
Villányi Borok
kedvező áron.

Érd, Felső u. 7.
0623-360-309
0670-3415253
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

„Egyedül akkor látszott rajtam az öröm, ha gólt rúgtam”
Interjú Kozma Mihály olimpiai ezüstérmes labdarúgóval n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 27. szám    2017. július 12.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mex ico Camp és Parkoló program
Július elejétől számtalan prog-

ram várja a fiatalokat a különböző 
nyári táborokban, foglalkozáso-
kon. Az Érdligeti iskola diákjai (ké-
pünkön) a Mexico Camp táborban 
tölthettek két hetet, az iskola és az 
érdi Családépítő Egyesület szerve-
zésében. Elindult a Parkoló prog-
ram, amelynek múlt csütörtöki fog-
lalkozásán paprikás krumpli ké-
szült, kicsik és nagyok közreműkö-
désével. A programhoz bárki, bár-
mikor csatlakozhat: a foglalkozá-
sok ingyenesek és nem kötelező 
mindennap jönni. Az Érd-parkvá-
rosi Református Gyülekezet tábo-
rában a Biblia kincseivel ismerked-
tek a gyerekek, sok-sok játékkal, 
kirándulással, a Kötelék – Érd tér-
ségi Közösség a Családokért múlt 
keddi nyári piknikén pedig babás-
mamás témákról beszélgettek az 
anyukák és a szakemberek a tavas 
játszótér árnyas fái alatt. Tábori 
körkép. n 18–19. oldal

Mindenkivel elszámolnak

Mivel az elmúlt hónapokban közelebb kerültünk az 
érdi szennyvízcsatorna-beruházás elszámolásához, 
szükségesnek tartottuk megkérdezni Simó Károlyt, az 
Érdi Csatornamű Társulat elnökhelyettesét az elszá-
molás részleteiről.  n 3. oldal

Megmaradnak az Elvira fái

A város nem szeretne kárt tenni az Elvira major termé-
szeti értékeiben, illetve a gyümölcskutató fáiban; a 
tervezett vállalkozói falu nem a gyümölcsös, illetve a 
faiskola területén épülne – jelentette ki T. Mészáros 
András.  n 7. oldal

Puskás Öcsiék Érdligeten

Az Aranycsapat kedvenc helye annak idején Érd, illet-
ve Érdliget volt, ahol a helyi focistákkal közösen 
edzettek és barátságot kötöttek. Itt bújtak meg köz-
tünk a világ akkori legjobb labdarúgói, akiket hamar 
szívükbe zártak a helyi szurkolók.  n 20. 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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Csatornaberuházás

Min denkivel elszámolnak
Szinte napra pontosan három évvel ezelőtt már megje-
lent az Érdi Újság hasábjain az érdi szennyvízcsatorna-
beruházás elszámolásával kapcsolatos információk 
részletezése. Mivel az elmúlt hónapokban közelebb ke-
rültünk az elszámoláshoz, szükségesnek tartottuk újból 
megkérdezni Simó Károlyt, az Érdi Csatornamű Társu-
lat elnökhelyettesét.

– Mikor történik meg az el-
számolás a társulati tagokkal?

– Amint azt az elmúlt hó-
napokban többször is el-
mondtuk, jelenleg még tart 
az OTP Lakástakarékpénz-
tárral az ott összegyűlt ösz-
szegek elszámolása. Ha ez 
megtörténik, reményeim 
szerint 2017 év végéig tisz-
tán tudjuk látni, hogy meny-
nyi összeg folyt be és meny-
nyivel kell elszámolni. Ekkor 
indíthatjuk az elszámolást 
minden egyes társulati tag-
gal, attól függően, hogy ki, 
mennyit fizetett be. Minden 
olyan összeget, amelyre nem 
volt szükség a beruházás 
megvalósítása során, az el-
számolás során visszajutta-
tunk a társulati tagoknak. 
Ekkor elindul a társulat jogi 
megszüntetéséhez vezető el-
számolási folyamat is. En-
nek törvényben előírt határ-
idői vannak, becslésem sze-
rint kb. 2018-ban ér véget.

– Hogyan történik majd 
az elszámolás?

– A józan ész szabályai és 
a jogszabályok előírásai 
alapján. Onnan kell kiindul-
nunk, hogy 2008 nyarán kb. 
17 000 társulati tag megala-

kította az Érdi Csatornamű 
Társulatot. Azt vállalták, 
együttesen befizetnek kb. 
4,2 milliárd forintot érde-
keltségi hozzájárulásként. A 
befizetést azért vállalták, 
hogy meglegyen a beruházá-
si program önrésze. Az el-
számolás során azt kell fi-
gyelembe venni, hogy meny-
nyi pénzt fizettek be a vállalt 
hozzájárulásból és mennyi 
pénzre volt szükség, hogy a 
beruházás számláit és költ-
ségeit ki lehessen fizetni. 
Amennyivel több pénzt fizet-
tek be, mint amennyit ki kel-
lett fizetni a költségekre, az 
megmaradt. Tehát azt kell 
elosztani a társulati tagok 
között egyenlő arányban az 
elszámolás során. Azt, hogy 
ez mennyi pontosan forint-
ban, a végén derül ki.

– Miért kellett egyáltalán 
az ingatlantulajdonosoknak 
hozzájárulni az önrészhez, 
miért nem vett fel hitelt az 
önkormányzat?

– Ha a teljes önrészt az 
önkormányzat hitelből fe-
dezte volna, az a szolgálta-
tást megfizethetetlenné, a 
projekt EU általi támogatá-
sát lehetetlenné tette volna. 
Ugyanis a hitelt vissza is 

kell fizetni. Egyszerű szá-
mítással látható, hogy ha a 
törlesztőrészletet beépítet-
ték volna a díjba, akkor több 
mint 25%-kal magasabb 
csatornadíjat kellene fizetni 
az érdieknek. Így is kellett 
egy részt hitelből fedezni, 
de a kormány támogatásá-
nak köszönhetően nem a tel-
jes összeget. Így jelenleg az 
érdi csatornadíj az egyik 
legalacsonyabb a hasonló 
városok közül.

– Mennyibe kerülnek a 
beruházás egyes részei? 

– Készítettünk erről egy 
összefoglaló áttekintő táb-
lázatot. Szoktam hallani, 
hogy mi került 20 m csator-
nacső építésén kétszázöt-
venezer forintba? Nyilván-
valóan nem a csövek lefekte-
tése került ennyibe. Az úgy 
nagyon drága lett volna! 
Ahhoz azonban, hogy az in-

gatlanról k ibocsátott 
szenny víz eljusson a tisztí-
tóig és tisztítva legyen, egy 
teljes rendszert kellett ki-
építeni: átemelőkkel, tisztí-
tóval, iszapkezeléssel, szer-
vizutakkal, utak megfelelő 
minőségű helyreállításával. 
Ha csak az utcán a munka-
gépet kezelő munkást kér-
dezzük meg, hogy mennyi 
az ő bére és ebből próbálunk 
következtetést levonni, az 
olyan, mintha egy autógyár-
ban a gyártósoron dolgozó 
munkás béréből próbál-
nánk kiszámolni, hogy 
mennyibe is kerül egy autó 
gyártása.

– Milyen arányban fedezi 
az ingatlantulajdonosok be-
fizetése a teljes költséget?

– Majd a végső elszámo-
lásnál fog ez hajszálponto-
san kiderülni, de a mostani 
becslések szerint az ingat-
lantulajdonosok által fize-
tett érdekeltségi hozzájáru-
lásból befolyó összegek a 
teljes költségnek kb. a 15 
%-át teszik ki. A többit az ön-

kormányzat, az állam és az 
EU által biztosított források 
fedezik.

– Nemrég azt az informá-
ciót kezdték el terjeszteni, 
hogy az állam több más tele-
pülésen önerő-támogatást 
adott a projektnek és ezt visz-
szaadják a társulati tagok-
nak. Érden mi a helyzet?

– Minden település és min-
den program helyzete más, 
nem lehet egységesen kezel-
ni. Érden a szükséges önrész 
mértéke kb. 6 852 000 000 Ft. 
Mivel a társulati tagok által 
vállalt befizetés (összesen 
kb. 4 200 000 000 Ft) ezt nem 
fedezte volna, eredetileg az 
volt a terv, hogy ezt a különb-
séget hitelből teremti elő az 
önkormányzat. A kormány 
önerőalap-támogatást nyúj-
tott a beruházásnak, így nem 
kellett annyi hitelt felvenni, 
mint eredetileg a tervben 
volt. Fontos tehát különbsé-
get tenni: nem a társulatnak 
nyújtotta a támogatást, ha-
nem a beruházás számláinak 
kifizetéséhez járult hozzá. 
Ha tehát valaki azt mondja, 
hogy az önerő-támogatás 
mértékével azonos összeget 
adjon vissza a társulat a ta-
goknak, akkor az azt is 
mondja, hogy menjünk vissza 
az időben 2011-ig és vegyünk 
fel hitelt, amit építsünk be a 
csatornadíjba. Ami ugye nem 
lehetséges. Természetesen, 
amennyiben a kormány úgy 
dönt, hogy további pénzügyi 
támogatást tud nyújtani a 
programnak, akkor mi öröm-
mel bonyolítjuk le ennek el-
számolását is a társulati ta-
gokkal.

(Forrás: erdmost.hu)

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program költség-összetétele

Tisztító

Átemelők

Érdi hálózat

Diósdi hálózat

Tárnoki hálózat

Szolgáltatások

Kiegészítő

Eszközbe-
szerzés

B Program

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program költségösszetétele
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Olimpiai ezüstérmes, tizenhétszeres válogatott, három-
szoros gólkirály, többszörös magyar bajnok, aki egy 
rendkívül sikeres labdarúgó-pályafutás után sportveze-
tőként is eredményes tudott lenni. Mégis élete egyik 
büszkesége az, hogy a tápéi kis általános iskolai csapa-
tával taroltak a megyei bajnokságon. Kozma Mihállyal 
beszélgettünk gyermekkoráról és izgalmas pályafutá-
sáról.

n ÁdÁm Katalin – Harmat Jenő

– Szegeden kezdett futbal-
lozni. Onnan is származik a 
család?

– Tápén születtem, ott is 
nőttem fel két testvéremmel, 
nagyon szegény családban. 
Bár a gyermekkoromról ed-
dig sosem beszéltem a nyil-
vánosság előtt, rendszere-
sen eszembe jutnak azok az 
évek. Mivel mindig tudatá-
ban voltam annak, honnan is 
indultam, sosem szállt el ve-
lem a ló.

– Mivel foglalkoztak a szülei?

– Édesapám gátőr volt, 
édesanyám pedig már csak 
akkor ment el dolgozni a 
Pickhez, amikor mi nagyob-
bak lettünk, így sokáig csak 
egy jövedelemből élt a csa-
lád. Állandóan futballoz-
tunk, de még rendes lab-
dánk sem volt: rongylabdá-
val játszottunk minden isko-
lai szünetben. Ahogy vissza-
emlékszem, ez töltötte ki az 
életemet.

– Labdarúgó-pályafutását 
Szegeden kezdte, a SZEAC-
nál. Hogy sikerült egy sze-
gény, vidéki kisfiúnak beke-
rülnie a szegedi csapathoz?

– Volt két tehenünk. A jó-
szágokat Tápéról arra a sze-
gedi gátra hajtottam ki, ahol 
édesapám dolgozott. Reggel 
mentünk, este jöttünk. Az 
ártéren legelt a két tehén, 
szemben a SZEAC-pályával, 
ahová persze át-átmentem. 
Megtudtam, hogy van tobor-
zó és jelentkeztem. Sikerült 
is bejutnom, alig tízévesen. 
Persze, miközben Szegeden 
futballoztam, Tápén folytat-
tam az általános iskolát. Ha 
megkérdezik, mire vagyok a 
legbüszkébb a pályafutáso-
mat illetően, hát az egyik az, 
hogy a mi kis általános isko-

lai csapatunk tizennégy győ-
zelemmel, egy döntetlennel 
nyerte meg a Csongrád me-
gyei bajnokságot, úgy, hogy 
97:3 volt a gólarányunk. A 
mai napig megvan a fénykép 
a csapatról és a tanárokról. 
Nemrég vittem le az iskolába 
ezt a fotót, ami most már az 
intézmény falát díszíti. Erről 
sem beszéltem még soha…

– Miért nem?

– Nem volt rá lehetőség, és 
igazából eszembe se jutott. 
Most, hogy jött ez a felkérés 
a mai beszélgetésre, ami 
egész pályámat felöleli, gon-
dolkoztam el pályafutásom 
kezdetéről. 13 évesen kerül-
tem a SZEAC úttörőcsapatá-
hoz, és rá 4 évre az első csa-
patába, ami az NB I/B-ben 
játszott. Tizenhat-tizenhét 
éves voltam akkoriban, és 
vízügyi szakközépiskola ta-
nulója. Első meccsem a Deb-
recen ellen volt, megvertük 
őket 3:1-re, ebből kettőt én 
rúgtam. Abban az évben 
megnyertük a bajnokságot, 
és második lettem a góllövő-
listán. Tagja voltam az után-
pótlás-válogatottnak is, csa-
patkapitányként, részt vet-
tünk ’67-ben az UEFA-tor-
nán is. A cseheket megver-
tük 2:0-ra, egyet én rúgtam, 
ahogy az osztrákok ellen is. 
A franciák ellen mindkét 
gólt én szereztem. Erről a 
napokban a Nemzeti Sport-
ban is olvastam. ’67-ben La-
kat Karcsi bácsi meghívott a 
B válogatottba, amellyel dél-
amerikai turnén vettünk 
részt. Tíz mérkőzés során 
Fazekas Lacival 9–9 gólt 
szereztünk, és a ’68-as olim-
piai csapat biztos utazói vol-
tunk. Sérülés miatt sajnos 
lemaradtam az olimpiai 
aranyéremről. Nagyon sokat 
játszottam az ifiválogatott-
ban, rendszeresen utaztam 
fel Pestre. Volt, hogy édes-
anyám csak azt a pénzt tud-

ta odaadni, amin feljöhettem 
vonattal, de villamosjegyre 
már nem jutott. Felszálltam, 
és mikor jött a kalauz, leug-
rottam. Ennek az időszak-
nak akkor lett vége, miután 
leérettségiztem.

