani a tankerü-
leti központ és az érintett 
önkormányzatok között – 
tette hozzá az elnök. Mint 
hangsúlyozta: a folyamato-
san épülő rendszerben min-
denki érdekelt abban, hogy 
egyre jobban és jobban mű-
ködjön. Erősödnek az intéz-
ményvezetők visszajelzései, 

miszerint a Klebelsberg 
Központ az irányú erőfeszí-
tései, hogy a döntések köze-
lebb kerüljenek az intézmé-
nyekhez, és „ne azzal kelljen 
foglalkozni, hogy milyen 
gyorsan tudunk papírt, to-
nert és egyebeket beszerez-
ni, hanem a pedagógiai mun-
kával”, egyre jobban látszód-
nak – fogalmazott.

T. Mészáros András pol-
gármester beszédében az 

épület történetét ismertette 
röviden: ez korábban az Érdi 
Ipartestület székháza volt; a 
Megyei Jogú Városok prog-
ramja keretében vásárolta 
meg a város a tankerület 
számára, mintegy 81 millió 
forintból, és 550 négyzetmé-
teren olyan irodaépületet 
hoztak létre, amely alkal-
mas arra, hogy innen lássák 
el a tankerület igazgatási 
feladatait.

– A Modern Városok prog-
ramja keretén belül ez az 
épület volt az első, amely el-
készült. Emellett még negy-
venmilliárd forint értékben 
tervezünk, illetve folytatunk 
beruházásokat Érden, és 
sorra-rendre adjuk majd át 
új iskoláinkat, óvodáinkat, a 
víztározót és egyéb létesít-
ményeket – mondta T. Mé-
száros András, aki kifejezte 
örömét afelett, hogy pont az 

oktatásügyben – ami 2007 
óta kiemelten fontos a város-
vezetés számára – valósult 
meg az első fejlesztés a Mo-
dern Városok programjá-
ban.

A felújított épület előtt 
Sárközi Márta tankerületi 
igazgató is köszöntötte a 
meghívott vendégeket, utal-
va arra: négy esztendeje, 
mikor a tankerület irodája a 
Tompa utcába költözött, azt 

a székhelyet is Érd önkor-
mányzata újíttatta fel, a be-
rendezést pedig hét telepü-
lés összefogásával sikerült 
előteremteni. A KLIK idő-
közben átalakult; a 2016. no-
vember 30-a óta működő 
Érdi Tankerületi Központ 
három járás 28 településé-
nek ötven intézményét tartja 
fenn és működteti. A 27 ezer 
gyermek és 2704 alkalma-
zott tevékenységét jelenleg 
39 kormányzati tisztviselő 
segíti – mondta Sárközi 
Márta, hozzátéve: tanuló-
évüket kitöltötték, a telepü-
lési polgármesterek, az in-
tézményvezetők és a tanke-
rület munkatársainak közös 
összefogásával, és bár most 
beköltözhettek új székhe-
lyükre, a közös támogatásra 
a későbbiekben is szüksé-
gük lesz.

A rendezvény – amelyen 
részt vett még Hajnal Gab-
riella, a Klebersberg Köz-
pont elnökhelyettese, Bóna 
Zoltán, Szigetszentmiklós 
Fidesz–KDNP-s országgyű-
lési képviselője, a hivatalok, 
intézmények vezetői, a Bu-
dakeszi, az Érdi és a Pilisvö-
rösvári Járás településeinek 
megjelent polgármesterei, 
képviselői, valamint az Érdi 
Tankerületi Központ intéz-
ményvezetői és kormány-
tisztviselői, valamint Urbán 
Jonatán diákpolgármester 
– a tankerületnél dolgozó 
kormánytisztviselők esküté-
telével zárult. 

 n ÁdÁm Katalin

Dr. Aradszki András, Sárközi Márta, T. Mészáros András és Solti Péter 
az ünnepélyes átadón
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Az  ecset hegyén
Immár rendszeresen fogad be tárlatokat az egykori 
parkvárosi közösségi ház a Szociális Gondozó Köz-
pont jóvoltából. A Poly–Art alapítvány köreihez tarto-
zók közül többen bemutatkoztak már a hajdani mozi-
teremben. Ezúttal Tomozi Gizella festményeiből nyílt 
kiállítás.

Somfai István, a Poly–
Art Alapítvány kuratóriumi 
elnöke a megnyitó előtt kis 
beszélgetésben mutatta be 
a Diósdon élő festőt, akiről 
megtudtuk, hogy egész éle-
tét a kereskedelemben töl-
tötte, s csak a közelmúltban 
csatlakozott a Poly–Art kö-
réhez. Mindössze másfél 
éve, 67 éves korában vett 
először ecsetet a kezébe. 
Részt vett ugyan egy kur-
zuson, de jobbára autodi-
daktaként szerzi ismerete-

it. Kapott útmutatást Tor-
nyai Tibor festőművésztől, 
sőt a tanácsokon túl útrava-
lót is: „Mikor alkotsz, a vi-
lág lezárul körülötted és 
akkor te az ecset hegyére 
költözöl” – vallja a mester, s 
Tomozi Gizella ezt úgy éli 
és fogalmazza meg: amikor 
fest, megszűnik körülötte a 
világ, csak a képben él.

A képekben, amelyekből 
már nyolcvannál is több 
van: erdők, hegyek, rétek, 

virágok, tavaszi, őszi és 
nyári tájak. És sok víz és 
sok hó – azaz az élet maga 
és tisztaság, ahogy Major-
né Bániczki Julianna 
megnyitójában értelmezte 
ezeket a motívumokat, 
amelyek – mint mondta – a 
tárlat által egy harmonikus 
kórusműhöz hasonlatosan 
állnak össze kerek egésszé.

A legfőbb üzenete ezek-
nek a képeknek, hogy az 
alkotás felszabadít, boldog-
gá tesz. Látszik ez a képe-

ken és magán az alkotón is, 
aki fiatalos lelkesedéssel 
beszél arról az örömről, 
amit a festés jelent számá-
ra.

A megnyitón ezúttal az 
IRKA tagjai – Gani Zsu-
zsanna, Kreischer Korné-
lia – és Somfai István ol-
vastak föl verseket, a mu-
zsikáról pedig a Fricska 
együttes gondoskodott.

A kiállítás július 15-ig lá-
togatható. n –y–

Róz sahíd a múltból a jövőbe
A tíz évvel ezelőtt alakult Rosenbrücke Német Hagyo-
mányőrző Énekkar népes közönség előtt adott ünnepi 
műsort a múzeumkertben. Alapítók, támogatók, érdek-
lődők hallgatták meg a német hagyományokra, népzené-
re alapozó repertoárt. Hallhattunk az elmúlt évtized si-
kereiről és eredményeiről, s a sok munkáról, ami az 
együttest élteti.

Német önkormányzat több 
mint két évtizede létezik Ér-
den, amelynek sokáig lé-
nyegében a svábbál meg-
szervezésében merült ki a 
tevékenysége. Néhányan en-
nél többet szerettek volna, 
így döntöttek egy sváb ének-
kar alapítása mellett 2007-
ben, létrejött hát a Rosenb-
rücke Német Hagyományőr-
ző Énekkar. Születésénél 
bábáskodott Eszes Mária, 
az önkormányzat jelenlegi 
elnöke – aki férjével együtt 
maga is tagja az együttes-
nek –, s sokan mások, akik 
szívükön viselték a hagyo-
mányok ápolását. Ezt jelké-
pezi az énekkar neve is: Ró-
zsahíd! Híd a múltból a jövő-
be, az ősök hagyományai-
nak átmentéséért, megőrzé-
séért. S híd ember és ember 
között a szeretet leghatáso-
sabb közvetítőjével, a zené-
vel, a dallal.

Egy évvel az alapítás után 
már közhasznú egyesület-
ként működtek, ennek mos-
tani elnöke, dr. Leitner Má-
ria szerint sok-sok lelki él-
ményt adott ez a tíz év az 
énekkar tagjainak – s remé-
nyeik szerint a közönségük-
nek is –, hiszen az alapítók 
éppen azért hozták létre az 
együttest, hogy a közös 
éneklés nyújtotta szabad-
ságélmény ellensúlyozza a 

hétköznapok egyhangúsá-
gát. De a lelki feltöltődés 
mellett sok valós élményben 
is volt részük utazásaik so-
rán, országokat, városokat, 
embereket ismertek meg. S 
már neve és híre van az 
énekkarnak itthon is, ami-
vel Érd városának is jó hírét 
keltik.

A szakmai sikerek sem 
maradtak el, hiszen két íz-
ben (2010, 2013) kaptak 
arany minősítést, a kórus 
tagja a Landesraatnak, a 
Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Szövet-
ségének. A kórusnak ma har-
mincnál több tagja van, s 
igazán az utánpótlással sin-
csen gond, az éneklők között 
számosan vannak a fiata-
labb korosztályokból, pedig 
Érd nem számít sváb telepü-
lésnek, ahol egy ilyen ének-
karban szerepelni természe-
tes lenne.

A sok öröm mellett sok 
munka is kötődik az eltelt 
évtizedhez, ahogy Leitner 
Mária fogalmazott, Érden 
ennek ugyanis nem volt ha-
gyománya, tehát – divatos 
kifejezéssel élve – amolyan 
zöldmezős beruházás volt az 
alapítás, s kanyargós, buk-
tatókkal teli út vezetett a 
mostani jubileumhoz, ami 
alkalmat ad egy szussza-
násnyi pihenésre, visszate-

kintésre és főleg erőgyűjtés-
re a továbbiakhoz.

Az énekkart ma – immár 
másfél esztendeje – Vékey 
Mariann, a Magyar Rádió 
Énekkarának zongoraművé-
sze dirigálja, folytatva azt a 
munkát, amit Pataky István 
és Pálinkás Péter (akik 
szintén együtt ünnepeltek 
az együttessel) elkezdtek.

Az ünnepi programot a 
karnagy úgy állította össze, 
hogy az keresztmetszetét 
adja az igazán gazdag re-
pertoárnak, amelyben meg-
találhatók a sváb nép- és 
egyházi dalok, a kitelepítet-
tek szomorú énekei, az ün-
nepekhez kötődő vidám mű-
vek. De nagyon sok klasszi-
kus zeneszerző, például 
Liszt, épített be műveibe né-
met népi dallamokat, műso-
rukat ilyen darabokkal is 
igyekeznek színesíteni.

Az együttes az ünnepi mű-
sorral nem pusztán emlékez-
ni kívánt, szívből jövő köszö-
net volt ez a működést segítő 
érdi német és városi önkor-
mányzatnak, az olyan támo-
gatóknak, mint Wolf István-
né, aki egy stayer citerát 
adományozott a születés-

napra a kórusnak. S köszö-
net volt a közönségnek, 
amely most is óriási tapssal 
fogadta a sodró hangulatú 
kórushangversenyt, amely-
ben a dalosokon kívül közre-
működött Dósa Attila har-
monikán, Gergely Annamá-
ria fuvolán, Mézes Gyöngyi 
ütőhangszereken, Nagy 
Márta zongorán és Pál Ildi-
kó harsonán.

