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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS,
VÍZ-, SZENNYVÍZ VEZETÉKSZERELÉS,

JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
GYORSAN, PRECÍZEN, GARANCIÁVAL!

Vizes vagy dugulás problémája van?
Hívjon, jövök, gyorsan, és

precízen javítok!

Tel: + 36 30 645 88 44
(éjjel-nappal hívható)

 „Az évek mennek, mi maradunk és tesszük a dolgunkat”
Interjú Macsotay Tiborral, az Érdi Polgárőrség elnökével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 28. szám    2017. július 19.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Öt  válogatottal erősített az Érd
Bemutatóedzésen ismerkedhet-

tek meg a szurkolók hétfőn a 
2017/18-as szezon ÉRD csapatá-
val. A közönségtalálkozón Teka-
uer Norbert klubelnök mutatta be 
a csapat öt új játékosát. Elsőként 
Coralie Lassource-t, a francia 
válogatott balszélsőjét, aki 2016-
ban a francia bajnokság legjobb 
védőjátékosa lett, majd a szintén 
balszélső magyar válogatott ke-
rettag, Gávai Szonja következett 
a sorban. Harmadikként az Euró-
pa-bajnoki ezüst- és bronzérmes 
Jamina Robertset ismerhette 
meg a szurkolótábor, aki a svéd 
válogatottal részt vett a legutóbbi 
két olimpián. Ezt követően a Győri 
Audi ETO KC-val Bajnokok Ligá-
ja-győztes irányítóját, Tóth Gab-
riellát mutatta be Tekauer Nor-
bert, míg ötödik új igazolásként a 
francia válogatott kapusa, Julie 
Foggea lépett az ÉRD Aréna par-
kettjére. n 20. oldal

Alázat vagy gyalázat?

A választási kampány közeledtével egyre durvább 
hangnemet ütnek meg egyesek. A politikusoknak egy 
határig ezt nyilván tűrniük kell. De nem kell tűrniük 
azoknak a hivatali dolgozóknak, akik nem közszerep-
lők. T. Mészáros András polgármester írása.  n 3. oldal

Megújul a Tárnoki út

A Tárnoki út Kolozsvári utca és Szent István út közti, 
mintegy 1,2 kilométeres szakaszán már javában zajlik 
az építkezés: a régi gázvezetéket újjal váltják ki, kiépül 
a csapadékvíz-elvezető rendszer, és aszfaltburkolatot 
is kap az út.  n 7. oldal

Röpösök búcsúztatója

Kevesen tudják, hogy a ’60-as években a férfi röplab-
dázók a korszak legeredményesebb érdi csapatává 
váltak. A következő hetekben Marosffy Szabolcs írását 
tárjuk az olvasó elé az 50 éve megszűnt – de azóta új-
raéledt – érdi röplabda történetéről.  n 17. oldal

(Fotó: handballerd.hu/dénes balázs)
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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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Alázat vagy gyalázat?
TISZTELT ÉRDI POLGÁROK!
Mindenekelőtt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
az alábbi nyilatkozatban szereplő idézetekben ízléste-
len, sértő szavak, erőszakra felhívó kijelentések is sze-
repelnek, így semmiképpen se adják kiskorú gyerme-
kek kezébe.

„Önkormányzatba be-
menni mindenkinek egy-
ségesen kirángatni a mocs-
kokat és megkövezni a sok 
rablót akik tudatosan lop-
nak a magyar emberek-
től!!! Mocskos tetvek!!!”

Ezt a minősíthetetlen és 
gyalázatos fenyegetést egy 
közösségi oldalon írta valaki 
nemrég.

A hangnemet és az erő-
szakra buzdítást tette szóvá 
egy másik közösségi oldal, 
amire hamarosan az alábbi 
válasz érkezett az elsőként 

idézett oldal egyik admi-
nisztrátorától:

„Még is hogy a f...ba kép-
zelitek, hogy lehoztok az 
oldalatokon egy hazugsá-
got, amihez csatoltok egy 
zárt csoportból kilopott 
hozzászólást? Hogy meré-
szelitek a munkánkat, és a 
csoportot minősíteni 
egyetlen hozzászólás alap-
ján, ami g…re nem rátok 
tartozik? Ki a f…nak kép-
zelitek ti magatokat?”

Az adminisztrátor később 
azt írta, hogy egyébként 
azonosulni tud az első idé-
zetben szereplő szöveggel. 
Sőt, rá is tett egy lapáttal, 
amikor azt írta: „az önkoris 
Gizikék-Mancikák meg 
nyugodtan iszogatják a 
kávéjukat és költik az adó-
fizetők millióit, cs.szik el a 
papírokat, tüntetnek el 
komplett aktákat…”.