– Hol helyezkedett el?

– Felvettek Algyőre, a kő-
olaj-finomítóhoz, onnan kap-
tam a fizetésemet, de ez iga-
zából sportállás volt: futbal-
loztam tovább a SZEAC-nál, 
míg novemberben be nem 
hívtak katonának. Ott fel-
ajánlották, hogy folytassam 
a futballt a Honvédnál. Igent 
mondtam, és ’69 januárjában 
leigazoltak. Örömmel men-
tem: nem nekem való volt a 
katonaság. Ha valaki csak 
rám kiabált, már összerez-
zentem. Januártól már csak 
papíron voltam katona. A 
tiszti szállón laktam, több 
játékossal együtt, mint pél-
dául Ruzsinszky József, 
Szurgent Lajos. Több nagy 
névvel játszottam együtt: 
Tóth, Pál, Pusztai, Komora, 
Marosi… Én voltam a legfia-
talabb.

– Nem volt önben lámpaláz?

– Mindig kisebbségi érzé-
sem volt a származásom, fa-
lusi mivoltom miatt. Sosem 
szerettem szerepelni, a kö-
zéppontban állni, és mindig 
befelé forduló voltam, az ér-
zéseimet sem tudtam kimu-
tatni, egyedül akkor látszott 
rajtam az öröm, ha gólt rúg-
tam. Nagyobb önbizalommal 
jobb eredményt értem volna 
el, az biztos.

– Így sem panaszkodhat: 
jó néhány kupát, bajnoksá-
got nyert a Honvéddal, illet-
ve a válogatott tagjakén, hi-
szen 1969 és 1975 között 17 
alkalommal játszott a nem-
zeti tizenegyben és három 
gólt szerzett.

– ’72-ben olimpiai ezüst-
érem, Európa-bajnokságon 
negyedik hely, beválasztot-
tak az Európa-válogatottba, 
olyan játékosok közé, mint 
Gerd Müller és Franz Be
ckenbauer. Ami a Honvédet 
illeti, kétszer nyertünk baj-

nokságot és háromszoros 
gólkirály vagyok. Aztán ’75-
ben, egy Honvéd–Dózsa 
rangadón szétrúgták a tér-
demet, porcleválásom és ke-
resztszalag-szakadásom 
lett. Úgy nézett ki, hogy vége 
a pályafutásomnak. Három-
negyed év kellett ahhoz, 
hogy rendbe jöjjek. Utána is 
rúgtam a gólokat, de gólki-
rály már nem lettem. A ’90-
es évek elején a Honvéd az 
örökös bajnoki címmel is-
merte el pályafutásomat. A 
kispesti önkormányzat a 
Kispest Sportjáért díjat ado-
mányozta.

– Hány gólt rúgott összesen?

– 236-ot. Tizenötödik va-
gyok ezzel a hazai listán, és 
az élők közül egyedül Faze-
kas rúgott tizenvalahány 
góllal többet, mint én. Ami a 
bajnoki mérkőzéseket illeti, 
396 alkalommal léptem a pá-
lyára.

– Hogy alakult a pályafu-
tása a sérülése után?

– ’81-ben, több műtéten 
túlesve, harminckét évesen 
kikerültem Belgiumba, a 
Waterschei nevű csapat-
hoz. Abban az időben 
egyébként csak 30 év feletti 
játékos mehetett külföldre. 
Nagyon örültem a lehető-
ségnek, igaz, az élményeim 
vegyesek voltak. Sok külföl-
di volt a csapatnál, ám kö-
zülük egyszerre csak há-
rom játszhatott. Egyikük 
egy kapus volt, a másik egy 
válogatott csatár, a harma-
dik pedig honfitársam, 
Martos Győző. Ők, mond-
hatni, sztenderd játékosok 
voltak. Volt olyan, hogy 
azért kerülhettem pályára, 

mert a német játékos nem 
akart hóban, latyakban ját-
szani. Három gólt rúgtam, 
ezzel a győzelemmel ma-
radt bent a csapat. Egy má-
sik klubbal aláírtam két 
évet, ám ez a szerződés 
nem léphetett életbe: szer-
ződésemet orvosi vizsgá-
lathoz kötötték, amin nem 
mentem át a térd- és achil-
les-műtétjeim miatt. Inkább 
hazajöttem. A Honvéddal 
nyertem még egyszer baj-
nokságot, és ’84-ben 10 évi 
csapatkapitányi poszt után 
befejeztem a futballt.

– Mi történt ezután?

– Az aktív korszakom le-
zárása után viszonylag ha-
mar, 1986-ban szakmai 
igazgató lettem a klubnál. 
Akkoriban a szakosztály-
vezetők tettek javaslatot, 
kit igazoljanak a klubok, 
aztán az elnök döntött. Jó 
csapatot sikerült összehoz-
ni. Sajnos, a rendszerválto-
zás után a hadsereg csök-
kentette a Honvéd támoga-
tását, és az akkori elnök azt 
javasolta, próbáljanak meg 
a szakosztályok önállósul-
ni. Ekkor leváltunk az 
anyaegyesületről, és Kis-
pest–Honvéd néven futbal-
loztunk tovább. Nyolc és fél 
évig voltam vezető: ez idő 
alatt ide senki nem hozott 
pénzt, senki nem támoga-
tott minket. Így sikerült baj-
nokságot és kupát nyerni. 
Nagyon nehéz dolgom volt, 
mert a szurkolók elvárták, 
hogy az anyagi problémák 
ellenére is folyamatosan 
bajnokok legyünk, a harma-
dik helyért már nem járt kö-
szönet. Idegileg nagyon 
megviseltek ezek az évek, 
be is dobtam a törülközőt.

A l abda volt a fegyvere

„Sosem szerettem szerepelni, a középpontban állni”
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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08Szabó Csaba Ev. Érd, Budai út 5.

www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi

Ha fa, akkor
Zso-fa!

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu
Zso-Fa Fatelep

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

Nyitva tartás:
H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

T ű Z i f a T e l e p

Fabrikett-akció!

Szórt tűzifakiszállítvaÉrdre
22 m3 – 3m3– 4m3

Kalodás tűzifa • Fűrészpor
Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)

bükk, tölgy, akác

10 kg 650 Ft
1 raklaptól 60 Ft/kg
5 raklaptól 55 Ft/kg
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– Pedig Mezey György – aki 
1990 és 1992 között a Honvéd 
vezetőedzője volt – úgy nyilat-
kozott, hogy önt tartja a leg-
jobb szakmai igazgatónak.

– Igyekeztem minden le
hetséges feltételt megterem
teni a csapatnak a sikerhez, 
a külföldi edzőtáboroktól az 
igazolásokig.

– Nagyon sok díja, ered-
ménye van, melyikre a leg-
büszkébb?

– Kaptam kitüntetést a 
honvédelmi minisztertől, 
Kispest önkormányzatától, 
számtalan helyről. Mindre 
nagyon büszke vagyok. A 
labdarúgásban elért ered
ményeim közül sem tudnék 
válogatni, volt minden az 
olimpiai helyezéstől a bajno
ki első helyen át a gólkirály
ságig. Volt olyan szezon, 
hogy a Honvéd góljainak a 
felét én rúgtam.

– Ha már szóba került az 
olimpia: a válogatott a mün-
cheni olimpián nyert ezüstér-
met, ahol egy palesztin ter-
rorszervezet az izraeli csapat 
11 sportolóját ejtette túszul. 
Mit érzékelt az ott zajló drá-
mából?

– Szinte semmit. Távo
labb laktunk, az időnk telje
sen be volt táblázva. Én is 
csak a filmből tudom részle
tesen, hogy mi történt. Ak
koriban még nem úgy zaj
lottak az olimpiák, mint 
most. Nem érzékeltem a 
rendezvény különleges vol
tát sem úgy, mint ahogy 
most átélik a versenyzők, 
illetve a nézőközönség. Ab

ban az időben az Eb 4. hely 
– amit szintén elértünk – 
sem jelentett szenzációt. Ma 
bezzeg a kisebb teljesít
mény körül is jóval nagyobb 
a felhajtás, gondoljunk csak 
a magyar válogatott tavalyi 
szereplésére.

– A futball volt az élete. A 
barátai is focisták közül ke-
rültek ki?

– Mikor befejeztem a Hon
védnál, egy kicsit visszavo
nultam. Pár játékossal még 
tartom a kapcsolatot, és a 
válogatott volt játékosainak 
találkozóira is elmegyek, 
ahogy az olimpiai helyezet
tekére is. A legjobb baráta
im közül azonban hárman 
sajnos már nem élnek. Egyi
kük, Kocsis Lajos olimpiai 
bajnok most lett volna het
ven esztendős. Sem a MOB, 
sem az MLSZ, sem az önkor
mányzat nem emlékezett 
meg róla, holott ő volt az 
egyik legeredményesebb 
szegedi labdarúgó. Kéthá
rom magánember összefo
gásával kerülhetett emlék
tábla a ház falára, ahol szü
letett; öcsém – aki szintén 
játszott Szegeden – is be
szállt a szervezésbe, és én is 
részt vettem az ünnepségen. 
Nagyon szomorúnak tar
tom, hogy az önkormányzat 
nem becsülte meg posztu
musz díjjal. Sok játékostár
sam küzd egyébként nehéz
ségekkel, egészségügyiek
kel is. Míg Puskásék idejé
ben a technikai edzés volt a 
hangsúlyos, és ezek a labda
rúgók hetvennyolcvan évig 
éltek, az én időmben válto
zott a követelményrendszer, 
és hatalmas lett a fizikai 

terhelés, úgy, hogy nem volt 
megalapozva. Ez az edzés
módszer kihatott az egész
ségi állapotunkra is. Szám
talan volt játékostársam 
halt meg 50–60 éves korá
ban, szívbántalmak miatt. 
Engem is műtöttek szívrit
muszavarral.

– Bár sosem volt katona, 
alezredesként ment nyugdíj-
ba. Hogy lehetséges ez?

– Mikor leszereltem, ma
radtam a honvédségnél, és 
mikor jöttek az eredmények, 
előléptettek. De csak papí
ron voltam katonatiszt. ’93 
óta nyugalmazott alezredes 
vagyok; megelőztem Pus

kást, aki őrnagyként ment 
nyugdíjba.

– Nyugdíjas éveiben költö-
zött Érdre?

– 1993ban. Jó választás 
volt: az akkor még másodosz
tályú érdi labdarúgócsapat 
edzője voltam 2001ig. Esé
lyünk lett volna rá, hogy felke
rülünk az NB Ibe, de – hathét 
meccsel a szezon zárása előtt 

– megtudtuk, hogy az önkor
mányzat nem kívánja támo
gatni a futballt. Ekkor sok já
tékos elment; úgy döntöttünk, 
hogy lehúzzuk a redőnyt. Ma 
már nincs kapcsolatom az 
érdi futballal, illetve az egye

sülettel. Szerettem volna az 
utánpótlással foglalkozni, in
gyen, társadalmi munkában, 
de sajnos nem jött össze.

– Azóta hogyan telnek a 
nyugdíjas évek?

– Sokat utazunk a felesé
gemmel, főleg Magyarorszá
gon. Pannonhalma, Tata, 
Fehérvárcsurgó… Általá
ban egyegy napos kirándu
lásokat teszünk.

– És gondolom, futballt 
néz a tévében. Ha egy mon-
datban össze tudná foglalni, 
mi a véleménye a mai ma-
gyar futballról?

– Ha az a támogatás, amit 
ma a magyar futball megkap 
– infrastruktúra, pénz, illet
ve a szurkolók oldaláról – ne
künk juthatott volna, jóval 
jobb eredményeket értünk 
volna el. A futballban vannak 
szerencsés időszakok; a ma
gyar válogatottnak ilyen volt 
a tavalyi idény, ez azonban 
nem jelent stabil sikert, mint 
láthatjuk is. Azt se hiszem, 
hogy olyan mélyen lenne a 
magyar labdarúgás, mint 
amilyennek most tűnik. Az 
azonban igaz, hogy egyik
másik játékos eredményét 
túlértékelték.

– Van kedvenc csapata?

– Természetesen a Hon
véd. Ami a külföldieket illeti, 
a Bayern München és a Real 
Madrid.

– Kinek drukkol, ha a két 
csapat egymás ellen játszik?

– Olyankor egyiknek sem…

Búcsúmérkőzés 1985-ben. Balról jobbra Pintér, Pál, Gujdár, Kozma



6 | 2017. július 12. |    közélet

Meg épülhet a Budapest–Százhalombatta kerékpárút
Megépülhet a Budapest–Érd–Százhalombatta kerék-
párút: a kormány határozatban kötelezte az előkészítés 
és kivitelezés költségeinek biztosítására a Nemzetgaz-
dasági Minisztériumot – jelentette be dr. Aradszki And-
rás államtitkár múlt csütörtöki érdi sajtótájékoztatóján.

Mint térségünk Fidesz–
KDNP-s országgyűlési kép-
viselője hangsúlyozta: sokan 
várták a térségben, hogy el-
készüljön ez a kerékpárút, 
főleg az Érd és Százhalom-
batta közötti, különleges ré-
sze. Mint Aradszki András 
elmondta, a beruházás nö-
velni fogja a környék turisz-
tikai vonzerejét.

A politikus sajtótájékozta-
tóján megerősítette: a Vad-
lúd utcai körforgalom meg 
fog épülni, a csomópont meg-
építésére minden lehetőség 
megvan, a szükséges forrást 
a kormány biztosítja. Mint 
fogalmazott: a balesetveszé-
lyes csomópont kiváltása a 
Modern Városok program 
keretében valósul majd meg.

– Azok, akik azt mondják, 
hogy ez úgysem történik 
meg, azt elfelejtik: az, hogy e 
folyamat egyáltalán elindul-
hatott, a Fidesz által irányí-
tott városvezetésnek kö-
szönhető. Mióta a terület or-
szággyűlési képviselője va-
gyok, e tekintetben jelentős 
előrelépések történtek – je-
gyezte meg Aradszki And-
rás, aki szót ejtett arról is: a 
papi földeken megkezdődhet 
a záportározó és a szabad-
időpark megépítése, az en-
gedély, valamint a támogatá-
si szerződés megvan már 
hozzá.