Qn –mnagy–

A résztvevőknek Somfai István mutatta be a Diósdon élő festőt

A sok víz a tisztaság motívuma – véli Majorné Bániczki Julianna

Az ünnepi műsor szívből jövő köszönet volt a támogatóknak és a közönségnek
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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
Tüzifa eladás.
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

H-P: 7-17h
Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Fű f
Zöldudvar

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu

48
87

78

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

3D kerítés táblák, hegesztés után horganyzott kivitelben 5300 Ft-tól.
Komplett rendszerek értékesítése, kivitelezéssel együtt!
TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 48
87
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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Sze nt László, a közép-európai király
„Ha valaki más férfivel fajtalankodó feleségét megöli, 
Istennek adjon számot, és ha akarja, más feleséget ve-
het…” Szent László királyunk törvényeinek minden bi-
zonnyal nem az így kezdődő passzusa a legjelentősebb, 
s magának az uralkodónak sem ennek jogszabályba fog-
lalása a legdicsőbb tette, s bizonyos, hogy nem ezért 
avatták szentté 825 évvel ezelőtt, ami az egyik apropója 
– a másik trónra lépésének 940. évfordulója –, amiért az 
idei esztendőt Szent László-emlékévvé nyilvánította a 
kormány.

Egyik évforduló sem ke-
rek annyira, hogy ez önma-
gában indokolttá tenné a fi-
gyelem Szent Lászlóra irá-
nyítását, sokkal inkább ak-
tuálissá teszi személyét, 
hogy a keresztény egység 
jegyében kapcsolta össze a 
közép-európai népeket, s 
életművében már a nemzet 
– akkori – fogalma is hang-
súlyos volt, hiszen a magyar 
királyság az ő uralkodása 
alatt tudta megerősíteni po-
zícióját és szerepét a tér-
ségben.

Az Érdi Magyar–Lengyel 
Kulturális Egyesületnek és 
a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárnak jó oka volt hát, 
hogy Zsoldos Attila akadé-
mikust, egyetemi tanárt hív-
ja meg előadást tartani 
Szent Lászlóról és főképpen 
a korszakról, amint ezt az 
előadó is hangsúlyozta, lé-
vén magáról a királyról ke-
vesebb megbízható informá-
ciónk van, mint a korról, 
amit kicsit tágabban értel-
mezve a 11. század második 
feleként határolhatunk be. 

Az időszakot bátran 
azonosíthatjuk Lász-
ló nevével és uralko-
dásával, hiszen ő volt 
az első olyan Árpád-
házi király, aki ösz-
szekapcsolta a kö-
zép-európai népe-
ket, hiszen Lengyel-
országban született, 
lengyel anyától, Er-
dély védőszentje, a 
zágrábi püspökség 
alapítója volt és Nyit-
rán halt meg. Szent 
László e népek közö-
sen tisztelt királya 
és az itt élő nemze-
tek összetartásá-
nak, együttműködé-
sének szimbóluma.

Ahogy az előadásból meg-
tudhattuk – vagy a történel-
mi kronológiákba pillantva 
láthatjuk –, a László trónra 
lépése előtti évtizedekben 
sűrűn váltották egymást az 
uralkodók, többnyire véres 
harcok eredményeként. Köz-
rejátszott ebben az is, hogy a 
trónöröklésnek nem voltak 
merev szabályai, egyetlen 
uralkodó elv létezett: a ki-
rálynak Árpád véréből kel-
lett származnia. László I. 
Béla fiaként jussolt a trónra, 
testvérét követve 1077-ben 
koronázták királlyá – hol 
másutt, mint Székesfehérvá-
rott, ami abban az időben 
kötelező helyszíne volt az 
ilyen ceremóniáknak.

Abban már kevésbé lehe-
tünk biztosak, hogy milyen 
jelképek és kellékek alkal-
mazásával avatták királlyá 
Lászlót. Azt tudjuk, a mai 
korona alsó részét I. Géza 
kapta Bizáncból, viszonylag 
új „szerzemény” lévén, felte-
hetően használták, ahogy a 
jogar is megvolt már I. Ist-
ván idejéből, a kard és az or-
szágalma viszont bizonyo-
san később került a koroná-
zási jelvények közé.

Mindezek persze csak kül-
sőségek. Az előadó ettől sok-
kal jelentősebb tetteket kö-
tött László király személyé-
hez. A királyi hatalom meg-
szilárdítása, a magántulaj-
don védelmezése és a ke-
resztény szellemiség ter-
jesztése törvényei által is, 
vagy a későbbi közigazgatás 
alapjául szolgáló vármegye-
rendszer fejlesztése. Or-
száglása elején tehát a tör-

vénykezésen keresztül szi-
lárdította meg a trónját, s 
állította helyre az ország 
belső rendjét.

A keresztény államok kö-
zösségbe való betagozódá-
sát kívánta segíteni azzal, 
hogy Magyarországnak is 
saját szentjei legyenek, 
szentté avattatta az állam-
alapító István királyt, vala-
mint annak fiát, Imre herce-
get, Gellért püspököt és két 
zobori remetét, Andrást és 
Benedeket.

A keménykezű törvényho-
zó, a szentéletű uralkodó 
egyben kiváló harcos és 
eredményes hadvezér híré-
ben is állt, innen a lovagki-
rály elnevezés is. Ő tette 

egyebek között a magyar 
korona részévé hosszú-hosz-
szú időre Horvátországot és 
Szlavóniát (Szlovéniát). A 
középkori László-kultusz ki-
bontakozásához azonban a 
döntő lökést III. Béla adta 
meg, aki 1192-ben szentté 
avatta I. Lászlót. Ennek nyo-
mán a kialakuló magyar lo-
vagi kultúra és életmód őt 
tekintette példaképének. 
Károly Róbert és I. Lajos hó-
doló tisztelettel adóztak em-
lékének. Nagy Lajos arany-
forintja hátoldalára László 
képét verette, s ez a 15. szá-
zad végéig kötelező hagyo-
mány maradt a királyi pén-
zeknél.

QQ M. Nagy Péter

Az idei esztendőt Szent László-emlékévvé nyilvánította a kormány

Zsoldos Attila: a királyról kevesebb megbízha-
tó információnk van, mint a korról, amiben élt
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Ped agógusok nehéz helyzetben
– Ha nehéz körülmények 

között dolgozó, sok áldozatot 
vállaló pedagógusokról 
akar írni – tanácsolták töb-
ben –, menjen ki Érdparkvá-
rosba. Ott aztán talál témát.

Az érdparkvárosi 8. számú 
általános iskola igazgatói 
szobájában beszélgetünk 
Tóth Károly igazgatóval és 
Várszegi Károlynéval, a felső 
tagozat gyermek- és ifjúság-
védelmi felelősével. Történe-
teket mesélnek csavargó 
gyerekekről, alkoholista 
szülőkről, nemi erőszakról, 
idegbeteg édesanyáról, rozo-
ga kalyibában élő sokgyere-
kes családokról, Szabolcs-
Szatmár megyei bevándor-
lókról.

Néhány adat
– Ha az iskolánkról akar 

teljes képet kapni – kezdi az 
igazgató –, néhány statiszti-
kai adatra hívom fel a figyel-
mét. Iskolánk tanulóinak 91 
százaléka fizikai dolgozók 
gyermeke. A 220, felső tago-
zatra járó gyerek közül 36 
veszélyeztetett, 87 hátrá-
nyos helyzetben lévő tanuló. 
A 320 alsó tagozatos gyerek 
közül 8 veszélyeztetett és 91 
hátrányos helyzetű. A két ta-
gozat veszélyeztetett gyere-
keinek számadatában fenn-
álló lényeges különbség okát 
mi abban látjuk, hogy a csa-
ládban a kisebb gyerekek és 
a szülők közötti kapcsolatok 
még nem romlottak el annyi-
ra, mint felső tagozatosok 
esetében. A kisebb gyere-
kekkel még többet törődnek, 
foglalkoznak a szülők. A sú-
lyos konfliktusok később 
kezdődnek. Az is gond, hogy 
a szülők vándorlása miatt 
évenként a tanulói létszám 
15 százaléka cserélődik ki. 
Sok a Szabolcs-Szatmár me-
gyéből felvándorolt család, 
náluk nem ritka az 5–6–7–8 
gyerek sem! 1969-ben példá-
ul a tanulók 38 százaléka 
volt túlkoros, idén ez a szám 
15 százalékra csökkent. 
Harmadikos gyerek is ka-
pott itt már személyazonos-
sági igazolványt, az idén egy 
ötödikes.

Gyerekek az utcán
– A sok elmondott törté-

net közül emeljünk ki egy 
jellemző esetet.

– Rengeteg gondot okoz-
nak a világjáró gyerekeink. 

Tanítási idő alatt elszöknek 
hazulról és csavarognak. 
Volt olyan tanuló, aki haza-
ment Szabolcs-Szatmár me-
gyébe meglátogatni a nagy-
mamát. És itt van a legfris-
sebb eset is. November 14-én 
négy lány és egy fiú – hatodi-
kos, hetedikes, nyolcadikos 
gyerekek – Pestre mentek 
moziba, megnézni az éjsza-
kai előadást. A mozi után az 
éjszakát a Déli pályaudva-
ron töltötték, üres vasúti ko-
csiban csöveztek. Volt velük 
három 17–18 éves fiú is, tele 
pénzzel. Szombat reggel egy 
gyerek hazament, a többiek 
csavarogtak és a szombat 
éjszakát az érdparkvárosi 
autóbusz-végállomáson töl-
tötték. Egy buszvezető en-
gedte be őket az üres busz-
ba. Vasárnap reggel haza-
ment közülük egy újabb kis-
lány. A többieket néhány nap 
múlva Miskolcon találta meg 
a rendőrség. A szülők hozzá-
állására jellemző, hogy el-
tűnt gyerekét csupán egy 
szülő kereste az iskolában 
szombat délután.

A családi környezet
– Milyen családi kör-

nyezetben élnek ezek a 
gye rekek?

– Sok a sérült család, a fél 
család, ahol csak az anya 
neveli a gyerekeket. Villany, 
víz nincs a lakásokban, ha 
egyáltalán lakásoknak lehet 
nevezni azokat a féltetős ka-
lyibákat, szűk lyukakat, 
ahol hullámpapír a mennye-
zet, és ha a részeg apa betöri 
az ablakot, napokig csak 
nylon lóg az ablakon. Ezek a 
szülők csak ritkán keresik 
fel az iskolát, családlátoga-
tások is gondot okoznak, 
mert egyszerűen nem enge-
dik be nevelőinket a lakás-
ba. Öt-hat alkalommal is ki 
kell menni egy-egy család-
hoz, mire szót értünk velük, 
mire beszélni tudunk a szü-
lőkkel. Ezekről a szomorú 
esetekről csak később érte-
sülünk, sokszor csak re-
gisztrálni tudjuk az esemé-
nyeket, de a változtatáshoz 
kevés az erőnk.

– Tanári fogadóóra nincs 
az iskolában, bárki bármi-
kor bejöhet, szívesen látjuk, 
sőt örülünk, ha jönnek a szü-
lők. Az itteni tapasztalatok 
alapján bővíteni kellene 
azoknak a bentlakásos inté-
zeteknek a számát, ahol eze-

ket a veszélyeztetett gyere-
keket el lehetne helyezni. A 
gyerekekkel való egyéni fog-
lalkozás nagyon időigényes 
feladat. Az egyéni beszélge-
tés, pedagógiai ráhatás után 
néhány napig rendben van a 
gyerek, de aztán a legtöbb-
ször újra kezdődnek a bajok. 
Így a pedagógiai tevékeny-
ségünk jelentős része tulaj-
donképpen gyermekvédelmi 
munka.

– Iskolánk is elég mostoha 
körülmények között műkö-
dik. Nyolc és fél tanterem van 
az iskolában, mert az úttörő-
szobából is tantermet csinál-
tunk. Tornatermünk nincs, 
jó időben az udvaron tartjuk 
a testnevelési órákat, rossz 
időben, a földszinti előtér-
ben, az úgynevezett zsibon-
góban. 1963 óta működik a 
napközi egy külön épületben. 
140 gyerekünk van a négy 
napközis csoportban. Csak 
1974 októbere óta van víz a 
napköziben, addig tejeskan-
nákban hordták a vizet. Az 
iskola épületében még most 
sincs víz, a WC kint van az 
udvaron. A tantestület lét-
száma 22 fő, egy betöltetlen 
állásunk van, két képesítés 
nélküli pedagógus dolgozik 
nálunk. Egyedül vagyok férfi 
a tantestületben.

Fények az árnyékok 
mellett

– Most a sok nehézség, az is-
kolára nehezedő árnyék után 
beszéljünk a fényekről is.

– Sok gyerekünk nagyon 
rendes, normális családi kö-
rülmények között él. A ne-
héz ségek ellenére sok a te-
hetséges gyerek az iskolá-
ban. A rádiós szakkörünk 
csapata például Pest megyét 
képviselve az országos úttö-
rő rádiósversenyen első he-
lyezést ért el. Az alsó tago-
zatos járási tanulmányi ver-
senyen évek óta gyerekeink 
az első hat hely valamelyiké-
re verekszik be magukat.

Beszélgetés közben állan-
dó zaj szűrődik át a szűk, 
asztalokkal, szekrényekkel 
zsúfolt tanári szobából. Ne-
velők beszélgetnek, vitat-
koznak, mindennapi peda-
gógiai gondokkal, problé-
mákkal teli munkájukról. 
Csak nagy szeretettel és 
őszinte tisztelettel lehet ró-
luk írni.

Kiss György Mihály
PMH, 1975. december 16.

Urbán LászLó – sajtótükör

II. ÉRDI NYUGDÍJAS LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére

NYÁRBÚCSÚZTATÓ LECSÓFŐZŐ VERSENYT HIRDET
2017. augusztus 23-án, 9–16 óráig

a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

Várjuk: nyugdíjasklubok, idősotthonok, baráti társaságok jelentkezését.
A részvétel feltételei: 60 év feletti életkor, állandó vagy ideiglenes érdi lakcím.

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

az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, bográcsállvány, konyhai eszközök  
biztosítása a csapatok feladata.

Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdíjasokat is,
hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.

Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre
autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.

A különjárat Érd autóbusz-pályaudvarról 9 órakor indul
és az alábbi megállókban lehet majd felszállni:

•	 Széchenyi tér,
•	 Gellért utca,
•	 Bem tér,
•	 Favágó utcai napközis tábor

Előzetes jelentkezés a csapatoknak
2017. augusztus 11-ig a tassibea64@gmail.com e-mail címen.

A szurkolóknak augusztus 16-ig lehet jelentkezni
a 06 23/365-490/101-es telefonszámon,

jelezve, hogy autóbuszt kíván-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa!



Ing atlanvásárlási lehetőségek Érden  
– Új otthonok

A gazdasági válságból való 
kilábalás, valamint a kor-
mány által bevezetett otthon-
teremtési támogatások – fő-
ként a háromgyerekes csok – 
bevezetésével Érden gomba-
mód megszaporodtak az 
építkezések. Naponta látha-
tunk új falakat kiemelkedni 
az üres telkeken, sőt, ezek 
elfogytával egyre több régi 
romos épületet bontanak el, 
hogy új házakat építhessenek 
a helyükre.

Az érdi Helyi Építési Sza-
bályzat igencsak megköti a 
tulajdonosok kezét, így köny-
nyen csoportosíthatóak a la-
kástípusok.

A kertvárosi övezetben ki-
zárólag önálló családi háza-
kat lehet építeni, bizonyos te-
lekméret fölött esetleg ikerhá-
zat lehet felhúzni. A vállalko-
zók ezeket a nagyobb telkeket 
preferálják, hiszen így tud-
nak gazdaságosan olyan ott-
honokat teremteni, amelyet a 
városból kiköltözők keres-
nek. A budapesti társasházak 
apró teraszához képest a 
4–500 nm-es telek egy komp-
lett birtok, elfér a hinta-homo-

kozó, esetleg a házi kedvenc. 
Ezek az ikerházak Érden mű-
szaki felszereltségtől és elhe-
lyezkedéstől függően általá-
ban 28–35 millió Ft körül elér-
hetőek, jellemzően 90–120 nm 
lakótérrel rendelkeznek. 
Ugyanezt az ikerházi lakást 
Diósdon, Törökbálinton, Bu-
daörsön másfél, kétszeres 
áron lehet megkapni, ezért 
jönnek ilyen sokan Érdre.

A főútvonalak mentén – a 
városközpontot kivéve – 3 la-
kóegységes építményeket le-
het felhúzni. Ezek jellemzően 
sorházi lakásokat jelentenek, 
esetleg társasházakat. Igény 
főleg a kisebb lakásokra vol-
na, de ide nem gazdaságos 
ilyeneket építeni, mert az egy 
lakásra jutó telekár olyan 
magas, hogy nagyon meg-
emelné az árat. A nagyobb 
lakásokra nincs nagy keres-
let, aki 100 nm-es otthont ke-
res, inkább az ikerházak kö-
zött válogat. Ezekkel a laká-
sokkal azokat célozták meg, 
akiket a városból kiköltözve 
nem zavar a zaj, viszont örül-
nek annak, hogy gyalogosan 
elérhető a bolt, iskola.

A városközpontban talál-
hatunk soklakásos társas-
házakat, különböző, ki-
sebb-nagyobb méretű laká-
sokkal, ezek nagyon kere-
settek, mert – bár nem min-
denki vágyik a nyüzsgésre 
– elérhetőek azok számára, 
akik a 10+10 milliós csok 
rendszert szeretnék igény-
be venni elsősorban, kevés 
önerővel rendelkeznek – hi-
szen itt a 20 millió forinthoz 
már nem kell sokat hozzá-
tenni. Ezen lakások előnye 
– a háromlakásos sorhá-
zakkal egyetemben –, hogy 
minden szolgáltatás sétatá-
volságra elérhető. Aki a Ri-
minyáki úton vagy más for-
galmasabb területen vásá-
rol otthont, annak biztosan 
nem kell autóba ülni ahhoz, 
hogy a gyereket óvodába 
vigye vagy elmenjen bevá-
sárolni.

Összességében elmondha-
tó, hogy nem véletlenül köl-
töznek ilyen sokan városunk-
ba, hiszen itt mindenki meg-
találja a számára ideális 
megoldást, mindezt pedig a 
környék legbarátibb árain.

Igényes társasházi otthonok,
egyenesen a beruházótól!
wwwwwwwww...hhhhaaazzziiiikkkkoookkkkaaakkkkfffftttt...hhhhuuu
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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

NYÁRI NYITVATARTÁS
ÜGYELETI NYITVATARTÁS
Július 10–30-ig, 8.00–16.00 óráig
A művelődési központ szolgáltatásai 
a fenti időpontban szünetelnek, csak 
hivatali ügyekkel kapcsolatosan foga-
dunk látogatókat!
A pénztár zárva tart!
Július 31-től augusztus 21-ig 8.00–18.00 
óráig rövidített nyitvatartással üzeme-
lünk.
Szeptember 1. és 10. közt, az Érdi Napok 
ideje alatt a művelődési központ csak az 
általa szervezett rendezvények ideje alatt 
tart nyitva!
A pénztár július 31-től szeptember 
10-ig 8–16 óráig tart nyitva!

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
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 

kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként

A Múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.
Értesítjük Önöket, hogy a könyvtár 
kötészeti szolgáltatása szünetel.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Felnőtt- és gyermekrészleg:

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

Jószomszédság 
fiókkönyvtárak:

2017. július 31–augusztus 20.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Kirándulóknak a nyár jegyében
Július hónapban

Június 5–augusztus 31-ig nyári 
kalendárium kicsiknek és 

nagyoknak a könyvtár 
honlapján és nyomtatott 

formában is

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Varázsfuvola
Zenés foglalkozás táborozóknak
Július hónapban

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

Fiókkönyvtáraink nyitvatartása 
2017. június 19-től az alábbiak 

szerint módosult

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.
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Július 10., 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–Kisvárda Master Good SE  

(ismétlés)
21:15 Élő örökségünk 2/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr.  Kubassek János  előadása
22:30  Bibliai szabadegyetem    

53/90. rész
23:30 Mozgás
 sportmagazin
  0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

Július 11., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Corner Dely
21:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:25  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság
  Érdi VSE–Budapest Honvéd-MFA II. 

(ismétlés)
  0:05  Műábránd
  0:25 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:40 Híradó
  0:55 Tűzijáték

Július 12., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

54/90. rész
21:00 Erdély 1956
 dokumentumfilm 2004 
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Július 13., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 sztárportré 106. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:35  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Kisvárda Master Good SE 

(ismétlés)
21:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:20 Mozgás
 sportmagazin
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20   Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr.  Kubassek János előadása
  0:05 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 Tűzijáték

Július 14., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 106. rész
20:00 Műábránd
20:20  Piktorok városa – Nagybánya 
 film 1997
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:50   Első fesztivál
 dokumentumfilm
22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35  Híradó
23:50 Tűzijáték

Július 15., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 82. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Erdély 1956 
 dokumentumfilm 2004
23:00  Bibliai szabadegyetem    

54/90. rész
  0:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:30 Tűzijáték

Július 16., 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 Piktorok városa – Nagybánya  
 film 1997
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:50   Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr.  Kubassek János  előadása
 23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:40 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré 
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
  előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

GAZDASÁGI VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, 
illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 11. §-ban meghatározott 
feladatok ellátása az önállóan 
működő és gazdálkodó Intézményi 
Gondnokság, valamint a hozzá 
rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a(z) 
77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, 
vagy gazdasági vezetői, 
belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 
2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői –, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési 
szervnél legalább ötéves 
igazolt szakmai gyakorlattal, 

valamint mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 
151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban és 
rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: KIRA program ismerete.
A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz,
•	 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata,

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata,

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul,

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2017. augusztus 14.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 21. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Szabóné 
Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-23-
521-161-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 

Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
8/2017., valamint a beosztás 
megnevezését: gazdasági 
vezető;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya 
személyzeti csoportvezető 
részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1., I 116.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
postai úton, a mellékletekkel 
együtt 3 nyomtatott példányban, 
fizetési igény megjelölésével kérjük 
benyújtani.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. augusztus 8.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) 
pontja alapján Érd Megyei 
Jogú Város Polgármestere 
dönt;

•	 a pályázókat a döntést 
megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésének megfelelően 
létrehozott legalább 3 fős 
bizottság hallgatja meg;

•	 közalkalmazotti jogviszony 
3 hónapos próbaidővel, 
határozatlan időre szól.

Táj ékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű 

elszaporodásának a közegész-
ségügyi és gazdasági károsító 
hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az 
ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége. 
A hatóságok feladata, hogy – 
amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének 
– a mulasztók költségén elren-
delik az ún. közérdekű védeke-
zést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önö-
ket, hogy június 30-ával lejár a 
parlagfű-mentesítési türelmi 
idő. Ezt követően belterületen a 
jegyző, külterületen (az ingat-
lanügyi hatóság által helyszíni 
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és 
talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény. 17. § (4) be-
kezdése kimondja: „A földhasz-

náló köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenn-
tartani”.

A június 30-ai időpont a tör-
vény értelmében a legvégső 
időpont, ameddig meg kell aka-
dályozni a parlagfű virágbimbója 
kialakulását.