A környékbeli fejlesztése-
ket illetően az országgyűlési 
képviselő elmondta: ígéretet 
kapott arra, hogy a kormány 
finanszírozni fogja egy tár-
noki négycsoportos óvoda 
megépítését.

– Diósd számára pedig az 
a jó hírem van, hogy az igé-
nyelt 94,3 millió forintos köl-
csönt következő ülésén a 
kormány meg fogja ítélni – 
tette hozzá Aradszki And-
rás, megjegyezve: a települé-
sen nagyon fontos lenne egy 
ipari park létrehozása, mivel 
nem egészséges, hogy ipari 
létesítmények a város belte-
rületén vannak.

Törökbálinttal kapcsolat-
ban a képviselő elmondta: 
keresik a megoldását annak, 
hogy a városháza finanszí-
rozása meglegyen.

Az országgyűlési képvise-
lő a helyi ügyek mellett be-
szélt a parlament legutóbbi 
ülésén tárgyalt törvényja-
vaslatokról is. Mint emlékez-
tetett rá, az átlátható kam-
pánytevékenység érdekében 
javasolt kormánypárti tör-
vénymódosítást politikai 
okok miatt elutasította az 
ellenzék.

– Azok a pártok, amelyek 
nem szavazták meg a módo-
sítást, az átláthatatlanság, 
a sötétben bujkálás oldalára 
álltak – jelentette ki a Fi-
desz–KDNP-s politikus, 
hozzátéve, ugyanez vonat-
kozik a külföldről támoga-
tott szervezetek átlátható-
ságáról szóló törvényjavas-
latra is.

– Elfogadtuk a 2017. évi 
költségvetés módosítását és 
a 2018. évi büdzsét. Ez utób-
bi a fejlődés költségvetése 
lesz. A gazdasági növeke-
dés az idei 4,1 százalékról 
4,3-ra gyorsulhat, az áfa-
csökkentés tovább folytató-

dik: a halhús állami forgal-
mi adóját csökkentjük öt 
százalékra. Továbbra is 3,1 
százalékos, viszonylag ala-
csony inflációval számol a 
kormány 2018-ra, és a hi-
ánycél 1,8 százalék lesz. Ez 
egy versenyképes gazdaság 
megteremtésének a költség-
vetése – hangsúlyozta 
Aradszki András, hozzáté-
ve: több, az adózók szem-
pontjából kedvező szabályo-
zás is életbe lép jövő évtől.

A politikus ismertette a 
legfrissebb Eurostat adatot 
is, miszerint Magyarorszá-
gon a foglalkoztatottsági 
ráta 67,5 százalékos – a 
rendszerváltás óta nem volt 
ilyen magas –, amivel mesz-
sze az uniós átlag felett va-
gyunk. A gazdasági inakti-
vitás 30 százalék alatt van. E 
két adat azt eredményezi, 

hogy hazánk 12. az uniós 
rangsorban.

Az energiaügyért felelős 
államtitkár az ország gázel-
látásával kapcsolatos megál-
lapodásokról is beszélt sajtó-
tájékoztatóján. Mint mondta, 
e téren jelentős esemény volt, 
hogy június 20-án államközi 
megállapodást írt alá horvát 
kollégájával arról, hogy a 
horvát fél felgyorsítja a hor-
vát–magyar határt kereszte-
ző gázvezeték szomszédos 
oldali kiépítését.

– A megállapodás biztató a 
jövőre nézve, hiszen végre 
elkészül az észak-déli gázve-
zeték olyan része, amely biz-
tosítja a független, nem orosz 
forrásból érkező gázellátást 
– hangsúlyozta az államtit-
kár, aki elmondta azt is: júni-
us 15-én Magyarországon 
járt a Nemzetközi Energia-
ügynökség vezetője, aki be-
mutatta a magyar energeti-
ka elmúlt négyévi teljesítmé-
nyének értékelését.

– A kép összességében po-
zitív; Fatih Birol aláhúzta, 
hogy Magyarország sokat 
tett az energiaellátás bizton-
ságáért, a hatékonyság nö-
veléséért és azért, hogy 
megfelelő áron és biztonsá-
gos módon kerüljön a fel-
használókhoz az energia – 
tette hozzá Aradszki And-
rás, aki július 5-ei moszkvai 
tárgyalásairól is beszámolt. 
Mint mondta, Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügy-
miniszter olyan megállapo-
dást írt alá, amely a délkelet 
felől történő gázellátás meg-
teremtését szolgálja.

– Az orosz fél biztosított 
minket arról, hogy mindig 
kész lesz versenyképes áron 
szállítani gázt e délről érke-
ző vezetéken keresztül – tet-
te hozzá.

Aradszi András a migráci-
ós hullám nyári erősödésé-
ről is beszélt. Mint mondta: 
lassan minden uniós ország 
azon a véleményen lesz, 
hogy a migrációt kezelni 
kell, az illegális bevándorlás 
ellen fel kell lépni, és csak a 
tényleges menekülteknek 
szabad ellenőrzött formában 
belépni az EU területére.

– A menekültek elbírálá-
sa során Magyarország be-
tartja a jogszabályokat: aki 
menekült, annak joga van 
hazánkba belépni. Ezt or-
szágunk senkitől, aki me-
nekültté lett nyilvánítva, 
nem tagadta meg. Az elmúlt 
3–4 hónap alatt több mint 
száz menekült szerzett be-
lépési és tartózkodási jogo-
sultságot Magyarországra, 
ezáltal az EU területére – 
hangsúlyozta Aradszki 
András, aki elmondta azt is: 
az ENSZ legfrissebb felmé-
rése szerint tíz illegális be-
vándorlóból átlagosan leg-
feljebb három minősíthető 
menekültnek; ez a szám a 
magyar tapasztalatokkal 
megegyező.

Az államtitkár elmondta 
azt is: Magyarország a vilá-
gon a tizenötödik legbizton-
ságosabb állam, ami a kor-
mány politikájának, a jogi és 
fizikai határvédelemnek kö-
szönhető.

QQ ÁdÁm Katalin

A kerékpárút növelni fogja a környék turisztikai vonzerejét

Aradszki András elmondta: Magyarország a világon a tizenötödik legbiztonságosabb ország
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Meg újult buszmegálló

Tízmillió forintból felújí-
tották a Rekettye utcai 
buszmegállót Parkváros-
ban. A környéken élők ko-
rábban jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy a busz-
megálló egyre rosszabb 
állapotban van, sem a jár-
művek, sem a várakozók 
nem tudják biztonságosan 
használni. Csak a teljes fel-
újítás jöhetett szóba; mint 
dr. Veres Judit Fidesz–
KDNP-s önkormányzati 
képviselő az Érd TV-nek 
elmondta, a régi megállót 
teljes egészében le kellett 
bontani. Az új megálló, va-
lamint a hozzá tartozó jár-
da egy hónap alatt készült 
el, s a lakosság már hasz-
nálatba is vehette.

A munkálatokat a város 
finanszírozta és az ÉKFI 
végezte el. Dr. Veres Judit 
bízik a folytatásban: a má-
sik oldalon a buszmegálló 
rendben van, ott leginkább 
járdára lenne szükség.

A választókerület más 
részein hamarosan újabb 
munkálatok kezdődnek: 
mint dr. Veres Judit el-
mondta, várják a Törökbá-
linti út teljes megújítását, 
illetve a Szövő-Folyondár-
Törökbálinti úti és Felső-
völgyi-Törökbálinti úti 
csomópontok kiépítését. 
Előbbi valószínűleg lám-
pás lesz, utóbbi pedig kör-
forgalom – tette hozzá a 
képviselő.

QQ -k-

Megvan a pénz a záportározóra
Megérkezett a papi földek-

re tervezett záportározó és 
szabadidőpark beruházásá-
hoz szükséges 1,8 milliárd 
forintos forrást biztosító tá-
mogatói okirat, így augusz-
tusban megkezdődhetnek a 

munkálatok – jelentette be T. 
Mészáros András múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján.

Az Érdligetre tervezett zá-
portározó fontos eleme lesz a 
város csapadékvíz-elvezető 
rendszerének, a szabadidő-
park pedig számos hiányos-

ságot pótol majd: a futópályá-
tól az integrált játszótéren át 
a kutyafuttatóig számtalan 
szabadidős tevékenységnek 
biztosít majd helyet, és ha 
horgászásra nem is, arra al-
kalmas lehet, hogy az érdi 

horgászok itt tanítsák a gyer-
mekeket.

Mint T. Mészáros András 
elmondta: a beruházás a Mo-
dern Városok program kere-
tében valósul majd meg. 
Amint a záportározó kialakí-
tásához szükséges vízjogi en-

gedély – ami szintén megér-
kezett a napokban – jogerőre 
emelkedik, és megérkezik a 
támogatói okiratban biztosí-
tott forrás, megkezdődhet a 
víztározó kialakítása. Várha-
tóan nem lesz csúszás a ha-

táridők tekintetében, és a be-
ruházás 2018 végére el is ké-
szül majd – mondta a polgár-
mester, aki azzal zárta sza-
vait: a város más pontjain is 
indulnak felszínivíz-elvezeté-
si, illetve út- és csomópont-
építési projektek. Q Á. k.

Meg maradnak az Elvira fái
A város nem szeretne kárt tenni az Elvira major termé-
szeti értékeiben, illetve a gyümölcskutató fáiban; az ál-
lami tulajdonú ingatlanra tervezett ipari park nem a 
gyümölcsös, illetve a faiskola területén épülne – jelen-
tette ki T. Mészáros András szerdai sajtótájékoztatóján. 
Mint mondta, hamis információk láttak napvilágot eb-
ben az ügyben.

Még 2015-ben született 
kormányhatározat arról, 
hogy Érd Megyei Jogú Város 
gazdaságfejlesztési céljai-
nak támogatása keretében 
új ipari-gazdasági övezetet 
kell kialakítani. A határozat 
felhívja a nemzetgazdasági, 
a nemzeti fejlesztési és a 
földművelésügyi minisztert, 
hogy tegyenek javaslatot 
érdi ipari-gazdasági övezet, 
valamint kisvállalkozásokat 
támogató vállalkozói falu 
célját szolgáló intézkedések-
re. A földművelésügyi tárca 
azonban ennek nem tett ele-
get. A városvezetés ezért a 
saját tulajdonában lévő 1,5–
1,7 hektáros, a Tesco mögöt-
ti területre elkezdte megter-
vezni a vállalkozói falut. A 
200 hektáros ipari és gazda-
sági övezet kialakítása 
azonban ennél jóval nagyobb 
feladat, hiszen nagyon nagy 

területről van szó – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

– Az Elvira major egy kö-
rülbelül 600 hektáros állami 
terület. A Nemzeti Agrárku-
tatási és Innovációs Központ 
(NAIK) honlapján megtalál-
ható információk alapján 92 
hektár az a terület, amelyen 
gyümölcsös, illetve faiskola 
található. A maradék közel 
500 hektáros területen szán-
tók, gépjavító üzem, öntöző-
üzem és 80 fős szálló talál-
hatóak. Véleményünk sze-
rint az ekkora méretű szán-
tóterületen, és már jelenleg 
is ipari övezetű területen – 
észszerű kompromisszum-
mal – a gazdaságfejlesztési 
övezet kialakítása megkezd-
hető lenne – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, aki cáfol-
ta azokat a híreszteléseket, 
miszerint bármiféle rombo-
lást szeretnének végezni a 

területen. Mint hangsúlyoz-
ta: a szocialista Gőgös Zol-
tán parlamenti interpellá-
ciójában félrevezette a köz-
véleményt.

– A gyümölcsös és a gén-
bank városunk szerint is 
megőrzendő érték az ország 
számára, a városnak nem 
célja egyetlen fa kivágása 
sem, hiszen az ipari parkot a 
fennmaradó közel 500 hek-
táros szántó területén kí-
vánjuk kialakítani. Ez nem 
példa nélküli, hiszen látható, 
hogy a zöldmezős ipari beru-
házások közvetlen közelé-
ben is vannak szántók, gyü-
mölcsösök – jegyezte meg T. 
Mészáros András, hangsú-
lyozva: a város minden kö-
zös – észszerű – kompro-
misszumos megoldási javas-
latot megfontol.

– Érd Megyei Jogú Város 
jövője szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bír a Modern 
Városok program keretein 
belül kapott támogatási ösz-
szeg. A program lehetőség 
városunk számára, hogy az 
eddig elmaradott, hiányos 
intézményrendszerünket, 
szolgáltatási színvonalun-

kat, városi funkcióinkat a 
többi megyei jogú városban 
már meglévő szintre emel-
hessük. A város területén 
létrehozandó ipari park biz-
tosítaná, hogy a Modern Vá-
rosok program projektele-
mei később is működtethető-
ek, fejleszthetőek legyenek, 
a helyi iparűzési adó növelé-
sével biztosítható lenne a vá-
ros pénzügyi likviditása. Az 
ipari park létesítése a helyi 
munkahelyek és helyi adó-
bevételek – az iparűzési adó 
– szempontjából kulcsfontos-

ságú, hiszen az egy főre jutó 
helyi adó mértéke a legala-
csonyabbak közt van a me-
gyei jogú városok között – 
mondta a polgármester, aki 
azzal zárta szavait: új kor-
mányhatározatot javasol-
nak, miszerint a földműve-
lésügyi miniszter gondos-
kodjon az Elvira majorban 
lévő mintegy 500 hektár 
szántó terhére 200 hektár 
biztosításáról a gazdaság-
fejlesztési övezet kialakítá-
sa céljából.

QQ Á. k.

T. Mészáros András: a gyümölcsös és a génbank megőrzendő érték 
az ország számára



Érden, a Széles utcai kispiac területén július 1. és szeptember 30., illetve
december 1. és március 31. közötti idősza

Bolhapiac és Használtcikk piac Baba
(kényelmes, burkolt értékesítő felület, parkoló, vizesblokko

Minden szombaton

6.00 – 14.00 óráig

Sok otthon a megunt, nem használt tárgy, kacat? Hozza el hozz

Amit itt megtalálhatsz,

Női és férfi ruhák, Cipők, Divatcikkek, Baba börze, Gyermek ruhák és játékok,
Táskák, Könyvek, Háztartási eszközök,Műszaki cikkek, Lakásfelszerelés

Dekorációs tárgyak, Textíliák, Porcelánok, Antik tárgyak, Bútorok!