A hatóságok június 30-át kö-
vetően, a parlagfű virágbimbó 
kialakulásától függetlenül köte-
lesek hatósági eljárást kezdemé-
nyezni azon földhasználókkal/
tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági 
intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) nem szükséges a sérelem 
– egészségkárosodás – bekövet-
kezése, e körben elégséges a vé-
dekezési kötelezettség elmulasz-
tásának június 30-a után történő 
megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének a 
földhasználó nem tesz eleget, 
vagyis az ingatlan legalább vi-
rágbimbós fenológiai állapotú 
parlagfűvel fertőzött, akkor köz-
érdekű védekezést kell elrendel-
ni. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésé-
nek részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30) Korm. ren-
delet értelmében a közérdekű 
védekezést belterületen a jegyző 
látja el a növényvédelmi hatósá-
gi feladatokat, külterületen, Pest 
megye és Budapest területén 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi ható-
ság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közér-
dekű védekezést az általa meg-
bízott vállalkozók végzik. Nem 
kerül sor a vállalkozó általi par-
lagfű-mentesítésre, ha az ügy-
fél időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű 

védekezéssel kapcsolatban fel-
merült költségeket az ügyfélnek 
kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság ki-
szabására belterület esetében a 
növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a közérdekű vé-
dekezés elrendelését követően 
a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növény-
védelmi bírság alapja a parlag-
fűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke belterületen és 
külterületen is egyaránt 15 000 
Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet 
mezőgazdasági kultúrnövénnyel 
borított terület, nem mezőgaz-
dasági terület (elhanyagolt tel-
kek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) mel-
letti sávok.

A védekezési kötelezettségét 
nem teljesítő tulajdonos/föld-
használó a – bírságon túl – vele 
szemben elrendelt közérdekű 

védekezéssel – elrendeléssel és 
végrehajtással – kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére 
is kötelezett. A költség köztar-
tozásnak minősül. A közérdekű 
védekezés elrendelése után 
minden esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével 
összefüggő bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008.(VII.31.) Kor-
mányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a par-
lagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, és ered-
ményt csak összefogással, illetve 
közös felelősségvállalással érhe-
tünk el, kérem, tegyenek eleget 
e fenti jogszabályi kötelezettsé-
güknek, ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy június 
30. napjáig valaki lekaszálta a 
szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfűmentes állapot-
ban mindvégig meg kell őrizni.

dr. Szabó Zsolt
járási hivatalvezető
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

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.”

PÁLYÁZAT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Gimnázium

MATEMATIKA–INFORMATIKA,
VALAMINT ANGOL SZAKOS TANÁRI

munkakörök betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes 

munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a megpályázott 

szakos tantárgy oktatása felső és 

gimnáziumi tagozaton.

Illetmény és juttatások: az 

illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 egyetemi végzettségű szakirány,

•	 büntetlen előélet.

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

levél,
•	 erkölcsi bizonyítvány, 
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 17. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó 
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 21.

Érdi Tankerületi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

TANÍTÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fácán köz 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: általános iskola alsó tagozatán 
tanítói (tanítói és napközis feladatok). 
Előnyt élvez a német nyelv műveltségi 
terület.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt,

•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,

•	 végzettséget igazoló dokumentumok 
másolata,

•	 fényképes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. július 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Rozgonyi János intézményvezető nyújt, a 
06-23-365-785-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi 

Tankerületi Központ címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Érdi 
Batthyány Sportiskolai Általános 
Iskola, Fácán köz 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 820/316-4/2017, valamint a 
munkakör megnevezését: tanító;

•	 elektronikus úton Rozgonyi János 
intézményvezető részére a batthyany.
erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 16.



Közel van hozzám.
Közel áll hozzám.

2017. július 1 - július 31.

Bajcsy Zs. út 125-127.

EXTRA AKCIÓ

Mesés ESL tej
2,8% 1 l

Kenyérszalonnaszalonna

Ft/kg
790

A minőség garanciája.

159Ft

Krupp kenyér
500 g 238 Ft/kg

Beck’s dobozos sör
0,4 l 398 Ft/l

p kenyér

119Ft

Mesés ESL tejESL

189Ft
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Tájékoztatás a nyári szünidei
gyermekétkeztetésről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. §-a  alapján – a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain 
biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A nyári szünet időtartama alatt
2017. június 19-étől 2017. augusztus 18-áig,

naponta 11.30–12.30 óra között
biztosított a nyári szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára,

akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.
Az étkezés helyszínei:

Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője
2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.

vagy az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.
A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyújtására a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13–
18.30 óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

HEl yi EgyEdi védElEM AlATT álló épíTMényEk
fElújíTáSáT TáMogATó pályázAT

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
a 193/2017. (VI.22.) 
határozata alapján pályázatot 
hirdet a városban található 
helyi egyedi építészeti 
értékvédelem alatt álló 
építmények állagmegóvásának, 
felújításának segítésére.

A pályázatra rendelkezésre 
álló összeg Érd MJV 2017. évi 
költségvetésében összesen 
bruttó 5.000.000 Ft, mely vissza 
nem térítendő támogatásként 
igényelhető.

A pályázat által támogatható 
helyi védett építmények listája 
a város építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló 14/2007. 
(III.27.) önkormányzati rendelet 
2. számú mellékletében 
található (a lista azonos 
tartalommal megtalálható a 
9/2016. (III.31.) rendelettel 

elfogadott HÉSZ 6. számú 
függelékében is).

Támogatott célként kiemelt 
helyen szerepelnek az építészeti 
értékvédelemmel összhangban 
történő, a közterületről látható, 
a külső megjelenés javítására, az 
eredeti állapot helyreállítására 
irányuló munkák, de 
természetesen fontos az 
ezeket megalapozó, megelőző 
vízszigetelési, megerősítési, 
tetőjavítási, korszerűsítési, 
balesetveszély-elhárítási 
munkálatok segítése is.

A pályázat keretében önrész 
megléte szükséges; az 
önrész mértéke a tervezett 
beruházás összegének 
min. 50%-a kell legyen. Az 
igényelhető támogatás összege 
építményenként maximum 
bruttó 1.000.000 Ft lehet, 

és utólagos finanszírozással 
fizethető ki.

A pályázatokat 2017. 
szeptember 29. délelőtt 10:00 
óráig kell beküldeni, vagy 
személyesen benyújtani Érd 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájához (2030 Érd, Alsó u. 1. 
II. em. 209. szoba).

A támogatott munka 
kifizetésének feltétele, hogy 
pályázó a munka kivitelezését 
legkésőbb 2018. november 15-
ig befejezze, készre jelentse.

A pályázati csomag 2017. július 
1-jétől beszerezhető Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Főépítészi 
Csoportjánál, ill. a http://
www.erd.hu/nyitolap/fontos/
felhivasok honlapról letölthető.

További felvilágosítással 
Fehérné Tölgyesi Ildikó és 
Korsós Mónika szolgál a 06-23-
522-396-os telefonszámon.

Az érd Roma nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi tele-

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultá iój

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Színes vakáció
Múlt héten ismét megnyitotta kapuit Érd város napkö-
zis tábora a Favágó utcában, ahol augusztus 18-áig 
hetente százhúsz gyermek tölthet el egy (vagy akár 
több) hetet változatos, tartalmas programokkal, úgy, 
hogy csupán a napi háromszori étkezésért kell fizetni-
ük a szülőknek.

Ahány hét, annyi szín 
jegyében telik idén a városi 
napközis tábor: az első, fe-
hér hetet a citromsárga, a 
barna, a zöld, a piros, a kék 
és a narancs követi, és az 
ibolya zárja majd augusz-
tus 18-án. A táborban a Bo-
lyai iskola pedagógusai vi-
gyáznak a gyerekekre, és 
szerveznek számukra 
számtalan programot.

– Tavaly az olimpia volt a 
kiemelt program, most azt 
tudhatják meg a gyerekek a 
délelőtti foglalkozásokon, 
hogy a héten kiválasztott 
szín milyen szerepet tölt be 
környezetünkben – tudtuk 
meg Sarkadiné Vincze 
Tünde táborvezetőtől, aki 

hangsúlyozta azt is: ki-
emelt figyelmet fordítanak 
arra, hogy a gyerekek so-
kat mozogjanak és bőven 
van lehetőség a kötetlen já-
tékra is.

Sokan izgalommal vár-
ják a szerdákat, a kirándu-
lások miatt, amelyek – 
csakúgy, mint a többi prog-
ram –, ingyenesek. Az első 
héten gyermekvasutaztak, 
ezen a héten a budai Várat 
fedezik fel. Ellátogatnak 
majd az Alcsúti Arborétum-
ba és a mezítlábas parkba, 
a Budakeszi Vadaskpark-
ba, a Margitszigetre, a diny-
nyési Várparkba, a Nagyté-
tényi Kastélyba és a száz-
halombattai Régészeti 
Parkba is. A tanárnő ki-
emelte: nagyon jó, hogy a 
gyerekeket különbusz szál-

lítja a táborba, a városköz-
pontból indulva, tizenegy 
megállóhely érintésével.

– Nagyon népszerű ez a 
tábor; sok olyan gyerekkel 
találkoztam már az első hé-
ten, akik tavaly is itt voltak, 
aki pedig most jön először, 
kedvet kapott ahhoz, hogy 
maradjon még – zárta sza-
vait a táborvezető.

– Ez a harmadik táboros 
nyaram. Most az első héttől 
az ötödikig vagyok itt, mert 
augusztusban nyaralni me-
gyünk, de rendszerint mind 
a nyolc hétre jövök. Nagyon 
jó ez a hely: nem otthon 
unatkozom, hanem sporto-
lok, játszom. A foci, a kézi-
labda és a kosárlabda a 

kedvenc sportom – mondta 
Levente, aki az ötödik osz-
tályt kezdi meg a Teleki is-
kolában.

– Én most először vagyok 
itt, és nagyon tetszik. Főleg 
a bunkerépítés nagyon jó, 
és az, hogy itt csapatmunka 
is van – mondta a Kőrösi is-
kolába járó, negyedikbe 
menő Vencel, aki két hetet 
tölt a táborban, de szeretne 
hosszabb ideig maradni.

Az első három hét telt há-
zas, de a következőkre még 
lehet jelentkezni az Intéz-
ményi Gondnokságon (Bu-
dai út 14.) augusztus 8-áig, 
hétfőnként 18 óráig, kedd-
től csütörtökig 7.30-tól 
15.30 óráig vagy telefonon, 
a 23/521-166-os, a 23/521-
164-es vagy a 23/521-160-as 
számon. n -K-

A bunkerépítés a lányoknak is kedvenc elfoglaltságuk

Az egyetlen út kilencedszer
Kilencedik alkalommal 
rendezte meg az Ötnapos 
Klubot az Érdi Evangéli-
kus Egyházközség. A ki-
sebbeknek és nagyobbak-
nak egyaránt szóló délelőt-
ti foglalkozások mottója 
„az egyetlen út” volt.

„Legyetek az igének cse-
lekvői, ne csupán hallgatói, 
hogy be ne csapjátok maga-
tokat!” (Jakab 1.22) Ezzel az 
aranymondással búcsúztak 
az ötödik napon attól a mint-
egy negyven gyerektől, aki 
részt vett az Evangélikus 
Egyházközség június 19–23. 
közötti, délelőtti foglalkozá-
sain. Ebbe az öt napba bele-
fért a közös játék, éneklés, 
vetélkedő éppúgy, mint az 
igetanulás, a bibliai lecke és 
a folytatásos missziós törté-
net.

– Az emberek ma számta-
lanféle vallás közül választ-
hatnak, és nagyon nehéz el-
dönteniük, mi az igazság. Mi 
a bibliai igazságot igyek-
szünk képviselni, a Szent-
írás alapján próbáljuk a gye-
rekeknek megtanítani, mi, 

illetve ki az egyetlen út. Az 
Úrjézus, mint Isten fia, a 
Megváltó kerül a középpont-
ba – mondta lapunknak La-
bossáné Kővágó Anita lel-
kész, aki Labossa Péter lel-
késszel rendezi évről évre az 
Ötnapos Klubot, önkéntesek 
segítségével.