Várunk szeretettel minden leendő árust, vásárlót és érdeklődőt!

Az árusítás szabályairól bővebb tájékoztatás a www.ekfi.hu/piac honlapon, a
titkarsag@ekfi.hu e-mail címen és a +36 30 206 72 68-as telefonszámon!
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Érdi Piac
2030 Érd, Széles utca 1.
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Egy  kiállítás hozadéka

A homályos látszekrény képei című tárlat, a lyukkamerás fotósok 
– Bécsi Imre, Hupján Attila, Kovács Csaba – bemutatkozása a mű-
velődési központban múlt héten zárt. Kovács Csaba nem csak a 
képeit szedte le a falról, hanem az intézmény előtti oszlopokra ki-
helyezett dobozkameráit is, amelyben 36 napon át exponálódott 
a fényérzékeny papír. Íme az eredmény.  n M. Nagy

Ing yenes programok Budapesten

Vásár, mozi, múzeum
Gardrób közösségi 
vásár

Mostanában főleg a fővá-
rosban divatba jöttek a vin-
tage vagy közösségi vásá-
rok, amik tulajdonképpen a 
vidéki bolhapiacok pesti kön-
tösbe öltöztetett változatai. 
Ezekben az a jó, hogy míg a 
boltokban többnyire csak tö-
meggyártott darabokat tu-
dunk vásárolni, ezeken a kis 
piacokon egyedibb, különle-
gesebb, saját történettel ren-
delkező tárgyakra, ruhada-
rabokra is rábukkanhatunk. 
Azt azonban fontos tudni, 
hogy ezeken a vásárokon 
nem új termékeket árusíta-
nak, hanem használt ingósá-
gokat, ruhákat, éppen ezért 
kifoghat az ember olyasmit 
is, ami Magyarországon 
egyáltalán nem is került for-

galomba. Másrészt viszont 
itt nincsenek kőbe vésve az 
árak, alkudozni ér, sőt hozzá 
is tartozik a hangulathoz. 
Érdemes kinézni ezekre az 
eseményekre, mert igazi kin-
csekre bukkanhatunk és ol-
csón felfrissíthetjük a nyári 
ruhatárunkat is.
Central Passage, Budapest 

VI. ker., Király utca 8.
Július 15., 11.00–17.00

Kobuci Kertmozi
Nincs is jobb, mint a lan-

gyos nyári estéken egy limo-
nádéval vagy egy roséfröcs-
csel a kézben mozizni a bará-
tokkal. Ezt kínálja a Kobuci 
Kert, ahol hat héten át min-
den hétfő este bemutatnak 
egy-egy filmet. 17-én az 
S.O.S. szerelem! című ma-
gyar romantikus vígjátékot 
tűzték műsorra. Ez az alko-
tás 2007-ben nagy közönség-
sikert aratott, és többek közt 
olyan ismert arcok játszanak 
benne, mint Kovács Patrí-
cia, Csányi Sándor és Fe-
nyő Iván. A filmet Sas Ta-

más rendezte, akivel 20.30-
tól 21.00-ig Baróti Éva újság-
író beszélget. Az alaptörténet 
szerint Péter, az S.O.S. szere-
lem! társkereső ügynökség 
igazgatója egy nap egy külö-
nösen nehéz üggyel találja 
szemben magát, az eset meg-
oldása közben pedig további 
bonyodalmakba keverednek 

a szereplők. A kertmozisoro-
zat következő hétfői előadá-
sa az Anyám és más futóbo-
londok a családból.

Kobuci Kert, Budapest  
III. ker., Fő tér 1.
Július 17., 20.30

Rendőr, mentő, 
tűzoltó

A nyár mindenkinek azt 
jelenti, hogy egy kicsit több 
szabadideje van, és bár na-
gyon vonzó, hogy ilyenkor 

az ember a strandon napoz-
zon, sajnos a nyári szünet-
nek is vannak hűvösebb 
napjai. Ilyenkor is érdemes 
kimozdulni, és ha már elme-
gyünk otthonról, miért ne 
egy múzeumba vezessen az 
utunk. Ez a program a kis-
gyermekek számára is ér-
dekes lehet, hiszen betekin-
tést nyerhetnek egy olyan 
világba, amit ők közvetlenül 
már nem tapasztalhatnak 
meg. Megnézhetik, hogyan 
nézett ki ötven éve egy tűz-
oltó felszerelése, milyenek 
voltak régen a mentőautók 
és milyen egyenruhát hord-
tak a rendőrök. Bár kevesen 
tudják, de ezekbe a múzeu-
mokba a belépés ingyenes, 
mindössze nagyobb csopor-
tok esetén kérnek előzetes 
bejelentkezést, de a látoga-
tás ilyenkor is díjtalan. Fon-
tos azonban tudni, hogy 
mindhárom múzeum vasár-
naponként zárva tart, de 
hétköznap is érdemes indu-
lás előtt az interneten tájé-
kozódni a pontos nyitvatar-
tásukról.
Rendőrmúzeum: Budapest 
VIII. ker., Mosonyi utca 5.
Mentőmúzeum: Budapest 

V. ker., Markó utca 22.
Tűzoltómúzeum: Budapest 
X. ker., Martinovics tér 12.

Qn Meliska

Itt nincsenek kőbe vésve az árak, alkudozni ér, sőt hozzá is tartozik a 
hangulathoz

Nincs is jobb, mint a langyos nyári estéken egy limonádéval a kéz-
ben kertmozizni a barátokkal

A Tűzoltó Múzeum nagytermében látható a szervezetet a Légoltalmi 
Ligától a katasztrófavédelemig terjedően bemutató történeti kiállítás

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

2017. JÚLIUS 31-IG

rekLám árON!

49
21

46

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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Iskoláskorban az IRKA
Ürügyet mindig lehet találni az ünneplésre vagy leg-
alább a visszaemlékezésre. Ha éppen nincsen kerek év-
forduló, akkor megteszi az a találó indok is, hogy az Érdi 
IRKA folyóirat immár hat évfolyamot tudhat maga mö-
gött, azaz iskoláskorba lépett.

A lapnak persze nem kell 
ürügyet keresnie, hogy elé-
gedetten tekinthessen visz-
sza az elmúlt évekre, iga-
zán jó okuk van erre. Az 
irodalomkedvelők klubja – 
egyebek között éppen a fo-
lyóiratuk által – olyan kö-
zösséggé vált, amely meg-
érett arra, hogy magasabb 
osztályba lépjen. Egyre 
színvonalasabb munkák-
kal közönség elé lépő alko-
tók, pályázatokon elnyert 
díjak támasztják ezt alá. 
Ahogy Daróci Lajosné, a 
klub vezetője is írja, az Érdi 
IRKA napokban megjelent, 
idei második számának 
címoldalán: „Műsoraink, 
kiadványaink mennyiségi 
és minőségi gazdagsága, 
színvonala, az új Poly-Art 
füzetek, a Poly-Art Képes 
Krónika bevezetése, a kive-
títések immár szokásos 
prezentációi, a Parkvárosi 
Közösségi Ház adta lehető-
ségek – mind kitágítják az 
IRKA és a KÉK világát. Ta-

lán az a legszebb, ahogy 
autodidaktává növik ki ma-
gukat a tehetségek, olvas-
nak, kutatnak, sose elége-
dettek önmagukkal”.

De a legékesebb bizonyí-
ték az irodalmi, művészeti 
értékekhez alázattal és 
tisztelettel közelítő iroda-
lomkedvelő közösség élet-
képességére maga a folyó-
irat, most konkrétan az ak-
tuális, 32 oldalas szám tar-
talma: a gazdag versválo-
gatás, az ugyancsak válto-
zatos prózai blokk, a bemu-
tatkozó Lukács Mária (Ve-
rőce) költeménye, Molnár-
né Boda Mária (Pécs) no-
vellája. Most mutatkozik be 
az IRKA olvasóinak – az ő 
munkáik illusztrálják ezt a 
számot – a Százhalombat-
tán élő művészházaspár, 
Trombitásné Gombos Má-
ria festő és Trombitás Jó-
zsef díszítő fafaragó is.

S noha az IRKA tagjai 
leginkább középkorúak, 
olykor az idősebbek köré-

ből kerülnek ki, a szerkesz-
tők egy csokorra való írást 
nyújtanak át az olvasóknak 
diákszerzőktől, akik friss 
hangon közvetítenek meg-
lepően érett gondolatokat.

Természetesen az elmúlt 
időszak eseményeiről is be-
számol a folyóirat. Olvasha-
tunk arról, hogy a költészet 
napja apropóján az érdlige-
ti iskolában járt az IRKA és 
a KÉK, ahol a tagok festmé-
nyeiről a tagok által írt ver-
sekből olvastak föl. De talá-
lunk beszámolót Kajtár 
László parkvárosi kiállítá-
sáról is, aki a közelmúltban 
települt vissza Svédország-
ból. Az értékteremtés mellé 
értékmentés társul – a lap 
helyet ad a helyi értéktár 
bemutatásának, ezúttal a 
Szirmok Városi és Pedagó-
gus Női Karnak. De nem 
marad említetlen az est a 
két virtuális taggal, Dylan 
D. Tides-szel (Balázs 
Zsolt) és Pálfi Nándorral, 
a Pol–Art pódiumestje 
Hangyássy Zsuzsával, va-
lamint a madarak és fák 
napja alkalmából meghir-
detett NyitniKÉK pályázat 
eredménye sem.

QQ (mnp)

Átn  ézni a palánkon túlra
Kortárs – elsősorban amatőr – képzőművészeknek szer-
vez kiállítássorozatot a Pest Megyei Kormányhivatal. Az 
alkotók járásonként mutatkozhatnak be a megyeháza 
egyik tanácstermében. A sort a dunakeszi járás nyitotta 
májusban, a minap pedig az érdi és a nagykőrösi járás 
tárlata nyílt meg.

A sokszínűség a legfőbb 
jellemzője a két régió alkotá-
sait fölvonultató tárlatnak, 
sokszínűség a technikában 
és a műfajban – ezt emelte ki 
Balogh Dávid művészettör-
ténész, a kiállítások rende-
zője. Festmények, grafikák, 

fotográfiák, szobrok, kis-
plasztikák, kézműves termé-
kek, hímzések adnak átfogó 
képet arról, mennyi alkotó is 
él köztünk.

Az érdi járás településeiről 
(Érd, Diósd, Pusztazámor, 
Sóskút, Százhalombatta, 

Tárnok, Törökbálint) 18 alko-
tó (Benkóczy Péter, Borsá-
nyi Adrienne Mária, Fényes 
András, Gáspár Pál Szil-
veszter, Gerlinger Csilla Ág-
nes, Hóvári Zoltán, Igaz 
Gyula, Ilka Gábor, Kaboldi 
Mária, Karaffa Marianna, 
P. Boros Ilona, Pap Miklós, 
Papp Klára, Révész Gábor, 
Révészné Bogdán Jolán, 
Sármándi Pál, dr. Urbán 
Liliána, Tarnócziné Bara-
bás Irén) élt a lehetőséggel és 
adott be munkát a felkérésre. Balogh Dávid elárulta, nem 

volt könnyű kiválogatni az 
anyagot, mert mindenkinek 
szerettek volna helyet adni a 
tárlaton.

Tarnai Richárd, a Pest 
Megyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja köszöntő-
jében méltatta a kiállítókat, 
mint mondta, egy képletes 
deszkapalánk egyik oldalán 
éljük hétköznapjainkat, de 
folyamatosan szeretnénk 
bepillantani a titkokat rejtő 
fal mögé. A művészetek – le-
gyen szó zenéről, irodalom-
ról vagy képzőművészetről – 
egy zsámolyt tolnak a lá-
bunk alá, hogy arra fölállva 
átláthassunk azon a bizo-

nyos palánkon, s fölfedez-
hessük a titkokat, amelyeket 
a művészek tárnak föl előt-
tünk. Nincsen tehát rossz 
vagy jó mű, ha egy alkotó el-
éri, hogy a közönség fölálljon 
arra a zsámolyra és átnéz-
zen a kerítésen – már megér-
te dolgoznia.

A kiállítást, az alkotókat 
az érdi járás részéről Szabó 
Miklós százhalombattai fo-
tográfus és Szabó Károlyné 
Kovács Klára, a Duna-Tisza 
Közi Népművészeti Egyesü-
let elnöke, valamint a két já-
rási hivatal vezetője, Szabó 
Zsolt (Érd) és Nyikos Ta-
más (Nagykőrös) ajánlotta a 
jelenlévők figyelmébe. Q -y-

Az érdi járás településeiről 18 alkotó adott be munkát a kiállításra

A sokszínűség a legfőbb jellemzője a két régió alkotásait fölvonultató tárlatnak
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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-pályaudvar 1. kocsiállásáról 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!

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

ZENE

Zűr ös Banda
A zenekar 2013-ban ala-

kult olyan tagokból, akik 
alapvetően más zenekarok 
tagjai, de közös bennük a 
balkáni zene iránti rajon-
gás. Két év múlva, a Cseh 
Tamás Program támogatá-
sával megjelentették első (és 
furcsa módon egyelőre 
egyetlen) lemezüket. Miért 
furcsa? A világ legrango-
sabb világzenei listáját 24 
ország 50 rádiós szakembe-
rének a szavazata alapján 
állítják össze, és a Zűrös 
Banda a World Music Charts 
Europe listáján rögtön az 
első 20 legjobb lemez közé 
került.

A lemezen a különböző ke-
let-európai és balkáni zenei 
hagyományokon – szerb, 
bolgár, román, magyar, ma-
kedón, cigány – alapuló, len-
dületes és energikus, de nem 
autentikus zenéket hallha-
tunk, hiszen a tagok mind-
egyike hozzátette saját stílu-
sát, amiből kialakult a zene-
karra jellemző egyéni zenei 
arculat.

Básits Branka félig ma-
gyar, félig szerb, így a balká-
ni, szerb, macedón, bolgár 

zene a vérében van, ennek 
ellenére nem ösztönzenész: 
a Zeneakadémia Népzene 
Tanszékén tanul népi éne-
ket, emellett a belgrádi Ze-
neakadémián is végzett fél 
évet. Énekel szólóban és sa-
ját zenekara mellett a Bal-
kán Fanatikban és a Pravo-
ban.

Varga Kornél gitáros a Fi-
anna és a Fabula Rasa zene-
karból ismert, ahogy Kertész 
Ákos dobos is, aki a Fabula 
Rasa mellett egyben számos 
hazai és külföldi jazzprojekt 
közreműködője. Boros Atti-
la a hazai világzene alapze-
nekarában, a Makámban is 
játszik. Bede Péter, a fiatal 
és népszerű szaxofonos 

megszámlálhatatlan folk- 
világzenei és jazzprodukció-
ban muzsikál, mint pl. a Ba-
logh Kálmán Gypsy Cimba-
lom Bandben vagy a Fanfara 
Complexában. Lang János 
az ír zenét játszó Fiannának 
volt az alapítója és jelenleg is 
számos szigetországi zene-
karban dolgozik. Balogh 
Kálmánt, a káprázatos cim-
balmost is hallhatjuk egy 
szám erejéig.

Aki szereti a vérpezsdítő 
balkáni zenét, némi rockos 
és jazzes beütéssel, az nem 
csalódik, ha meghallgatja 
ezt az albumot, amely köl-
csönözhető a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárából.

Nivea naptej
Nivea Sun protect & moisture, 20 FF,
Nivea Sun pure & sensitive, 50 FF,
Nivea Sun Kids pure & sensitive, 50+ FF,
200-400 ml, 6250–12500 Ft/l

Sanytol fertőtlenítő
kéztisztító zselé
természetes zöld tea kivonattal,
250 ml, 3120 Ft/l

870 Ft/db helyett

Nescafé 3in1 azonnal
oldódó kávéspecialitás
10x16–18 g, 39 Ft/db,
2166,67–2437,5 Ft/kg

450 Ft/cs helyett

2500Ft/db

Sió gyümölcsital
25% gyümölcstartalommal, Rostos
Őszibarack, Alma, Rostos Vilmoskörte,
Rostos Kajszibarack, Narancs, Szőlő,
Light Alma, Light Őszibarack, 1 l,
250 Ft/l

AKCIÓ!
780Ft/db

AKCIÓ!
390Ft/cs

250Ft/db

július 13-20.

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. július 13-tól 20-ig, azon belül a készlet erejéig érvényesek.

Érd, Budai út 28., Nyitva tartás: H-Szo: 8-20 h, V: 9-15 h
www.eurofamily.hu

11hely, történet  | 2017. július 12. |

Sok  áru az eltűntek listáján
Kétségtelen, hogy azt vásá-

rolni, amit éppen az üzlet kínál, 
kellemes és kényelmes. Nyitott 
szem és vastag pénztárca kell 
hozzá. Ha így megy be az ember 
az üzletekbe, a sok szép és 
hasznos holmi láttán úgy érzi, 
hogy jó a választék, színvonalas 
az iparcikkellátás.

Csak egyet nem szabad tenni: 
„előre megfontolt szándékkal” 
keresni azt a cikket vagy már-
kát, amire éppen szükség van. 
Ilyenkor kezdődik a szaladgá-
lás, az idegeskedés.

A Pest Megyei Iparcikk Ke-
reskedelmi Vállalat érdi 25. szá-
mú Keravill-üzlete a vállalat 
legjobb egysége. A kis alapterü-
letű bolt 18 főnyi kollektívája 
havonta több mint hárommillió 
forint forgalmat bonyolít le.

Németh György üzletvezető 
büszkén beszél arról, hogy az 
üzletben milyen nagy a forga-
lom. A következő percben azon-
ban bosszankodva teszi hozzá:

– Sajnos azonban még soha 
annyi hiánycikk nem volt, mint 
az idén. Az ország minden ré-
széből 7–8 nagykereskedelmi 
vállalattól igyekszünk pedig be-

szerezni, amit a vevők keresnek. 
Hétmilliós árukészletünket az 
átlagosnál jóval gyorsabban, 54 
nap alatt forgatjuk meg. Mégis 
sok vásárlónk távozik üres kéz-
zel. Csak néhányat említenék a 
leggyakrabban keresett cikkek 
közül. Már egy éve nem kapunk 
villanyvezetékek fektetéséhez 
szükséges műanyag dobozokat, 
s a műanyag cső is kevés. Nem 
tudunk adni gumi és műanyag 
szigetelésű kábelt, megfelelő tí-
pusú konnektorokat és kapcso-
lókat. A tartós fogyasztási cik-
kek közül 5 és 10 literes bojlert 
az év elejét leszámítva egy dara-
bot sem tudtunk beszerezni. El-
tűnt a Hajdú Szuper Automat 
706 és 707 típusú mosógép, pe-
dig keresik ezt a két márkát. 
Kisebb lett a választék a koráb-
binál a Videoton rádiókészülé-
keiből, s a megmaradt típusok 
beszerzése is nagyon nehéz. 
Nincs magyar gyártmányú férfi 
és női kerékpár, de még a borsos 
árú kemping típusból sem ka-
punk, a gyermekkerékpárokról 
már nem is szólva.

Sok bosszúságot okoz az 
olyan filléres cikkek krónikus 

hiánya, mint amilyen például a 
zseblámpaégő (bár több hónap 
óta először ez most van), a bicik-
liszelep, a ceruza- és a kilenc-
voltos elem. Sok a panasz a Haj-
dúsági Iparművek 302 és 303-as 
típusú mosógépeire, valamint a 
centrifugákra. Jelentős szám-
ban zománchibásak, sérültek 
szállítás közben, nem megfelelő 
csomagolás következtében 
mennek tönkre.

– A vásárló gondját enyhít-
jük azzal, hogy a sérült gépe-
ket a vásárlástól számított há-
rom napon belül reklamáció 
esetén kicseréljük. De ezzel 
csak saját nyakunkba vettük a 
gondokat. A gyártómű szer-
vizszolgálata ugyanis nehéz-
kes, a jegyzőkönyvi reklamáci-
ót követően csak nagy sokára 
jön ki. Néhány darabért nem is 
mozdulnak, a minimum 10–15 
darab. Ráadásul ezek egy ré-
szét – anyaghiányra hivatkoz-
va – rendszerint nem javítják 
meg. Ezek a masinák ezért he-
tekig, néha hónapokig eladha-
tatlanok.

A szomszédban lévő 22. szá-
mú vas-edény-szerszám bolt 

vezetője, Bartucz János üzletve-
zető sem festhet sokkal vigasz-
talóbb képet.

– Ha valami jól bevált és 
igénylik, akkor miért hagyják 
abba a gyártását? – válaszol 
kérdéssel a kérdésünkre. 
Ugyanis zárt szelvényű négy-
zetes idomvasat (csövet) nem 
gyárt már az ipar. Az eltűntek 
listájára feliratkozott mellé a 
húzott-hengerelt acéláruk 
egész csoportja. A kerítések 
készítéséhez nélkülözhetetlen 
vinklivastól a betonvason át a 
T idomvasig. Sok építkező, 
barkácsoló ember feje fáj emi-
att. Ennél is nagyobb baj, hogy 
nincs feles és háromnegyedes 
horganyzott vízvezetékcső, 
holott a szükséges engedélyt 
ez utóbbi méret felhasználásá-
hoz kötik az illetékesek. Nem 
kapható kerítésfonat, PVC le-
folyócső és PVC tetőfedő le-
mez. Csapokból, csaptelepek-
ből pedig csak drága import-
áru van. Ha valaki komplett 
fürdőszoba-felszerelést akar 
vásárolni, be kell hogy érje 
egy-egy darabbal. Gyenge a 
választék fém csigafúrókból, 
nincs acélkeretes üvegvágó, 
nem tudunk adni biztonsági 
ajtózárat, de még lombfűrészt 

sem. Állandó hiánycikk a T-
4-es Garzon és a T-9-es gáz-
tűzhely, a Vermorel, az SR vö-
rösréz és a D-2-es műanyag 
magasnyomású permetező. 
Nem jobb a helyzet a gyermek-
ágy és a járóka esetében sem. 
A mi üzletünk éves szinten 80 
millió forint értékű árut forgal-
maz. Feltételezem, hogy a ki-
sebb községek üzleteiben még 
több baj van az iparcikkek vá-
lasztékával. Kellemetlen, hogy 
vevőinknek gyakran kell azt 
mondani: „sajnos nincs, hóna-
pok óta nem kapunk”.

Valóban a kisebb tételű üzle-
tekbe kevésbé gazdaságos ki-
szállítani mondjuk 20 mázsa 
vasárut, mint ebbe a nagy for-
galmú üzletbe vagontételben. 
Ezért lehet az, hogy amit a vá-
sárló itt nem kap meg, azt álta-
lában másutt sem találja. A ke-
reskedelem a megrendeléseiket 
zömmel az igényeknek megfele-
lően állítja össze, és juttatja a 
gyártó vállalatokhoz. A vevőket 
azonban ez nem nyugtatja meg. 
Szerencsére – legalábbis ebben 
a két érdi üzletben ezt tapasz-
taltuk – a boltvezetőket, az el-
adókat sem.

Kovács György Attila
PMH, 1974. július 14.

Urbán LászLó – sajtótükör



megjelent
a Családi lapozó
nyári száma!

A tartalomból:
• “Mindenem a család” – Interjú Kökény Attilával
• A nyaralás mint testi-lelki feltöltődés
• Az adriai tengerpart gyöngyszemei
• Kerti grillező építési házilag
• Megérkezett a strandszezon! - Az idei nyár
fürdőruhái
• Programajánló 6 megyéből

Nyereményjátékunk második fordulóját keresse a magazinban!
A játék első fordulója a 25. heti Érdi Újságban található!

Nyerje meg a 100.000 Ft értékű wellness utalványt a siófoki Sungarden Hotelbe,
vagy a 444 dddbbb 222 éééjjjszakkka///222 fffőőős utttalllvááány eeegyiiikkkéééttt a pááápaiii VVViiilllllla CCClllassiiiccca HHHooottteeelllbbbeee!!!

Játsszon velünk! Keresse a magazint ügyfélszolgálati irodánkban (Érd, Szabadság tér 12.), és Érd forgalmas
lerakópontjain: • Érd Aréna • Polgármesteri Hivatal • Polgárok Háza • Príma Élelmiszer • Spar – Interspar

• Penny Market … és további lerakópontokon.

nyereményjáték!
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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 üzemelünk.
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

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

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig

Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

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
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Július 17., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
  FTC Real Cargo Hungaria–Érd 

(ismétlés)
21:15 Élő örökségünk 4/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden 
 Pergel Antal előadása
22:00  Bibliai szabadegyetem    

54/90. rész
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Július 18., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 EAST WING
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:55  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság
 Érdi VSE–Videoton FC II. (ismétlés)
23:35  Műábránd
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:10 Híradó
  0:25 Tűzijáték

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

20:00  Bibliai szabadegyetem    
55/90. rész

21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm  2013
22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm 2015
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

Július 20., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 107. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
  FTC Real Cargo Hungaria–Érd 

(ismétlés)
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15   Az 1956-os forradalom hatása 

Érden 
 Pergel Antal előadása
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:45   Híradó
  0:00 Tűzijáték

Július 21., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 107. rész
20:00 Műábránd
20:20 Próbajáték 
 dokumentumfilm 2015
21:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:40   Két székely 56
 portréfilm

22:40 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm 2015
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó
  0:10 Tűzijáték

Július 22., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
 Pergel Antal előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm 2013
22:25  Bibliai szabadegyetem    

55/90. rész
 dokumentumfilm
23:25 Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm 2015
23:55 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:25 Tűzijáték

Július 23., VAsÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Próbajáték  
 dokumentumfilm 2015
21:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:45   Az 1956-os forradalom hatása 

Érden 
 Pergel Antal előadása
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:00 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.

SZÍNHÁZBÉRLET 
2017 ŐSZ

A három alkalomra szóló bérlet ára 7500 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

Az időpont- és a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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vasárnaponként 15 órakor

INDUL A BAKTERHÁZ – vígjáték két részben

A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – zenés vígjáték két részben
Hunyady Sándor műve alapján írta Topolcsányi Laura

FRANCIA SZOBALÁNY– vígjáték két részben

A TurAy IdA Színház előAdáSAI

SZEREPLŐK: Sztárek Andrea, Kurkó J. Kristóf, Rárósi Anita, Vásári 
Mónika: / Borbély Krisztina, Nyírő Bea, Bódi Barbara, Germán Lívia, 
Somfai Éva, Berkes Gábor, Győri Péter, Pásztor Máté, Bácsatyai Gergely, 
Seprenyi László, Topolcsányi Laura. Rendező: SZTÁREK ANDREA,
A finom erotikával fűszerezett keserédes történet a századforduló Kolozs-
várjának egyik bordélyába kalauzolja a nézőt. Az éjszakák és nappalok rend-
jét a fiatal egyetemista, Kelepei Jenő beköltözése borítja fel, ám hamarosan 
kiderül: valójában ennél sokkal szokatlanabb okok állnak az egyre gyűrűző 
és már-már misztikusan rejtélyes események hátterében...

Rideg Sándor könyvéből színpadra írta: Tímár Péter
SZEREPLŐK: Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly , Tóth Judit , 
Szacsvay László / Chajnóczky Balázs, Nyírő Bea, Zsolnay András, Győri 
Péter, Szabó Anikó, Rusz Milán, Kurkó J. Kristóf/ Pásztor Máté.  
Rendező: CSEKE PÉTER

„Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kormányoz-
zák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájára fordítok. A 
csősztől elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltiltom. Aki vét a 

törvény ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek, nehogy kilopják belőle a 
pénzt. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát 
juttatok, mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni a tehénpásztornak.”