A foglalkozásokat, közös 
játékokat úgy építették fel, 
hogy a két-három éveseket is 
lekössék, és a tizenkét-ti-
zennégy évesek se unatkoz-
zanak. Külön öröm – tette 
hozzá a lelkész asszony –, 

hogy a konfirmált fiatalok is 
eljöttek, és segítették a játé-
kok, vetélkedők lebonyolítá-
sában. Közülük sokan kis-
gyermekkén is részt vettek 
már a programon, és azóta is 
visszajárnak.

– Ezek a foglalkozások 
mindig az Úrjézusról szól-
nak, tehát a tanítás lényege 
ugyanaz, de a történetek, az 
aranymondások mindig má-
sok. Ezért soha nem unják 
meg a gyerekek – tette hozzá 
Labossáné Kővágó Anita.

Qn ÁdÁm K.

Rit ka elismerés Lukin-növendékeknek
A tanév végére is jutott el-
ismerés az ország egyik 
legrangosabb, Ádám Jenő-
ről elnevezett dalverse-
nyén a Lukin László Alap-
fokú Művészeti Iskola éne-
keseinek.

A dalversenyt hároméven-
ként rendezik meg Szolno-
kon, az idei volt a kilencedik. 
A tanévet záró programnak, 
éppen az adja a rangot, hogy 
itt csak ilyen ritkán méret-
hetik meg tehetségüket az 
ország zeneiskoláiban ma-
gánéneket tanuló növendé-
kek.

Az érdi Lukinból ketten 
indultak a dalversenyen: 
Majoros Csenge és Petrás 
Mátyás, akiket Rostás Zol-
tán zongoraművész-tanár 
kísért. A kitartó művészi 
munkának és a szorgalom-
nak köszönhetően szép 
eredményt értek el Schu-
bert, Mozart, Kodály, Purcell 
és Kacsóh Pongrác művei-
nek tolmácsolásával – mind-
ketten különdíjat kaptak.

– Nagyon örülök, hogy 
ezen a rangos dalversenyen 
másodjára is sikerült jó ered-
ményt elérnem – mondta az 
egyetemista Petrás Mátyás, 
aki különösen a János vitéz 

daljátékból a Szép a huszár 
című dallal nyerte meg bírá-
lóit, a most érettségizett Ma-
joros Csenge pedig Kodály 
Gerencséri utcájával.

– Csenge és Mátyás szép 
hanggal rendelkezik, érde-
mes tovább folytatniuk ta-
nulmányaikat. Büszke lehet 
az a nemzet, ahol ennyi te-
hetséges, jól felkészült éne-
kes van, mert ez azt is jelen-
ti, hogy a magyar énekmű-
vészetnek van jövője. Meg-
nyugtató, hogy ilyen bátran 
versenyeztetek és meg 
akarjátok mutatni, mit tud-
tok – így értékelte az érdi 
párost a zsűri elnöke, a Kos-
suth-díjas operaénekes, 
Kiss B. Attila.

A dicséretből kijárt felké-
szítő tanáruknak, Szóka Jú-
liának is, aki munkájáért a 
dalversenyen elismerő okle-
velet, az érdi iskolai évzárón 
pedig az Év pedagógusa ki-
tüntetést kapott.

– Büszke vagyok a két ta-
nítványomra, hiszen népes 
mezőnyben érték el sikerü-
ket. Mátyás és Csenge sokat 
fejlődött az elmúlt években, 
érdemes velük foglalkozni, 
mert nemcsak tehetségesek, 
de alázatosak is a zene iránt. 
Bízom abban is, hogy a kö-
vetkező években ismét sike-
reket érnek el a különféle 
versenyeken – összegzett 
Szóka Júlia.

Qn Temesi LÁszLó

A lelkész házaspár igyekszik minden korosztályt megszólítani

Rostás Zoltán, Majoros Csenge, Petrás Mátyás és Szóka Júlia

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

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

Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

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

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

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

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

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

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

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

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

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

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

Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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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.

2017. JÚLIUS 15-IG

HIHETETLEN ÁRON!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222
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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Esé lyegyenlőség és levendula
Nem kell ahhoz Tihanyba menni, hogy levendulaillatot 
szívhassunk: Érd határában is van egy régi, hatalmas 
levendulás, ahol a júniusi hétvégéken több alkalom-
mal is szerveztek szedd magad szüretet.

Múlt csütörtökön a Dr. Di-
zseri Tamás Habilitációs 
Központ fiataljai és a szün-
idei Parkoló programban 
részt vevő gyerekek szed-
tek együtt levendulát, a Bu-
dapesti Erdőgazdaság Zrt. 
meghívására.

A levendulásnál az erdő-
gazdaság. munkatársa, Né-
meth Noémi várta a csapa-
tot; minden résztvevő ka-
pott tőle egy levendulasze-
déshez való papírtáskát és 
egy-egy – rajzeszközöket 
rejtő – ajándékzacskót is. 
Miután a szüretelőket ellát-
ták tanácsokkal, hogyan is 
vágják le a levendulát, meg-
kezdődött a munka. 

– Amit a gyerekek és a 
központ fiataljai leszednek, 
azt megszárítjuk, és a se-
gítségükkel párnácskákba 
töltjük. Ők is visznek belőle 
majd haza, de a zöme a ka-
polcsi vásárunkra megy – 
mondta lapunknak Récsei 

Krisztina, a Szociális Gon-
dozó Központ intézményve-
zetője. Mint utalt rá, a Habi-
litációs Központ számos 
vásáron, rendezvényen ki-
állítja a fiatalok közremű-
ködésével készített kézmű-
ves portékákat; már hagyo-
mány, hogy ott vannak a 
Művészetek Völgyében is.

– E délelőtt jelentősége 
természetesen nem csupán 
annyi, hogy levendulát 
gyűjtünk. Ez egy olyan sza-
badon választott program, 
amelynek során teljes mér-
tékig meg tud valósulni az 
akadályoztatott emberek 
integrációja – tette hozzá 
Récsei Krisztina, megje-
gyezve: nem először szer-
veztek közös nyári progra-
mot a parkolósoknak és a 
Habilitációs Központ ellá-
tottjainak. Ezek az apró lé-
pések segítik valójában az 
esélyegyenlőséget – zárta 
szavait. n KÁ

Szépkorúak juniálisa
Megvan a jogerős terve a 
Topoly utcai koncentrált 
szociális intézménynek, és 
már csak egyetlen aláírás 
szükséges ahhoz, hogy a 
3,3 milliárd forintnyi forrás 
is meglegyen – mondta T. 
Mészáros András polgár-
mester az Időseket Ellátó 
Központ múlt pénteki juni-
álisán.

Mint a polgármester el-
mondta: a 3,3 milliárdból 1 
milliárd forint VEKOP-os 
pályázati forrásból érke-
zik; ezzel kapcsolatban 
már megszületett a pozitív 
döntés, és a napokban meg 
is jelent a határozat a Ma-
gyar Közlönyben. A fenn-
maradó 2,3 milliárd forint a 
Modern Városok program 
keretében érkezik majd a 
beruházásra.

Mint T. Mészáros András 
hozzátette: a közbeszerzési 
eljárást már elindították, és 
remélhetőleg 2018 végére 
megépül az idősotthonnak, 
az Idősek Klubjának, a csa-
ládok átmeneti otthonának 
és a hajléktalan-ellátásnak 
egyaránt otthont adó épület, 
amelyben nemcsak a férőhe-
lyek száma lesz nagyobb (az 
idősotthonban például a je-
lenlegi hatvannál jóval töb-
ben, százan élhetnek majd), 
hanem a kényelem és a kö-
rülmények is.

Amíg a koncentrált szoci-
ális intézmény meg nem 
épül, az idősek nappali ellá-
tása marad a Jázmin utcai 
kertes ingatlanban, ahol 
családias hangulatban tar-

tották nyári ünnepségüket 
az Idősek Klubja tagjai, vala-
mint az idősotthon lakói, il-
letve hozzátartozóik, akiket 
meghívhattak erre az alka-
lomra.

– Juniálisunkat minden 
esztendőben megrendezzük. 
Idén bográcsgulyást készí-
tettünk, pogácsával és üdí-
tőkkel vártuk gondozottjain-
kat. Vendégeinknek Mada-
rász Katalin énekelt, akit 
Makai József kísért hege-
dűn. Rozbora András és ze-
nekara is játszott az idősek-
nek: ők minden alkalmunk-
ra eljönnek. Sall Margit 
verseket mondott, a nappali 
ellátásban részt vevők által 
alakított Jázmin kör tagjai 
pedig énekeltek – ismertette 
a juniális programját Érsek 
Sándorné, az Időseket Ellá-
tó Központ vezetője. Mint 
mondta, nagyon fontosak 
ezek a rendezvények, hiszen 
az ellátottak fiatalságát idé-
zik, és nagyon várják már az 
idősek.

Madarász Katalin is az el-
tűnt fiatalságot idézte visz-
sza: nótáit, szülőföldjéről, 
Túrkevéről hozott dalait na-
gyon élvezte a közönség: a 
művésznő szívvel-lélekkel 
énekelt az időseknek.

– Tapasztalatból tudom, 
milyen jó visszaidézni azt a 
hangulatot, amit fiatalon él-
tünk át. Azon munkálkod-
tam, hogy ezt a boldogságot 
átéljék – mondta mosolyogva.

Nemcsak a műsor, hanem 
a beszélgetés, a finom ebéd 
is nagyon jólesett a vendé-
geknek. Mint ahogy egyikük 
megfogalmazta: jó ide jönni, 
kikapcsolódni egy kicsit.

– Nagyon vágytunk már 
rá, hogy kimozduljunk ott-
honról, emberek között le-
gyünk. Jó bejönni az Idősek 
Klubjába: mindenkinek van 
valami búja-baja, amit itt ki-
beszélhetünk magunkból – 
mondta Nagyné Magdi, aki 
úgy érzi: barátokra lelt a 
klubtagok között.

Qn ÁdÁm Katalin A program során megvalósul az akadályoztatott emberek integrációja

A klub tagjaiból alakult Jázmin kör is énekelt a juniálison
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Helytálltak az Érdi Cápák
Székely Pál győzelmével zárult a steel egyéni darts or-
szágos bajnokság érdi fordulója. A honi pontvadászat 
negyedik játéknapjának az Érd Aréna adott otthont.

A szombati bajnoki fordu-
lóra mintegy kétszáz ver-
senyző nevezett, zömében 
férfiak, de összejött egy kö-
rülbelül húszfős női mezőny 
is. A hazai élvonal színe-java 
megjelent az ob-fordulón, 
így a 2016. évi sorozat bajno-
ka, Székely Pál, a legutóbbi 
játéknap nyertese, Takács 
Gábor, vagy a hölgyek me-
zőnyében a friss korosztá-
lyos Európa-bajnok Czipó 
Vivien is megmutatta tudá-
sát Érden.

A steel, azaz fémhegyű 
nyilakkal játszott 501-es, 
dupla kiszállós verseny finá-

léját az elmúlt fordulókban 
megszokott Székely–Takács 
kettős vívta. Előbbi dartsjáté-
kos kijavította a legutóbbi 
versenyen látott, leginkább 
mentális okokkal magyará-
zott hibáit és legyőzte legna-
gyobb riválisát. Ezzel Szé-
kely Pál az első öt bajnoki 
fordulóból négyet megnyert, 
Takács Gábornak pedig 
egyelőre be kell érnie a bé-
késcsabai tornagyőzelem-
mel. Az osztott harmadik he-
lyezésnek Szabados Attila 
és Kovács Patrik örülhetett.