Írta: Jacques Deval 
SZEREPLŐK: Győri Péter, Xantus Barbara, Pásztor Máté, Bódi 
Barbara, Rárósi Anita, Boros Zoltán, Germán Lívia, Benkő Péter,  
Rendező: SZURDI MIKLÓS
Elegáns amerikai család, jólét, előkelő társaság, ahol minden rend-
ben van. Látszólag. Mert az üzleti élet kiszámíthatatlan és kegyet-
len. Egyszer fent, másszor lent. De ha már lent vagy, nehéz újra 
visszakerülni. Hacsak nem segít valaki! Egy kedves, bűbájos, cser-
fes francia szobalány, aki talán nem is az, aminek látszik, viszont 
nagyon szerethető! Filmen eredetileg a Tolnay Klári játszotta sze-
repet színpadon Xantus Barbara vitte sikerre. A darab különleges-
sége, hogy a művésznő nálunk most az édesanyát alakítja.

Előadások:
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak
A bérletek ára: 2250 Ft
Jelentkezés és további információ 
a 30/597-8823 telefonszámon  
Czinderné Tassi Beátánál
E-mail: tassi.beata@szepesmk.hu

 DECEMBER 11.

2017
ŐSZ

 OKTÓBER 9.
HETVENKEDŐ
JÁNOS 

           NOVEMBER 20.

ITT VAN A SZÉP 
VÍG KARÁCSONY

LUDAS MATYI
a Szegedi Miniszínház előadása

a Katáng Zenekar karácsonyi koncertje

a Magyar Népmeseszínház 
előadásában
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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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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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

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

vevő személyek önálló 
életvitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

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

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

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

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. augusztus 3. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 
520 362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/637/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag a 

megjelölt végzettséggel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot 

benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 4.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Gazdasági iroda

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 pénzügyi feladatok elvégzésében 

való közreműködés, ezzel 
kapcsolatos részfeladatok 
elvégzése, a hitelesített beérkező és 
kimenő számlák nyilvántartása, a 
kötelezettségvállalás nyilvántartása;

•	 pénztárhelyettesi teendők ellátása;
•	 kimenő, bemenő számlák 

adattartalmának ellenőrzése;
•	 kiadott előlegek nyilvántartásának 

vezetése;
•	 statisztikák, jelentések, 

adatgyűjtések elkészítésében 
történő részvétel;

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

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, középfokú 

szakirányú iskolai végzettség és/
vagy középfokú szakképzettség 
(pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ, 
képesített könyvelő);

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23 
520 362-es telefonszámon.

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

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/630/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: pénzügyi ügyintéző;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag 

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. július 31.
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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

HElyi 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, amely 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.

TANULNI SOHASEM KÉSŐ!
www.estigimi.hu

Érettségizzen esti tagozaton, ha nem tudja vállalni a mindennapos iskolába járást!
Heti kétnapos elfoglaltság 15 és 20 óra között.

A nappalival teljesen azonos érettségi vizsga!
Ha elmúlt már 16 éves, akkor akár esti tagozaton is folytathatja tanulmányait!

BEiRATkozáS HElyE éS idEjE
Bolyai jános általános iskola épületében (2030 érd, Erzsébet u. 24–32.)

2017. augusztus 9., 16–19 óráig
2017. augusztus 22–31., hétfőtől csütörtökig, 16–19 óráig

póTBEiRATkozáS
2017. szeptember 15-ig, hétfőtől csütörtökig, 16–19 óráig

Érdeklődni Katona Anita tagintézmény-vezetőnél a 06-30-816-4984-es telefonszámon.
Válassza ki az önnek megfelelő időpontot és telefonáljon!

Mi kEll A BEiRATkozáSHoz?
•	 helyben kitöltött jelentkezési lap,
•	 előző tanulmányait igazoló bizonyítvány, illetve annak fénymásolata,
•	 személyi igazolvány, lakcímkártya, taj-kártya

osztályaink csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

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, jogi iroda, közbeszerzési Csoport

kÖzBESzERzéSi ÜgyinTézŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (iii. 7.) korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. sz. 
melléklet.
Ellátandó feladatok:
•	 közbeszerzési eljárások előkészíté-

se, lefolytatása, dokumentálása;
•	 ajánlatkérő nyilvántartási, közzé-

tételi, adatszolgáltatási feladatai-
nak ellátása;

•	 kapcsolattartás Közbeszerzési 
Hatósággal, közbeszerzéseket 
ellenőrző és pályázati szervekkel.

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 gazdaság-

tudományi, társadalomtudományi, 

jogtudományi, műszaki tudományi 
diploma;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;

•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 közbeszerzési szakjogászi vég-

zettség,
•	 OKJ-s közbeszerzési referensi 

képesítés,
•	 közigazgatásban, közbeszerzés 

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

zőkészség,
•	 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. 
augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Mádainé dr. 
Kovács Judit, Jogi irodavezető nyújt, a 
06 23 522 305-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 14/3943-
/9/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: közbeszerzési 
ügyintéző;

•	 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. augusztus 11.
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.

49
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Két hét Mexikó Érdligeten
Mexikóba utazhattak az érdligeti iskolások – legalábbis 
képletesen. Az észak-amerikai ország volt ugyanis a 
témája az Érdligeti Általános Iskola és az érdi Család-
építő Egyesület közös táborának, amit ötödik alkalom-
mal tartottak meg a Túr utcában.

Június utolsó hetében 130 
alsó tagozatost, július első 
hetében pedig közel száz fel-
sőst és középiskolást látott 
vendégül a Mexico Camp.

– Elsősorban az érdligeti 
iskola jelenlegi, illetve volt 
diákjait vártuk táborunkra. 
Nagyon népszerűek ezek a 
nyári napközik: azonnal be-

telt a létszám, amint meghir-
dettük – mondta érdeklődé-
sünkre Varga György, az 
Érdligeti iskola szülői mun-
kaközösségének elnöke, aki 
egyben a Családépítő Egye-
sület alelnöke is.

– Az első héten a kicsik-
re, a második héten a na-
gyobbakra hangoltuk a 

programot. Mexikó kultú-
rája, hangulata nemcsak a 
dekorációban elevenedett 
meg, hanem a különböző 
programelemekben, játé-
kokban is – mondta az alel-
nök. Mint megtudtuk tőle, a 
falakat díszítő dekoráció-
kat, molinókat az egyesü-
lethez kötődő önkéntesek 
készítették.

– A program előkészítésé-
be, illetve lebonyolításába az 
iskola pedagógusai is be-
kapcsolódtak – tette hozzá 
Varga György.

Minden napnak más-más 
emberi jellemvonás volt a fő 
témája, többféle módon fel-
dolgozva.

– Reggelente fél órában 
egy-egy kis jelenetet adtunk 
elő, amelyben az aznapi jel-
lemvonáson volt a fő hang-
súly. Ezt követték a szaba-
dabb formájú, angol nyelvű 
foglalkozások, amiket Ame-
rikából érkezett önkéntese-
ink tartottak. A délelőtt hát-
ralévő részében sportfoglal-
kozásokat tartottunk a diós-
di sportpályán, ahová bu-
szokkal szállítottuk a diáko-
kat. Ebéd után szabad foglal-
kozás következett, sporttal, 
kézműves foglalkozásokkal. 
Délután kettőtől egy-egy bib-
liai történeten keresztül – 
amit élőképekben adtunk elő 
– mutattuk be a nap témájául 
választott jellemvonást. A 
nap kézműves foglalkozás-
sal folytatódott; ennek során 
a nyolc csapat – merthogy a 
táborozókat csapatokra osz-
tottuk, középiskolások és 
egyetemisták vezetésével – 
egy-egy pinatát, azaz édes-
séggel töltött bábut készített. 
A délután uzsonnával, mexi-
kói tánccal, játékkal fejező-
dött be – ismertette a progra-
mokat az alelnök, hozzátéve: 

az egy-egy hetes tábort piz-
zapartival zárták, amelyre a 
gyerekek szülei, hozzátarto-
zói is eljöttek, és megtekin-
tették a táborozók bemutató-
ját, amivel egy kis ízelítőt 
adtak abból, mit éltek át, ta-
nultak a héten.

– Így a szülők is részesévé 
váltak az élménynek, és erő-
södött a családok és az isko-
la kapcsolata is – zárta sza-
vait az szmk elnöke.

Ez az érdligeti tábor nem-
csak a gyerekek, hanem a fi-
atal felnőttek körében is na-
gyon népszerű volt: van 
olyan önkéntes egyetemista, 
aki az ötödik évét töltötte itt. 
Mint Varga Áron elmondta, 
nagyon jónak tartja, hogy a 
gyerekek az értékrendjüket 
illetően egyértelmű vezetést 
kaptak, és támogatást ah-
hoz, hogy felelősségteljes fel-
nőtté válhassanak. Szeredi 
Etelka – aki szintén vissza-
járó önkéntes – pedig azt 
emelte ki: a gyerekek itt sok 
szeretetet, elfogadást, odafi-
gyelést kaptak – a sajátos 
nevelési igényű gyerekek is, 
akik ebben a táborban önma-
guk lehettek, úgy, hogy köz-
ben annak is megtalálták a 
módját, hogy beilleszkedje-
nek a közösségbe. n ÁdÁm

Pap rikás és tollaslabda a Parkolóban
A napon, bográcsban paprikás krumpli főtt, az árnyék-
ban kézműveskedtek, ügyességi játékokat játszottak, 
tollasoztak a gyerekek, várva, hogy amit – a felnőttek 
szakszerű irányításával – előkészítettek és megfőztek, 
azt meg is ehessék végre. Türelmetlenkedés nem volt, 
szimatolás, séta a bogrács körül annál több. Múlt csütör-
tökön a Parkoló program egyik foglalkozásán jártunk.

Ahány nap, annyi prog-
ram: hétfőn az Enikő utcá-
ban kézműveskedhetnek a 
gyerekek, kedden a Parkvá-
rosi Közösségi Házban, 
szerdán buszos, vonatos ki-
rándulás, csütörtökön sza-
lonnasütés, illetve gyalog-
túra vár a Szociális Gondo-
zó Központ Parkoló prog-
ramjához csatlakozó gyere-
kekre.

– Jó a csapat meg a progra-
mok is: a kirándulást és a 
kézműves foglalkozásokat 
nagyon szeretem – mondta az 
ötödik osztályba készülő Mi-
lán, aki tavaly is részt vett 
szinte minden programon.

– Ha nem itt lennék, otthon 
unatkoznék – mondta egy 
kislány, kérdésünkre, hogy 
telnének a napok Parkoló 
nélkül.

Ez a program a szünidőt 
otthon töltő gyerekeknek 
szól, akik nem jutnak el tá-
borokba, illetve nyaralni. Az 
önkormányzat által finan-
szírozott program augusz-
tus 16-áig várja a gyereke-
ket, hétfőtől csütörtökig. A 
foglalkozások ingyenesek, 
ahogy a kirándulások és a 
harapnivalók is. Szeretettel 
látják az érdi gyermek- és 
családotthonok lakóit is; a 
csütörtöki bográcsozáson 
részt vevő közel harminc 
gyerek közül sokan az átme-
neti otthonokból érkeztek. 
Nekik a Parkoló program 
mellett az Erzsébet-tábor-
ban töltött pár nap jelenti 
majd a nyaralást.

Volt, aki azért jött el, mert 
barátja, rokona is itt tölti a 
nyarat. Mint a hatodikos 

Dávid, aki élvezettel kavar-
gatta a bográcsot; elárulta, 
hogy szívesen főz, süt otthon 
is. Mint mondta, két hete 
vesz részt a programokon; 
unokanővére győzte meg, 
hogy kísérje el, és nem bán-
ta meg.

– A mai nap a közös fő-
zőcskézésről szól: a gyere-
kek pucolták a hozzávaló-
kat, szedték össze a száraz 
ágakat. Míg fő a paprikás 
krumpli, közösségi játéko-
kat játszunk. Ebéd után ellá-
togatunk a közelben lakó 
Domonkos Béla szobrász-
művészhez, viszünk neki 
kóstolót is – mondta moso-
lyogva Kiss Sándor szociál-
pedagógus („Béla bácsihoz” 
minden évben ellátogatnak 
a parkolósok), akitől meg-
tudtuk azt is: a Parkvárosi 
Közösségi Házban minden 
második csütörtökön ren-
deznek ilyen főzőcskét – a 
következő alkalommal sza-
lonnát sütnek majd –, a köz-
bülső csütörtökökön pedig 
gyalog fedezik fel Érd neve-
zetességeit.

A programhoz bárki, bár-
mikor csatlakozhat: a foglal-
kozások ingyenesek és nem 
kötelező mindennap jönni – 
a tapasztalat azonban az, 
hogy aki belekóstolt a parko-
lós játékokba, kirándulások-
ba, az visszajáró vendég 
lesz.

A középiskolások is szíve-
sen töltenek itt pár napot-he-
tet, a közösségi szolgálat 
keretében: a Kós szakképző 
iskolába járó Biankának 
például a Parkoló nem csu-
pán kötelező szolgálat, ha-
nem nyaralás is. Mint mond-

ta, egyébként is jönne a fog-
lalkozásokra, mivel nyaral-
ni az idén nem megy.

– Itt, a Parkoló program-
ban és az ifiklubban sok le-
hetőségem van a kikapcsoló-
dásra – tette hozzá a fiatal 
lány.

Aki szeretne részt venni a 
kilencedik alkalommal meg-
rendezett programsoroza-
ton, bővebb információt az 
Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Irodában (Enikő u. 
2/a) kaphat személyesen 
vagy a 23/367-957-es telefon-
számon. n Á. K.

A táborban minden napnak más-más emberi jellemvonás volt a fő témája

A nap a közös főzőcskézésről szólt: a gyerekek pucolták a hozzávaló-
kat, szedték össze a száraz ágakat

2030 Érd, Budafoki út 14.
23/375-833

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

25% KEDVEZMÉNNYEL
HETI EGY TERMÉK
3 HÓNAPON KERESZTÜL!25

ÉVESEK
LETTÜNK!

Emellett további akciós
termékeket találsz üzleteinkben.

Legyél Te is Hubert Barát
és válogass szuper ajánlataink közül!

2525
ÉVESEKÉVESEK
LETTÜNK!
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Köt elékben, kötetlenül
Elindultak a Kötelék – Érd térségi Közösség a Csalá-
dokért nyári babás-mamás piknikjei: az ingyenes, 
kéthetenkénti alkalmakon a kisbabás anyukáknak 
teremtenek lehetőséget a találkozásra, a kötetlen 
együttlétre, beszélgetésre, tanácsadásra.

A pikniket a Kötelék 
szakemberei – Bognár 
Krisztina védőnő, laktáci-
ós szaktanácsadó, Csörgő 
Andrea perinatális szakta-
nácsadó és dr. Kun Judit 
orvos, IBCLC laktációs 
szaktanácsadó – vezetik.

– Szeretnénk a nyári szü-
netben is, amikor a babás-
mamás klubok zárva tarta-
nak, lehetőséget biztosítani 
az anyukáknak a találko-
zásra. Külön témákkal nem 
készülünk ezekre az alkal-
makra; ezek a rendezvények 
kötetlenek. Ilyenkor a nyara-
lással kapcsolatban érkezik 
hozzánk a legtöbb kérdés: 
mit vigyen magával, hogy 
készüljön a babás család. 
Arra is sokan kíváncsiak, 
kell-e folyadékot adni a csak 
anyatejjel táplált babáknak. 
Mindenki az aktuális élet-
helyzete szerinti kérdéseket 
teszi fel – mondta lapunknak 
Bognár Krisztina.

– Eljönnek ilyenkor olyan 
tapasztalt anyukák is, akik 
szintén tudnak segíteni 
egy-egy kérdésben, akár 
babahordozásról, akár hoz-
zátáplálásról van szó – tet-
te hozzá Kun Judit.

Ezek az alkalmak azért 
is jók, mert találkozási le-
hetőséget biztosítanak a 
mamáknak, s nemcsak a 
kérdéseikre kaphatnak vá-
laszt, hanem ismeretsége-
ket is köthetnek.

– Ősszel újra indulnak a 
klubok, megkezdődik a szü-
lésfelkészítő tanfolyamunk 
is, de addig kéthetente ta-
lálkozunk: legközelebb júli-
us 18-án, aztán augusztus 
1-jén, 15-én és 29-én várjuk 
a mamákat és a babákat, és 
természetesen a nagyobb 
testvéreket is, tíz órától dé-
lig az érdligeti játszótéren, 
a homokozó mellett – zárta 
szavait Bognár Krisztina.

QQ -K-

Legközelebb július 18-án várják a mamákat és a babákat az érdli-
geti játszótéren

Kincsek a Bibliában
A Érd-parkvárosi Refor-
mátus Gyülekezetben évek 
óta tartanak nyári táboro-
kat a gyerekeknek. Az idei, 
június utolsó hetében tar-
tott napközis tábor foglal-
kozásai a Biblia kincsei 
köré épültek.

A parkvárosi református 
tábor minden évben nagyon 
népszerű, és nem csak a 
gyülekezet tagcsaládjai kö-
zött. Idén is mintegy száz-
húsz kisebb-nagyobb gyerek 
vett részt a változatos foglal-
kozásokon.

– Hittanos táborunk reg-
gelente közös beszélgetés-
sel, imádkozással, éneklés-
sel indult. Tíz órától korosz-
tályonkénti csoportokban 
foglalkoztunk a gyerekek-
kel. Kincsek a Bibliában – ez 
volt az idei foglalkozások 
mottója. A földi kincseket 
hasonlítottuk össze a meny-
nyei kincsekkel, bibliai tör-
ténetek tanításán keresztül 
– mondta lapunknak Tóth 
Zoltán László hittanoktató, 
a tábor egyik szervezője.

Egy-egy tábori napba sok 
mozgás, szabadtéri játék is 
belefért a Csurgói utcai 
templom hatalmas udvará-
ban, ahol különféle játszó-
eszközök (csocsó- és ping-
pongasztal, hinta, mászóka, 
homokozó) is várták a gyere-
keket. Délutánonként kéz-
műves foglalkozásokat is 
tartottak, batikolással, 
gyöngyfűzéssel. Nem ma-
radhatott el a már hagyomá-
nyos kirándulás sem: idén 
Gorsiumot, a római kori vá-
rost fedezhették fel a táboro-

zók. Az ötnapos rendezvény 
egy színdarabbal zárult, 
amit a gyerekek mutattak be 
szüleiknek és társaiknak.

– Táborunk elsősorban az 
alsó tagozatosok körében 
népszerű; a gyerekek több 
mint kétharmada az óvodás, 
kisiskolás korosztályból ke-
rül ki. Ugyanakkor vissza-
járnak – és egyre többen 
vannak – a nagyobb, közép-
iskolás gyerekek is, akik se-
gítőként vesznek részt a tá-
borban – zárta szavait Tóth 
Zoltán László.

– Ebben a táborban nőttem 
fel – hatévesen már biztos itt 
voltam –, és most is visszajá-
rok, zenélek a gyerekeknek 
délelőtt és délután. Hatal-
mas élmény látni, milyen lel-
kesek a kicsik, hogy szeretik 
Istent, ha nem is értik még 

teljesen a hit lényegét. Szá-
momra ez nagyon sokat je-
lent – mondta lapunknak a 
gimnazista Kecskés Áron, 
hozzátéve: nagyon jónak 
tartja, hogy az ifiket is be-
vonták a tábor vezetésébe.

Fontos megemlíteni, hogy 
ezt a tábort úgy szervezte 
meg és bonyolította le a gyü-
lekezet, hogy jelenleg nincs 
lelkésze (az Érdligeti Refor-
mátus Egyházközség lelki-
pásztora, dr. Literáty Zol-
tán helyettesít), így Tóthné 
Csömöri Andrea gondnok 
vállalta a szervezés, irányí-
tás oroszlánrészét. A gyüle-
kezeti tagok, szülők megfe-
szített munkájának is kö-
szönhető, hogy idén is sike-
res lehetett a parkvárosi re-
formátus hittantábor.

QQ ÁdÁm Katalin

A Csurgói utcai templom hatalmas udvarában csocsó- és pingpong-
asztal, hinta, mászóka, homokozó is várta a gyerekeket
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Pus kás Öcsiék Érdligeten
Nem köztudott, de az Aranycsapat többször is Érdlige-
ten edzett. Itt bújtak meg köztünk a világ legjobb labda-
rúgói, akiket hamar szívükbe zártak a helyi szurkolók. 
Puskásék kedvenc helye annak idején Érd, illetve Érdli-
get volt, ahol a helyi focistákkal is közösen edzettek és 
akikkel barátságot kötöttek. Az Aranycsapat tagjai már 
nem élnek, az érdi öreg focisták közül sem sokan, de 
lapunk rábukkant az egyikre, Gabelics Tamásra, akivel 
emlékezünk a régi szép időkre.

– Az ötvenes évek elején, 
közepén jártak ide legjobb 
labdarúgóink több éven át és 
már az elején kiszúrtak en-
gem, mikor lábteniszezni 
láttak, így megengedték, 
hogy néha velük eddzek. Le-
nyűgöző volt látni ezeket a 
futballzseniket, ahogy a lab-
dával bántak, és nagy él-
mény volt köztük lenni a pá-
lyán, illetve azon kívül is – 
mesélte lapunknak Gabelics 
Tamás a helyszínen, az egy-
kori érdligeti pályánál, ahol 
ma benzinkút üzemel.

– Mire emlékszik vissza ve-
lük kapcsolatban, hogyan 
bántak a labdával?

– Zseniálisan, ezt két 
példával is illusztrálnám. 
Minden csínytevésben ben-
ne voltak, például, olyano-
kat megtett a Puskás–Czi-
bor–Kocsis trió az edzésen, 
hogy elállt a lélegzetünk: a 
kapu tetejére tettek egy sö-
rösüveget és azzal szóra-
koztak, hogy ki tudja több-
ször lerúgni onnan legalább 
húsz méterről. Czibor ötből 
kétszer, Kocsis háromszor, 
míg Öcsi ötből ötször találta 
el az üveget! Ehhez hason-
lót játszottak nézők előtt az 
egyik edzőmeccsen, amikor 
a neves érdi úri szabó, Pej-
csók István a pálya melletti 
dombon elegáns ruhában a 
füvön ült egy pokrócon, és a 
keménykalapját a maga 
mellé leszúrt sétapálcára 
tette. Na, ezt szúrta ki Pus-
kás, aki arra fogadott a töb-
biekkel, hogy jó harmincról 
eltalálja a kalapot a labdá-
val. Persze, hogy megnyer-
te a fogadást. Elképzelhet-
jük, mennyire megijedt az 
úri szabó, amikor a labda 
nagy erővel elsuhant mel-
lette és telibe kapta elegáns 
kalapját. Ijedtében hirtelen 
felpattant a fűről és dühö-
sen megfenyegette Pus-
kást, aki persze jót nevetett 
rajta a többiekkel együtt. 
Nagy csibészek voltak, 
mint annak idején én is, így 
egymásra találtunk a zsi-
ványságban.

– Pályán kívül, szabadide-
jükben is csibészkedtek az 
„aranylábúak”?

– Talán még jobban. Az 
edzések után megmutattam 
nekik Érdet és Érdligetet. 
Felsétáltunk a Kutyavárig, 
volt egy Bolhásnak nevezett 
mozi, ahol megnéztünk egy-
egy filmet, majd beültünk 

Vuleta bácsi vendéglőjébe 
egy kisfröccsre. Sétánk köz-
ben előfordult, hogy az egyik 
udvarban, megláttak egy 
cseresznyefát, átmásztak a 
kerítésen és megdézsmál-
ták. Puskás a fa tetejéről di-
rigált Cziboréknak, miköz-
ben szedte a gyümölcsöt. 
Egy másik telken pedig nagy 
üveg kovászos uborkát pil-
lantottak meg a fiúk, amit 
szintén megkóstoltak… Ko-
csis szó szerint beleszeretett 
Érdligetbe, illetve a helyi 
zöldséges lányába, az edző-
tábor után is gyakran kijárt 
ide udvarolni.

– Az élő legendák jószívű-
ségükről is híresek voltak…

– Valóban, például az Os-
vátéktól kapott süteménye-
ket, sokszor szétosztották 
az érdi gyerekek között. A 
nagycsaládos Borán Péte-

réknél tíz gyerek volt, közü-
lük többen kitűnően fociztak 
és egyszer, amikor hűvö-
sebbre fordult az idő, megfe-
lelő öltözék nélkül annyira 
fáztak a Borán-gyerekek, 
hogy erre felfigyelt Puskás 
Öcsi és odaadta a kabátját, 
sőt még vett is nekik. Nekem 
pedig megígérte, hogy majd 
egy meccslabdát kapok tőle 
ajándékba, amit a következő 
edzőtábor idején el is hozott 
Érdre, nem felejtette el.

– Hol szálltak meg?

– A Kaszinó melletti 
Sportszállóban, amit ma 
Lagzi Lajcsi házaként is-
mernek…

– Ön is focizott, méghoz-
zá nem is ügyetlenül. Ezek a 
legendák, soha nem akarták 
csapataikhoz elcsábítani?

 – Dehogynem! Hidegkuti 
például, mikor meglátta, 
hogy focizom, hogy kezelem 

a labdát, be akart vinni az 
MTK-ba, azaz a Vörös Lobo-
góba. Be is csalt egy edzésre 
Budapestre, de nem marad-
tam. Háromszor jártak 
anyámnál, hogy elkérjenek, 
de nem mentem. Milyen ér-
dekes a sors, az egykori 
MTK pályát ma már Hideg-
kuti-stadionnak hív ják. 
Egyébként azért nem hagy-
tam el soha Érdet, mert jól 
éreztem magam az Érdi Me-
doszban, a megyei első osz-
tályban, ahol harminchat 
éves koromig rúgtam a lab-
dát. A Top Shopnál, a gödör-
ben volt a pályánk, ahol min-
dig remek hangulat volt. 
Nem bántam meg, hogy nem 
mentem el innen, mert szép 

családom lett itt, a két fiam 
is sikeres. Kell ennél több? 
Nyolcvanévesen, ma is min-
den érdi meccsre kijárok, 
hogy szurkoljak a fiúknak – 
és persze sokat gondolok 
Puskásékra is.

QQ Temesi LászLó

Grosics is dicsérte Érdet
– Az ötvenes években gyakran megfordultunk Érden, azaz 
Érdligeten, de nem kirándulni, hanem edzeni és pihenni jöt-
tünk – mesélte egy helyütt. – Igen csendes, barátságos tele-
pülés volt hajdan, ahol mindig jól éreztük magunkat, mert 
feltöltődhettünk a nehéz bajnoki meccsek után vagy a válo-
gatott mérkőzések előtt, miközben gyakoroltuk a különféle 
játékelemeket. Egy-egy edzésünkre szép számban jöttek ki 
az érdiek, a helyi csapattal való edzőmérkőzésekről nem is 
beszélve. Arra is emlékszem, elég jó futballpálya volt itt, ami 
afféle rejtekhelyül szolgált nekünk, elzárva a forgalomtól, 
kicsit a külvilágtól is, így koncentrálhattunk a következő csa-
tákra. A barátságos felkészülési meccsek az érdiekkel jól 
szolgálták a taktikai elemek begyakorlását, amit a tétmecs-
cseken, az olimpián és a világbajnokságon elért eredmé-
nyeink is bizonyítanak.

Itt ült az úri szabó, akinek a kalapját elrúgta Puskás – mutatja Gabelics Tamás

Érdi fölény 
Budapesten
Hat érmes pozícióval zártak 
az érdi tollaslabdázók Buda-
pesten. A tornán négy kor-
osztályban, lány és fiú kate-
góriában mérték össze tudá-
sukat a sportolók. Budapesti 
versenyen szerepeltek az 
Érdi VSE és a Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola 
tollaslabdázói a hétvégén. 
Tornai Tibor és Tinka Lajos já-
tékosain cseppet sem érző-
dött a nyári szünet elkényel-
mesítő hatása, hiszen sorra 
gyűjtötték az aranyérmeket. 
A meghirdetett nyolc kate-
góriából hatban indultak ér-
diek és ötben végeztek első 
helyen. Kis-Kasza Arabella, 
Szabó Domonkos, Schvirján 
Zsófia, Zsarnai Marcell és Hor-
váth Bence is győzedelmes-
kedett. Kis-Kasza Fábián tel-
jesítménye a második hely-
hez volt elegendő, míg Zsar-
nai Milán az 5–8. helyen zárt.