A nőknél a soft Európa-
bajnok és az Austrian Open 

győztese, Czipó Vivien dia-
dalmaskodott, a döntőben 
Kiss Viktóriát verte maga-
biztosan. Horváth Klaudia 
és Németh Éva egyaránt 
bronzérmes lett.

Az országos bajnokság so-
ros állomásán a helyi Érdi 
Cápák sportolóinak is lehe-
tett szurkolni, akik tisztes-
séggel helytálltak a nívós 
mezőnyben, de a dobogós 
helyezésekbe nem tudtak be-
leszólni.

Vasárnap nemzetközi se-
lejtezőt rendeztek a dartso-
sok, a helyszín ugyancsak 
az Érd Aréna volt. A 2017. 
évi Winmau Masterst Nagy-
Britanniában rendezik, 
amelyre a Magyar Darts 
Szövetség szabadkártyá-

kat kapott. Ezen indulási 
jogokat volt hivatott eldön-
teni a mostani kvalifikáci-
ós verseny. Végül négy fel-
nőtt: Őri József, Székely 
Pál, Takács Gábor és Mu-
csi Attila; két ifjúsági férfi: 

Nagy Barnabás és Honti 
Márk; valamint két hölgy 
játékos: Ihász Veronika és 
Bogár Alexandra biztosí-
totta be helyét a nemzetkö-
zi torna indulói közé.

QQ -P-

Mil ák és Barócsai Európa tetején
Nyolc éremmel zárták az érdi úszók az ifjúsági Európa-
bajnokságot, amelyet az izraeli Netanja városában tar-
tottak június 28. és július 2. között. A huszonegy fős ma-
gyar válogatott az éremtábla második helyén végzett.

A szerdai nyitányon két 
számban is második lett Mi-
lák Kristóf, az Érdi Úszó 
Sport Nonprofit Kft. sporto-
lója. A 17 éves tehetség 
23.86-os időeredménnyel ért 
célba a végső győztes török 
Ümitcan Güres mögött és a 
francia Maxime Grousset 
előtt 50 méter pillangón. Még 
ezen a napon összejött a 
duplázás Milák számára: 
Németh Nándorral, Márton 
Richárddal és Barta Már-
tonnal kiegészülve, a 4x100 
méteres férfi gyorsváltóval 
szintén második lett, 3:17:60-
as időt összehozva.

A második versenynapon 
bearanyozódott Milák. A 
4x100 méteres vegyes 
gyorsváltó tagjaként ifjúsá-
gi Európa-bajnoki címet 
ünnepelhetett Késely Aj-
nával, Gyurinovics Fan-
nival és Németh Nándorral 
kiegészülve. A 3:37.93-mal 
záró magyar csapat Orosz-
országot és Lengyelorszá-
got utasította maga mögé a 
dobogón. 4:12.11-gyel Baró-
csai Petra ötödik helyen 
zárt 400 m gyorson. Érde-
kesség, hogy ezt a kategóri-
át is a remekelő Késely 
Ajna nyerte.

A következő napra rátett 
egy lapáttal Milák Kristóf. 
Junior világcsúccsal, a fel-
nőttek közt is megsüvegelen-
dő világranglista-második 
1:53.79-es időeredménnyel 
győzedelmeskedett a 200 
méteres pillangó számban. 
A másodikként célba ért 
olasz Federico Burdissóra 
több mint négy másodpercet 
vert, a harmadik ukrán Gye-
nisz Keszil pedig már majd-
nem öt másodperces hát-
rányt szenvedett.

És ha már korábban dup-
lázott az ezüstérmek számát 
tekintve, akkor ezúttal az 
aranyszínű medália gyűjté-
sével sem állt le. A 4x200-as 
gyorsváltóval is Európa csú-
csára jutott, Németh Nándor, 
Márton Richárd és Holló Ba-

lázs oldalán. A magyar fiúk 
7:15,46-os idővel múlták felül 
a második orosz és a harma-
dik izraeli egységet.

Barócsai Petrának is volt 
oka a boldogságra: a 4x100 
méteres vegyes váltóval má-
sodik helyen végzett az 
orosz négyes mögött és a 
lengyel előtt. A Dobos Do-
rottya, Vécsei Réka, Baró-
csai Petra, Gyurinovics Fan-
ni alkotta csapat 4:07.90-et 
úszott.

Szombaton Barócsai Petra 
szállt medencébe 100 m pil-
langón, ahol végül a hatodik 
helyen zárt 1:00.34-gyel.

A korosztályos konti-
nenstorna zárónapjára is 
maradtak érdi érmek a tar-
solyban. Barócsai Petra 
Gyurinovics Fanni, Késely 
Ajna és Juhász Janka tár-
saságában, a 4x200 méte-
res gyorsváltóval Európa-
bajnok lett. A 7:58.99-es 
időeredmény junior Euró-
pa-bajnoki csúcs. A ma-
gyar egység a belga és az 
orosz csapatot előzte meg a 
dobogón. Milák Kristóf 
52.13-at úszott a 100 m pil-
langó fináléjában, ahol 
csak az Eb-csúcsot úszott 

orosz Jegor Kujimov tudta 
megelőzni.

Az Érdi Úszó Sport Nonpro-
fit Kft. versenyzői, Selmeci 
Attila vezetőedző tanítvá-
nyai összesen nyolc érmet ér-
demeltek ki teljesítményük-
kel ezen az Európa-bajnoksá-
gon. Négy első és négy máso-
dik helyezést sikerült elérni-
ük. Ami pedig a teljes ered-
ménysort illeti, hazánk a má-
sodik helyen végzett az érem-
táblázaton a huszonhárom 
medált gyűjtött nemzet közül. 
Összesen huszonegy alka-
lommal szólították dobogóra 
a magyar lányokat és fiúkat, 
ebből tizenegyszer arany-, 
nyolcszor ezüst- és kétszer 
bronzérem átadásához.

A két érdi válogatott keret-
tag, Barócsai Petra és Milák 
Kristóf a hazaérkezést köve-
tően mindössze két napot 
tölt itthon, utána mindketten 
edzőtáborba vonulnak Eger-
be. Ezt követően Milákra ha-
talmas feladat vár: a felnőtt 
válogatott tagjaként rajtkő-
re áll a budapesti vizes vi-
lágbajnokságon, amelyet a 
Duna Arénában rendeznek 
július 14. és 30. között.

QQ Pecsuvácz Péter

Barócsai Petra (balról a második) Gyurinovics Fanni, Késely Ajna és Juhász 
Janka társaságában, a 4x200 méteres gyorsváltóval Európa-bajnok lett

Milák Kristóf junior világcsúccsal, a felnőtt világranglista második legjobb eredményével nyert 200m pillangón

Mintegy kétszázan neveztek a steel egyéni darts országos bajnok-
ság érdi fordulójára
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A SPORT-ÉLMÉNY

TEL.: +36 23 361 431
2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU

www.rub inbu to ra ruhaz .hu

2440 Százhalombatta, Csenterics S. 3
06/30 383 3926 Nyitvatartás:

H-P: 10:00 - 17:30
SZ: 9:00 - 12:00

Delano kerti bútor szett
rendelhető három féle színben, variálható
összeállításban. Víz és UV álló kivitel.
60.900 Ft helyett most 55.300 Ft
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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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Érd i siker a sakkolimpián
Macedóniában rendezték a látássérültek tizenötödik 
sakkolimpiáját. Az Érdi VSE versenyzője, Szilágyi Sámu-
el a magyar válogatott tagjaként vett részt az eseményen.

Nemzeti csapatunk a ti-
zennyolcadik helyen vég-
zett az összesített rangsor-
ban. Győzelmet Hollandia, 
Dél-Afrika és Montenegro 
ellen ért el, míg döntetlen-
nel Olaszország és Szlové-
nia ellen sikerült zárnia.

A válogatott első tábláján 
Szilágyi Sámuel várako-
záson felül szerepelt. Ellen-
felei közt volt egy nemzet-
közi mester, két FIDE-mes-
ter és két mesterjelölt, még-
is 3,5 pontot sikerült sze-
reznie. Többek között le-
győzte dél-afrikai ellenfe-
lét, német és szlovén riváli-
sával szemben pedig remi-

zett. Ezzel élőpontjai szá-
mát 37-tel gyarapította.

– Ez volt az első látássé-
rült nemzetközi tornám. 
Nem volt semmilyen elvá-
rás velünk szemben, hiszen 
már vagy tíz éve nem volt 
kint ilyen rangos versenyen 
a magyar válogatott. A vég-
eredmény kissé csalóka, 
mivel nem sokkal a vége 
előtt még a tizedik helyen 
álltunk, utána viszont na-
gyon erős ellenfeleket kap-
tunk, így csúsztunk hát-
rébb – értékelte társai és 
saját teljesítményét Szilá-
gyi Sámuel.

QQ pp

Az  olimpiáért küzd Tátrai Nikolett
Ifjúsági olimpiai selejtező-
re készül Tátrai Nikolett. 
Az érdi strandröplabdázó 
Tóth-Lakits Petra oldalán 
egyedüli magyar női pá-
rosként száll harcba a to-
vábbjutásért a júliusi ver-
senyen.

Gőzerővel készül Tátrai 
Nikolett, a Delta Röplabda 
Sportegyesület Érd strand-
röplabdázója a július 14-én 
kezdődő siófoki Satellite 
tornára, ahol Tóth-Lakits 
Petrával egyedüli magyar 
duóként képviselik hazán-
kat az U18-as lány korosz-
tályban. A nemzetközi kva-
lifikációs verseny első két 
helyezettje továbbjut a kö-
vetkező körbe, amelynek 
végső célja a 2018. évi, Ar-
gentínában tartandó ifjúsá-
gi olimpián való részvétel.

– Nagyon várom a selejte-
zőt és nagyon szeretnék 
már játszani. Rengeteget 
készülünk erre és remélem, 
hogy jó eredményeket érünk 
el. Szeretnék kijutni a Bue-
nos Aires-i ifjúsági olimpiá-
ra, és ez nagyon motivál en-
gem. Igyekszem mindent 
megtenni a célért, ha bele-

szakadok is – nyilatkozta 
Tátrai Nikolett.

– Úgy gondolom, hogy ez 
egy nagyon jó lehetőség, hi-
szen látni lehet majd, hogy a 
nemzetközi porondon hogy 
játszanak más játékosok. 
Nagy tanulság lesz ez szá-
munkra, és már csak a lát-
ványból is átveszi az ember, 
hogy miként kell mozogni. 
Szerintem nagyon jó mecs-
cseket fogunk játszani, ki-
váltképpen azért, mert ez 
utánpótlásverseny, itt még 
nincsenek olyan óriási kü-

lönbségek, és remélem, hogy 
lesz némi esélyünk is – osz-
totta meg lapunkkal előzetes 
várakozásait Tóth-Lakits 
Petra, a páros másik tagja.

Tátrai Nikolett és Tóth-
Lakits Petra természetesen 
a hazai versenysorozatok-
ban is homokra lép a nem-
zetközi viadalok mellett. A 
korosztályos eseményeken 
túl próbára teszik tudásukat 
és ügyességüket a felnőtt 
strandröplabda országos 
bajnokságban is.

QQ pecsu Szilágyi Sámuel (jobbra) várakozáson felül szerepelt

Tátrai Nikolett (fehér felső) és Tóth-Lakits Petra a fővárosi BME sport-
központjában tréningezik



ÁLLÁST KÍNÁL

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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Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
viktoria.treszkai@mobilpalota.com
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ÚTÉPÍTŐ CÉG talpraesett, munka-
bíró alkalmazott jelentkezését
várja jó kereseti lehetőséggel.
06-30-954-2405
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Az Éltex Kft., Közép-Európa vezető szolgáltató
nagyvállalata biatorbágyi gyártóüzembe

Raktári anyagmozgató
munkatársat keres.