A kontinens 
trónján
Európa-bajnoki címet nyer-
tek az érdi Bonton táncosai 
Budapesten. Összesen há-
rom egység állhatott fel a 
dobogó valamely fokára a 
korosztályos tornán. Baga-
méri Réka és Varga Zoltán, 
valamint Kirschner Virág és 
Metzl Milán felért Európa 
csúcsára saját korosztályá-
ban a budapesti konti-
nenstornán. Előbbi páros B 
kategóriában, standard kűr-
rel nyert a juniorok mező-
nyében, utóbbi kettős pedig 
az A kategóriában, Mátrix 
című latin kűrrel győzött a 
gyermek korcsoportban. A 
két első helyezésen kívül egy 
ezüstérmest is sikerült sze-
reznie az érdi csapatnak. A 
Soldier Swing koreográfiával 
a junior formáció open B ka-
tegóriában bizonyult a má-
sodik legjobbnak. A Magyar 
Látványtáncsport Szövetség 
kontinenstornáját június 28. 
és július 2. között rendezték 
a pestszentimrei sportkas-
télyban.

QQ -pp-
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Irány Amerika
Az Érdi Muay Thai Box 

Egyesület versenyzői szá-
mos viadalon megmérettet-
ték magukat a tavasszal, 
hamarosan pedig Ameriká-
ban meccsel a klub legjobb-
ja. Öt különböző szabály-
rendszerben léptek tatamira 
vagy szorítók közé Tollár 

László tanítványai a tavaszi 
versenyszezonban, számos 
dobogós helyezést elérve. 
Bélik Tímea, az egyesület 

büszkesége K-1-ben profi 
nemzetközi címet nyert 
Ausztriában, profi boxban 
pedig szoros csatában ma-
radt alul egy németországi 
címmérkőzésen.

Július középen Zalaeger-
szegen rendeznek küzdő-
sportversenyt, ahol várható-

an Bélik Tímea, 
Bolehoszky Ri-
chárd és Tollár 
Levente is próbá-
ra teszi tudását 
és felkészültsé-
gét.

A napokban 
dőlt el, hogy Bélik 
Tímeára egy en-
nél sokkal komo-
lyabb kihívás is 
vár hamarosan, 
mivel profi ököl-
vívó-mérkőzésen 
lép szorítók közé 
aug usztusba n, 
az A meri ka i 
Egyesült Álla-
mokbeli Quincy-
ben. Alexandra 
Magdziak Lopez 
lesz az ellenfele 

egy nyolcmenetesre terve-
zett összecsapáson, 65 kg-os 
súlykategóriában.

QQ Pecsu

Amerikában is győzne Bélik Tímea

Érdre került a bajnoki cím és a vele járó trófea az U14-
es korosztályú országos strandröplabda-bajnokság-
ban. A Delta RSE Érd párosa, Csörgi Evelin és Tátrai 
Zsanett hibátlan teljesítménnyel rukkolt elő a gyenes-
diási tornán.

A Tatán elért Magyar Ku-
pa-diadalt követően a ma-
gyar bajnokságban sem ta-
láltak legyőzőre Dömötör-
Mátrai Beáta tanítványai. A 
14 év alatti korosztály ob-ját 
a gyenesdiási Diási Játék-
strandon rendezték pénte-
ken.

A tizenöt leány duót felvo-
nultató eseményen kiemelt-
ként, az A jelű csoportban 
kezdték meg a szereplésü-
ket. Mindhárom csoportel-
lenfelüket 2:0 arányban felül-
múlva egyből a legjobb nyolc 
közé jutottak, vagyis remek-
lésük eredményeként nem 

kellett részt venniük a ke-
resztjáték küzdelmeiben. A 
deltás lányok a folytatásban 
is parádéztak: a negyeddön-
tőben és az elődöntőben is 
meggyőző játékkal előruk-
kolva nyertek 2:0-ra és jutot-
tak be a fináléba. Megjegy-
zendő, hogy a legjobb négy 
között a második helyen ki-
emelt párost fektették két 
vállra. A magyar bajnoki 
döntőben Réthelyi Orsolya 
Évával és Puskás Sára Noé-
mivel kerültek szembe Csör-
gi Evelinék, de a bajnokaspi-
ráns kettős itt sem tudott hi-
bázni. A korábbi eredménye-

ket lemásolva 2:0-ra nyerték 
ezt a mérkőzést is, megsze-
rezve a 2017. évi honi ver-
senysorozat bajnoki címét.

– Nagyon elégedett voltam 
a hétvégi teljesítményünk-
kel, megvolt az összhang és 
fejben is ott voltunk mind a 
ketten. Ezért is érezhető volt 
időnként a csalafintaság a 
játékunkban, ami hozzáse-
gített minket a győzelmek-
hez. A döntőben a mezőnyjá-
tékra, a szélekre, a labdák 
helyezésére is nagyon oda 
kellett figyelnünk – értékelt 
a friss bajnok Csörgi Evelin.

– Én nem vagyok teljesen 
megelégedve a játékommal, 
mert sajnos volt egy hullám-
völgyem, amiből Evelin segí-
tett kikerülni. Az utolsó két 
meccs viszont rengeteg iz-
galmat hozott. Végre érez-
tem, hogy rendesen elfára-
dok. Szeretnék egyre több-
ször ilyet érezni – nyilatkoz-
ta Tátrai Zsanett.

A versenyen még egy pá-
ros képviselte a Delta RSE-t. 
Flach Dóra Andrea és Ja-
kab Boglárka a csoport-
mérkőzések alkalmával 
szembekerült a későbbi baj-

nok, másik érdi párossal, 
amely összecsapáson vere-
séget szenvedett. Ellenben a 
másik két csoporttalálkozót 
megnyerve a keresztjátékba 
került és ott harcolhatta ki a 
legjobb nyolcba kerülést. A 
következő körben, az elő-
döntőért a majdani ezüstér-
mes egység állta útját az 
érdi párosnak. Ezután az 
5–8. helyért tartott helyosz-
tókon folytatták a csatáro-
zást, ahol két mérkőzést si-
kerrel zárva végül 5. helyen 
végeztek.

QQ Pecsuvácz

Nem csupán Tátrai Zsanett, hanem nővére, Tátrai Nikolett 
hétvégéje is bearanyozódott Gyenesdiáson. Az utánpótlás 
válogatott játékos Tóth-Lakits Petra oldalán megnyerte a 18 
év alattiak magyar bajnokságát, húgához hasonlóan remek 
produkciót nyújtva. Így elmondható, hogy a 2017. évi 
strandröplabda országos bajnokság két korosztályában is 
első helyen végzett egy-egy olyan páros, amelynek röplab-
dázói az érdi Deltához tartoznak.

Csörgi Evelin és Tátrai Zsanett (balra) bearanyozta a hétvégét  (Fotó: Tátrai Gergely)

Ver etlenül lettek magyar bajnokok
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Szakács, konyhalány, felszolgáló,
pultos, recepciós, szobalány.

Háromcsillagos Hotel, Étterem
és Konferenciaközpont az alábbi pozíciókra
keres kollégákat, kiemelt bérezéssel:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: sales@gastland.hu
További érdeklődés:+ 30 512 41 44
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU

AKTUÁLIS  
ÁLLÁSAJÁNLATAINK: 
WWW.AUCHAN.HRFELHO.HU

TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN

AUCHAN 
BUDAÖRS

MUNKAHELY
TÖBB MINT

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

ALAPBÉRVERSENYKÉPES

PLUSZ 30-50% PÓTLÉK

budaors_napi_bomba_sajtohirdetes_2017_06_19.indd   1 2017. 06. 29.   13:58
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E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU
TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN
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Ha örökbe fogadná 
Bogáncsot vagy Szpi
dit, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Bogáncs barátságos, különle-
gesen szép, jóindulatú, nagytes-
tű kutyus, 4 év körüli, ivartalaní-
tott szuka. Hosszú szőre időn-
kénti fésülést igényel. Kertes ház-
ba költözne szívesen, ahol ked-
vencként és házőrzőként is meg-
állná a helyét.

Szpidi 3 év körüli, kis-közepes ter-
metű, kedves, élénk, terrier tulaj-
donságokkal rendelkező, ivarta-
lanított fiúcska. Emberekkel na-
gyon barátságos, kutyákkal is ki-
jön többnyire. A fajtát ismerő és 
szerető gazdinak ajánljuk, lehető-
leg benti-kinti tartásra.
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

A Vasérd Kft.
munkatársakat keres
érdi telephelyre,

udvari értékesítőt
1 fő

C kategóriával és
GKI kártyával rendelkező

gépkocsi vezetőt

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés telefonon:
+36309440044

2 fő férfi
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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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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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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

Kertészeti segédmunkást kere-
sünk. 06-20-25-23-937

Sörözőbe heti 2 napra kisegítő
pultost keresek. 06-30-8658756

CSALÁDI HÁZ

Eladó 50 m2-es ház Százhalom-
battán, 1000 m2-es telken 8,2
millió forintért. 06-70/544-
9338.

LAKÁS

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

TELEK

Tárnokon üdülési telek 4,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20-263-
1465.

INGATLAN

KONTÉNER

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

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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1959-ben épült, szoba-konyha
összkomfortos, összközműves
lakás eladó (Hunyadi János ut-
ca). I.á.: 14,5 m Ft. 06-70-261-
1588

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 49

18
01

49
22

93

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 49
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

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

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

Hatékony matematika, fizika ta-
nulás kialakítása általános és
középiskolás diákoknak. 06-70-
616-1620

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

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

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

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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Villanyszerelés! Teljeskörű felújí-
tás, hibaelhárítás. Kovács Zol-
tán: 06-20-5600-612

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

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

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

Vastag vagy vékony tűzifa, minő-
ség szerint osztályozva, szállí-
tással. 06-30-747-2519

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

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

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

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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Hir detésekkel kapcsolatban 
érdeklődhet:  

ert ekesites@erdiujsag.plt.hu;  
06-23/520-117
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ÉRDI ÚSZÓ SPORT Nonprofit Kft. Telefon: +36-20-22-15-502 erdiuszo@gmail.com swimmingerd.hu

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

Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

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

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

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

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

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

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

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

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

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

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

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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Halászléfőző-verseny a Duna-parton

Pecabot és fakanál
Szombaton tartotta hagyományos családi napját az 
Érd és Környéke Horgászegyesület. A helyszín a tégla-
gyár melletti érdi Duna-part volt, ami tökéletesen al-
kalmas egy jó piknikezésre, hiszen van árnyék, lehet 
napozni és még a Duna is a rendelkezésünkre áll egy 
kis pancsoláshoz.

Ki is használták ezeket az 
adottságokat azok a horgá-
szatot és halászlevet kedvelő 
társaságok, aki eljöttek a hor-

gászegyesület családi napjá-
ra. Szerencsére az idő is ked-
vezett a szabadba vágyóknak. 
A legkisebbek a víz szélén 
szaladgáltak és játszadoztak, 
kagylót gyűjtögettek, de nem 
csak a gyerekek élvezték Du-
na-part előnyeit, a felnőttek is 
előszeretettel sétáltak a se-
kély vízben.

A jó hangulatért a Tranzit 
zenekar felelt, akik kitartó-
an húzták a talpalávalót és 
néhány nemzetközi klasszi-

kus magyar változatával ör-
vendeztették meg a közönsé-
get. Természetesen nem 
csak a tájban lehetett gyö-

nyörködni, az orrunk is el 
volt kényeztetve, hiszen iste-
ni halászléillat lengte be az 
egész környéket, már mesz-
sziről lehetett érezni, talán 
egyeseknek ez is segítette 
az odatalálást. Mindez a ha-
lászléfőző-versenynek volt 
köszönhető, ezért sürögtek-
forogtak a lelkes szakácsok 
a bográcsok körül. A meg-
mérettetésen bárki indulha-
tott, a nevezés díjtalan volt 
és még a halat is az egyesü-

let szolgáltatta, a jelentke-
zőknek csak a többi hozzá-
valót és persze a szaktudást 
kellett magukkal hozniuk.

Az egyik versenyző, Or-
bán Károly, aki idén 5. he-
lyezést ért el, minden évben 
részt vesz a vetélkedőn. Vé-
leménye szerint a versengés 
és a rendezvény lényege az, 
hogy az ember jól érezze ma-

gát, ennél nem is kell több. Ő 
a családjának szokott ha-
lászlét főzni, ezt a receptet 
készíti minden évben, ve-
gyes halból, egy kevés har-
csával. Károly nemcsak a 
fakanalat szokta forgatni, 
hanem a horgászbot is gyak-
ran megfordul a kezében, 
amikor van rá ideje.

Az egyesület titkára, 
Pluhár István elmesélte, 
hogy már a megalakulásuk-
tól kezdve, ’83 óta minden 

évben megrendezik a csalá-
di napot, most már tíz éve 
változatlan helyszínen.

Az eredményhirdetés fél 
kettőkor volt, amit a legtöb-
ben már egy finoman gőzöl-
gő tányér halászlé mellett 
élveztek. Különböző díjakat 
osztottak: voltak nyeremé-
nyek, amelyekkel az egyesü-

let készült és voltak polgár-
mesteri különdíjak is, de 
természetes minden jutalom 
a horgászathoz kapcsoló-
dott. Az idei nyertes Hidas 
Tivadar lett, így a hagyo-
mánynak megfelelően a jövő 
évi közös (200 literes) ha-
lászlét ő fogja megfőzni.

QQ Meliska Fanni

Orbán Károly minden évben részt vesz a vetélkedőn, de a recept 
mindig ugyanaz: halászlé vegyes halból, egy kevés harcsával

Az érdi horgászok ’83 óta minden évben megrendezik a családi napot, most már tíz éve változatlan helyszínen

T. Mészáros András polgármester is kilátogatott a rendezvényre, 
mellette jobbra Hidas Tivadar, az idei győztes

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
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