Főbb feladatok, munkák:
» gépi anyagmozgatás
» kamionok fel- és lepakolása
» anyagok, bálák, raklapok megfelelő

elhelyezése a raktár területén
Elvárások:
» Szakmai tapasztalat
» Targoncavezetői bizonyítvány
Amit kínálunk:
» Versenyképes, magas bérezés

(150 ezer Ft, netto alapbér)
» Túlóralehetőség
» Havi jóteljesítési jutalom lehetősége
» Hosszú távú munkalehetőség
» Biztos munkáltatói háttér
» Családias hangulat és megbecsülés
» Utazási költségtérítés
Egyéb információ:
» A munkavégzés helye: Biatorbágy, Vendel Park
» Kétműszakos munkarend

Jelentkezését várjuk
a horvath.gabor@eltex.hu címen
vagy 0620 503 3928-as számon.
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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

48
88

11

E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU

AKTUÁLIS
ÁLLÁSAJÁNLATAINK:
WWW.AUCHAN.HRFELHO

TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN

AUCHAN
BUDAÖRS

MUNKAHELY
TÖBBMINT

EGYÉNI
HAVI

FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK ÉS

A MUNKÁBA JÁRÁS
KORMÁNY RENDELET

SZERINTI

FOGLALKOZTATÁSI
LEHETŐSÉG

VÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY

PRÉMIUM
ELŐMENETELI
LEHETŐSÉG

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE RÉSZMUNKAIDŐS

5%
JELENTKEZÉS:

SZOCIÁLIS HÁLÓ - ÉLET

ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

ALAPBÉR
VERSENYKÉPES

PLUSZ 30-50% PÓTLÉK
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E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU
TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNKVEVŐSZOLGÁLATÁN
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Ha örökbe fogadná Szultánát vagy Denvert, 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

Szultána 1–2 év közötti ivarta-
lanított szuka, közepes terme-
tű. Hatalmas emberbarát, csa-
ládi kutyának is megállná a 
helyét, ha a gazdi mellett lehet. 
Kertes házban érezné jól ma-
gát, különösen, ha be is enge-
dik. Szökésbiztos kerítés előny.

Denver 6–7 hónap körüli, kö-
zepes termetű növendék kan. 
A 6-os főúton rohangált két-
ségbeesetten, így került a 
gondozásunkba. Kedves, élet-
vidám, aktív növendék ku-
tyus. Játékos, mozgásigényes, 
még nevelésre szorul.

LAKÁS

Érd központi lakótelepen 55 nm-
es, erkélyes, 2. emeleti lakás el-
adó. 06-23-374-865

TELEK

Érden Csíz u. 5.-ben építési telek
eladó, 614 nm. 06-30-617-7610
(17h után)

INGATLAN

1959-ben épült, szoba-konyha
összkomfortos, összközműves
lakás eladó (Hunyadi János ut-
ca). I.á.: 14,5 m Ft. 06-70-261-
1588

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

48
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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

49
08

08

VÁLLALKOZÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

48
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

88
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

49
04

09

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

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

LOMTALANÍTÁS

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

48
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

47
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

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

48
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

Fodrász házhoz megy! Férfi, női
és gyermek hajvágás, festés,
melír. Pocsai Marianna: 06-70-
2351661

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

477696

486625

Laminált padló lerakás:
0630/853-7427

Villanyszerelés! Teljeskörű felújí-
tás, hibaelhárítás. Kovács Zol-
tán: 06-20-5600-612

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi telephelyű cég, nemzetközi
fuvarozásban jártas, megbízható,

gépkocsivezetőt
keres, azonnali kezdéssel.

� Ponyvás furgonra (B kategória )
� 12 tonnás teherautóra (C kategória)
� 40 tonnás nyerges szerelvény (C+E kategória)

Magyarország – Csehország viszonylatban

Jelentkezés:
Email: colorsped@gmail.com

Tel:06-30-658-7279

Nemzetközi gépkocsivezető / sofőr

48
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.

48
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A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

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

49
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keres!

teljes munkaidősj

keres!

AUTÓ/MOTOR

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 6 órás
műszakkal, takarítónőt keres,
nyudíjasokat is. Telefon: 06-20/
328-88-86.

Skoda Felicia újszerű állapotban,
vezetett szervízkönyvvel,
78000 km-rel (garantáltan), ext-
rákkal eladó. Ha megnézi, meg-
veszi! 06-20-562-2926

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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Fiatal kezdő festő, kőműves, bur-
koló vállalkozóknak rendszere-
sen munkát biztosítanánk. 06-
30/9349-576.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

Gépkocsivezetőt keresünk 3,5
tonnás autóra, belföldi fuvaro-
záshoz. Mizsei István: 06-30-
2001-426

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

Élelmiszerüzletünkbe gyakorlat-
tal rendelkező pénztáros-ela-
dót felveszünk. 06-30-5821280

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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Keresek kőműveseket és építői-
pari segédmunkásokat. 06-30-
9-348008

Ház körüli, kerti munkára kere-
sünk segítőt heti 1 napra (akár
szombatra is). 06-209-724-732

AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

logisztikai asszisztenst
Feltétel:
•Középiskolai végzettség
•Logisztikai területen eltöltött
gyakorlat

Előny:
•Angol nyelvtudás

raktárost, áruösszekészítőt
Feltételek:
•szakiskolai végzettség
• raktárkezelési gyakorlat
• targoncavezetői jogosítvány

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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OKTATÁS

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

VEGYES

GARÁZSVÁSÁR! Időpont:
2017.július 15. szombat 08.00-
14.00. Helyszín: Érd Felső u. 30.
Férfi, női és gyerek ruhák, la-
káskiegészitők, könyvek, DVD-
k, szerszámok, edények, csetre-
szek. További információ :Kiss-
né 30/7215420

Egyedülálló nyugdíjas hölgy
ápolási gyakorlattal eltartást
kötne. Saját lakással rendelke-
zem. 06-20-617-3409

Vastag vagy vékony tűzifa, minő-
ség szerint osztályozva, szállítá-
sal. 06-30-747-2519

Vásárolnék Simson, Pannónia,
Csepel stb. motorkerékpárt. 06-
20-9971153

Tűzifa akció 07.30-ig termelésből
tölgy, akác 15400 Ft/erdei m3-
től. 06-30-773-8056

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

Gyermekfelügyeletet vállalok al-

kalmanként. 06-30-9008013

A Díjbeszedő Holding Zrt.

Fogyasztásmérő leolvasó
munkatársakat
keres a településen, illetve vonzáskörzetében található fogyasztásmérők
leolvasására.

Amit kínálunk:
• hosszú távú, bejelentett munkalehetőség (részmunkaidőben is
végezhető)

• alapfizetés + teljesítményarányos prémium (8 órás munkaviszony
esetén megszerezhető bruttó jövedelem: Bruttó 250-300 ezer Ft

• gépkocsi, illetve közlekedési költségtérítés

Leendőmunkatárs fő feladatai:
• fogyasztásmérők meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, a
fogyasztási adatok rögzítése (mobileszközzel), fotók készítése, ügyfelek
értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség (előny: érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség
• saját tulajdonúmotorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának alapszintű ismerete (munkaeszköz)

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje
a fov.lefoikt@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a061 481-9773 telefonszámon kérhető.
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250-300 ezer Ft közötti elérhető jövedelem
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

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

Keresse minden héten a postaládájában! 

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban! 
érd megyei jogú Város  

Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában  

25 300 példányban 

ElérhEtőségEk: 
e-mail: 

ertekesites@erdiujsag.plt.hu 
telefon: 06-23-520-117

23apróhirdetés  | 2017. július 5. |



Exkluzív üzletünk:
Budappest II. Marggit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt
súlytól függően50000–100000–

200000–300000 Ft-ért vásároljuk!!
Korall ékszereket vásárolunk! 5000–100000 Ft

Fazonarany: 8000–18600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás! Fogaranyat (foggal együtt is)

Ezüsttárgyakért
kimagasló árat
fizetünk
készpénzben!
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Minden pénzt megfizetünk a régi brilles fülbevalóért!
akár 100000–5000000 Ft-ig (a brillkőméretétől függően)

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

Órákat készpénzért vásárolunk!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa,
Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél

stopperos órákat 100000–300000Ft-ig!

PATEK PHILIPPE
Arany:

akár 4000000Ft
Acél:

akár 2000000Ft

CARTIER
Acél:

akár 20000Ft
Arany:

akár: 100000Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 600000Ft

Arany:
akár 1500000Ft

Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron,
törötett is! Mérettől függően

300000–3000000 Ft-ig!

Váza
faunokkal

és nimfakkal
Pipacsos
váza

Váza faun
és nőalakkal

Kaspó

Érd • Július 11. (kedd) 10–14 óráig
Vigadó Étterem, Alsó utca 2.

(Az Önkormányzattal szemben)

Biatorbágy • Július 11. (kedd) 15–17 óráig
Hotel Pontis, Viadukt utca 10.

EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS!
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Kaspó őzzel Virágtartó
Panoráámás

Kaspó

Váza
relife

mintákkal

OMEGA CHRONOGRAPH
Acél: akár 300000Ft
Arany: akár 600000Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek

Acél: akár 1000000Ft
Arany: akár 2000000Ft
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1 szombat
2 vasárnap
3 hétfő
4 kedd
5 szerda
6 csütörtök
7 péntek
8 szombat
9 vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő

1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 26
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

1 vasárnap
2 hétfő
3 kedd
4 szerda
5 csütörtök
6 péntek
7 szombat
8 vasárnap
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő
31 kedd

1 szerda
2 csütörtök
3 péntek
4 szombat
5 vasárnap
6 hétfő
7 kedd
8 szerda
9 csütörtök
10 péntek
11 szombat
12 vasárnap
13 hétfő
14 kedd
15 szerda
16 csütörtök
17 péntek
18 szombat
19 vasárnap
20 hétfő
21 kedd
22 szerda
23 csütörtök
24 péntek
25 szombat
26 vasárnap
27 hétfő
28 kedd
29 szerda
30 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap

 július augusztus szeptember október november december

9.

11

7.

16.

26.

Használt 
gyermekruhák 
cseréje, vására

szombatonként  
9–12 óráig

2017
ŐSZ

Információ és jelentkezés: 
30/597-8823 Czinderné Bea
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Az asztalfoglalás csak az asztaldíj befizetése után érvényes!

NYÁRI
SZÜNET

Zen élő nyári civiltanoda
Pécsi gyerekeket látott 
vendégül háromnapos nyá-
ri napközis táborában az 
Érdi Tanoda Egyesület. A 
nemrég megalakult civil 
szervezet a nehéz körül-
mények közt élő, lemaradó 
gyerekek fejlesztését tűzte 
ki célul.

Van, aki nehezebben ta-
nul, otthoni körülményei mi-
att nem tud készülni az 
órákra, magántanárhoz sem 
juthat el – így aztán menthe-
tetlenül lemarad társaitól, 
iskolai élete tele lesz kudarc-
élménnyel. E gyerekek meg-
segítésére alakult tavasszal 
az Érdi Tanoda Egyesület. 
Egy mecénás segítségének 
köszönhetően már megkezd-
ték működésüket: kibéreltek 
egy házat a Felső utcában, 
amit a nyár folyamán rendbe 
tesznek, és augusztus 14-
étől elindítják intenzív felké-
szítő foglalkozásaikat azok-
nak a gyerekeknek, akiknek 
a nyár végén pótvizsgát kell 
tenniük.

– Körülbelül harminc 
olyan érdi ember van – köz-
tük tanárok, mérnökök, or-
vosok –, akik jelezték, hogy 
szívesen segítenék a mun-
kánkat. A fővárosból is je-
lentkezett angoltanár, illet-
ve pszichológus, hogy részt 
venne a diákok felkészítésé-
ben – mondta lapunknak 
Asztalos György, az egye-
sület elnöke, aki maga is ma-
tematika-fizika szakos ta-
nár, és egy neves budai isko-
lát hagyott ott azért, hogy 
rászoruló gyermekekkel 
foglalkozzon. Mint mondta, 
korábban már tanított mély-
szegénységben élő gyereke-
ket egy kis baranyai faluban.

– Eddig tizenöten jelent-
keztek a nyári korrepetálás-
ra, és még tudunk fogadni 

érdeklődőket. Azokat vár-
juk, akik nem engedhetik 
meg, hogy gyermeküket ma-
gántanárhoz járassák a nyá-
ron – tette hozzá az egyesü-
let elnöke.

Mint mondta, kezdemé-
nyezésüket a város, a Szoci-
ális Gondozó Központ és az 
Érdi Tankerületi Központ is 
támogatja, nem beszélve az 

iskolákról, hiszen a tanin-
tézményeknek is nagy segít-
ség, hogy a rászoruló gyere-
kekkel külön foglalkoznak, 
és nem csupán nyáron, ha-
nem a következő tanévben 
is. Szeptembertől ugyanis 
délutáni, egyénre szabott 
foglalkozásokat indítanak 
azoknak a lemaradó gyere-
keknek, akik több segítséget 
igényelnek a házi feladat el-
készítésében, mint amennyit 
a napköziben kaphatnak. Ők 

heti három-öt délutánt nem 
az iskolában, hanem a Tano-
dában töltenének.

– Szeretnénk ezeket a le-
maradó gyerekeket helyzet-
be hozni. Nem függvényelem-
zést kell megtanulniuk, ha-
nem az olvasott szöveget ér-
telmezni, és alapfokon szá-
molni. Fontos az önbecsülés 
kialakítása is: ezeknek a 

gyerekeknek ugyanis e 
területen is komoly gond-
jaik vannak. Ehhez na-
gyon sok türelem, odafi-
gyelés, szeretet kell, és 
az, hogy egyszerre csak 
két-három gyerekkel fog-
lalkozzunk – tette hozzá a 
Tanoda vezetője.

Az Érdi Tanoda Egye-
sület már megkezdte az 
ismerkedést az érdi gye-
rekekkel: a múlt szerdától 
péntekig tartó háromna-
pos napközis táborukban 
érdi, valamint pécsi gye-
rekeket láttak vendégül, 
együttműködve a Symp-
honia Alapítvánnyal, 
amely a zenén keresztül 

próbál kapaszkodót nyújtani 
a perifériára került gyere-
keknek. A három napba ze-
nélés, sportolás, kirándulás, 
Velencei-tavi fürdőzés is be-
lefért.

A háromnapos táboron 
nemcsak gyerekek, hanem 
szülők is részt vehettek. 
Mint egyikük, egy gyerme-
keit egyedül nevelő édes-
anya megfogalmazta: nekik 
ez a pár nap volt a nyaralás.

QQ ÁdÁm K.

INFOBOX
A pótvizsgára felkészítő foglalkozásra augusztus 10-ig lehet 
jelentkezni a 06 30 508 4946-os telefonszámon, illetve az 
erditanoda@gmail.com e-mail címen. Az őszi délutáni fog-
lalkozásokra augusztus 14-étől ugyanezeken az elérhetősé-
geken jelentkezhetnek a szülők.

A három napba zenélés, sportolás, kirándulás, Velencei-tavi fürdőzés is 
belefért

Ismerkedés a pécsi vendégekkel

Exkluzív üzletünk:
Budappest II. Marggit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935
E-mail: lakatos@mconet.hu

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt
súlytól függően50000–100000–

200000–300000 Ft-ért vásároljuk!!
Korall ékszereket vásárolunk! 5000–100000 Ft

Fazonarany: 8000–18600 Ft/gr
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás! Fogaranyat (foggal együtt is)

Ezüsttárgyakért
kimagasló árat
fizetünk
készpénzben!
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Minden pénzt megfizetünk a régi brilles fülbevalóért!
akár 100000–5000000 Ft-ig (a brillkőméretétől függően)

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

Órákat készpénzért vásárolunk!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa,
Bovet, Tavannes, Breitling, Vetta acél

stopperos órákat 100000–300000Ft-ig!

PATEK PHILIPPE
Arany:

akár 4000000Ft
Acél:

akár 2000000Ft

CARTIER
Acél:

akár 20000Ft
Arany:

akár: 100000Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: akár 600000Ft

Arany:
akár 1500000Ft

Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron,
törötett is! Mérettől függően

300000–3000000 Ft-ig!

Váza
faunokkal

és nimfakkal
Pipacsos
váza

Váza faun
és nőalakkal

Kaspó

Érd • Július 11. (kedd) 10–14 óráig
Vigadó Étterem, Alsó utca 2.

(Az Önkormányzattal szemben)

Biatorbágy • Július 11. (kedd) 15–17 óráig
Hotel Pontis, Viadukt utca 10.

EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS!
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Kaspó őzzel Virágtartó
Panoráámás

Kaspó

Váza
relife

mintákkal

OMEGA CHRONOGRAPH
Acél: akár 300000Ft
Arany: akár 600000Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek

Acél: akár 1000000Ft
Arany: akár 2000000Ft
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24 | 2017. július 5. |    érdikum

1 szombat
2 vasárnap
3 hétfő
4 kedd
5 szerda
6 csütörtök
7 péntek
8 szombat
9 vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő

1 kedd
2 szerda
3 csütörtök
4 péntek
5 szombat
6 vasárnap
7 hétfő
8 kedd
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 26
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

1 vasárnap
2 hétfő
3 kedd
4 szerda
5 csütörtök
6 péntek
7 szombat
8 vasárnap
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő
31 kedd

1 szerda
2 csütörtök
3 péntek
4 szombat
5 vasárnap
6 hétfő
7 kedd
8 szerda
9 csütörtök
10 péntek
11 szombat
12 vasárnap
13 hétfő
14 kedd
15 szerda
16 csütörtök
17 péntek
18 szombat
19 vasárnap
20 hétfő
21 kedd
22 szerda
23 csütörtök
24 péntek
25 szombat
26 vasárnap
27 hétfő
28 kedd
29 szerda
30 csütörtök

1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
5 kedd
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap
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szombatonként  
9–12 óráig
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Az asztalfoglalás csak az asztaldíj befizetése után érvényes!

NYÁRI
SZÜNET

Zen élő nyári civiltanoda
Pécsi gyerekeket látott 
vendégül háromnapos nyá-
ri napközis táborában az 
Érdi Tanoda Egyesület. A 
nemrég megalakult civil 
szervezet a nehéz körül-
mények közt élő, lemaradó 
gyerekek fejlesztését tűzte 
ki célul.

Van, aki nehezebben ta-
nul, otthoni körülményei mi-
att nem tud készülni az 
órákra, magántanárhoz sem 
juthat el – így aztán menthe-
tetlenül lemarad társaitól, 
iskolai élete tele lesz kudarc-
élménnyel. E gyerekek meg-
segítésére alakult tavasszal 
az Érdi Tanoda Egyesület. 
Egy mecénás segítségének 
köszönhetően már megkezd-
ték működésüket: kibéreltek 
egy házat a Felső utcában, 
amit a nyár folyamán rendbe 
tesznek, és augusztus 14-
étől elindítják intenzív felké-
szítő foglalkozásaikat azok-
nak a gyerekeknek, akiknek 
a nyár végén pótvizsgát kell 
tenniük.

– Körülbelül harminc 
olyan érdi ember van – köz-
tük tanárok, mérnökök, or-
vosok –, akik jelezték, hogy 
szívesen segítenék a mun-
kánkat. A fővárosból is je-
lentkezett angoltanár, illet-
ve pszichológus, hogy részt 
venne a diákok felkészítésé-
ben – mondta lapunknak 
Asztalos György, az egye-
sület elnöke, aki maga is ma-
tematika-fizika szakos ta-
nár, és egy neves budai isko-
lát hagyott ott azért, hogy 
rászoruló gyermekekkel 
foglalkozzon. Mint mondta, 
korábban már tanított mély-
szegénységben élő gyereke-
ket egy kis baranyai faluban.

– Eddig tizenöten jelent-
keztek a nyári korrepetálás-
ra, és még tudunk fogadni 

érdeklődőket. Azokat vár-
juk, akik nem engedhetik 
meg, hogy gyermeküket ma-
gántanárhoz járassák a nyá-
ron – tette hozzá az egyesü-
let elnöke.

Mint mondta, kezdemé-
nyezésüket a város, a Szoci-
ális Gondozó Központ és az 
Érdi Tankerületi Központ is 
támogatja, nem beszélve az 

iskolákról, hiszen a tanin-
tézményeknek is nagy segít-
ség, hogy a rászoruló gyere-
kekkel külön foglalkoznak, 
és nem csupán nyáron, ha-
nem a következő tanévben 
is. Szeptembertől ugyanis 
délutáni, egyénre szabott 
foglalkozásokat indítanak 
azoknak a lemaradó gyere-
keknek, akik több segítséget 
igényelnek a házi feladat el-
készítésében, mint amennyit 
a napköziben kaphatnak. Ők 

heti három-öt délutánt nem 
az iskolában, hanem a Tano-
dában töltenének.

– Szeretnénk ezeket a le-
maradó gyerekeket helyzet-
be hozni. Nem függvényelem-
zést kell megtanulniuk, ha-
nem az olvasott szöveget ér-
telmezni, és alapfokon szá-
molni. Fontos az önbecsülés 
kialakítása is: ezeknek a 

gyerekeknek ugyanis e 
területen is komoly gond-
jaik vannak. Ehhez na-
gyon sok türelem, odafi-
gyelés, szeretet kell, és 
az, hogy egyszerre csak 
két-három gyerekkel fog-
lalkozzunk – tette hozzá a 
Tanoda vezetője.

Az Érdi Tanoda Egye-
sület már megkezdte az 
ismerkedést az érdi gye-
rekekkel: a múlt szerdától 
péntekig tartó háromna-
pos napközis táborukban 
érdi, valamint pécsi gye-
rekeket láttak vendégül, 
együttműködve a Symp-
honia Alapítvánnyal, 
amely a zenén keresztül 

próbál kapaszkodót nyújtani 
a perifériára került gyere-
keknek. A három napba ze-
nélés, sportolás, kirándulás, 
Velencei-tavi fürdőzés is be-
lefért.

A háromnapos táboron 
nemcsak gyerekek, hanem 
szülők is részt vehettek. 
Mint egyikük, egy gyerme-
keit egyedül nevelő édes-
anya megfogalmazta: nekik 
ez a pár nap volt a nyaralás.

QQ ÁdÁm K.

INFOBOX
A pótvizsgára felkészítő foglalkozásra augusztus 10-ig lehet 
jelentkezni a 06 30 508 4946-os telefonszámon, illetve az 
erditanoda@gmail.com e-mail címen. Az őszi délutáni fog-
lalkozásokra augusztus 14-étől ugyanezeken az elérhetősé-
geken jelentkezhetnek a szülők.

A három napba zenélés, sportolás, kirándulás, Velencei-tavi fürdőzés is 
belefért

Ismerkedés a pécsi vendégekkel