*

Joggal tehetik fel a kér-
dést, hogy polgármesterként 
miért foglalkozom ezzel az 
üggyel.

Egyrészt azért, mert ezek 
a közösségi oldalak nagy-
számú tagsággal rendelkez-
nek, tehát minden ezekben 
leírt szó nagy nyilvánosság-
hoz jut el. Ez pedig felelőssé-
get jelent. A nagy nyilvános-

ság (jelen esetben közel tíz-
ezer ember) előtt zajló be-
szélgetésfolyamok szelíd 
mederben tartása az admi-
nisztrátorok felelőssége. 
Alapvetően hasznos és jó 
oldalt üzemeltetnek, ami-
ben rendszerint közérdekű 
információk cserélnek gaz-
dát. Az oldal látogatói is 
ezért kedvelik, hiszen meg-
oldást találnak egy-egy 
problémára, de legalábbis 
megbeszélhetik ezeket. Egy 
ilyen fórumon természete-
sen a város ügyei is szóba 

kerülnek, és persze nem 
egyszer az önkormányza-
tot, a városvezetést is érik 
bírálatok. Ez így jó, így he-
lyes. Ez a demokrácia.  A 
fent idézett – és az admi-
nisztrátorok által sokáig 
szó nélkül hagyott – fenye-

getés azonban nem demok-
ráciába való. Ahogy az ad-
minisztrátor trágár levele 
és későbbi, az erőszakra 
buzdítással történő azono-
sulása, a hivatali dolgozók-
kal szembeni alaptalan vá-
daskodása, szexista, leke-

zelő hangneme sem. A város 
polgármestereként és érdi 
polgárként mindezt határo-
zottan visszautasítom és el-
ítélem mind a józan többség, 
mint pedig az önkormány-
zat és a Polgármesteri Hiva-
tal megfenyegetett munka-
társai nevében.

És ez a másik ok, ami mi-
att foglalkozni kell ezzel az 
üggyel. Az erőszakkal fenye-
getett emberek a kollégáim, 
és többségükben nők. Ők – 
ahogy az adminisztrátor ne-
vezi őket lekezelően: a „Gizi-
kék-Mancikák” – azok az 

emberek, akik az érdiek, kö-
zel hetvenezer ember ügyes-
bajos dolgait intézik nap 
mint nap. Méghozzá az ügy-
felek nagy többségének meg-
elégedésére. Ez az ő érde-
mük, nem az enyém. Én 
„csak” büszke vagyok rájuk.

De nemcsak kollégák ők, 
hanem feleségek, édesanyák 
is. Így még sértőbb és aláva-
lóbb az a szexista, trágár 
stílus, amelyben róluk be-
szélnek.

A rájuk szórt ocsmány rá-
galmak persze nem őket, ha-
nem annak íróját minősítik. 

Akinek szintén van családja. 
Vajon tűrné-e, hogy az ő fele-
ségéről, kislányáról ilyen 
stílusban beszéljen bárki? 
Nyilván nem tűrné. Mégis 
megengedi magának ezt az 
alpári stílust másokkal 
szemben.

Mi lehet ennek az oka?
Bizonyára mindenki érzé-

keli, hogy a választási kam-
pány közeledtével egyre 
durvább hangnemet ütnek 
meg egyesek. A politikusok-
nak egy határig ezt nyilván 
tűrniük kell.

De nem kell tűrniük azok-
nak a hivatali dolgozóknak, 
akik nem közszereplők. Nem 
kell tűrniük a rágalmazást, 
a szexista, trágár hangne-
met és nem kell tűrniük a fe-
nyegetéseket. Senkitől. De 
főleg nem olyan emberektől, 
akik – még ha nem is nyíltan 
vállalva, hanem háttérem-
berként – maguk is aktívan 
részt vettek és vesznek a po-
litikában. Mint tették és te-
szik az inkriminált közössé-
gi oldal adminisztrátorai.

Akik nem mellesleg pajzs-
ként használják olvasóikat 
ahhoz, hogy politikai céljai-
kat érvényesítsék. Meggyő-
ződésem ugyanis, hogy olva-
sóik nagy többsége nem poli-
tizálni jár a közösségi olda-
lukra. Az adminisztrátor 
mégis ezzel fenyegetőzik, 
amikor ezt írja: „ha nektek 
ez kell, lehet, hogy kicsit 
tényleg nem figyelek a fel-
adatomra, én mint mode-
rátor, hagyom elszabadul-
ni a dolgokat, és az Érd és 
Környéke csoport politikai 
csoport is lesz…”

Megteheti. Lelke rajta.
De biztos vagyok abban, 

hogy Érd lakóinak többsége 
nem akar harcot, nem akar 
lincselést (verbálisat se!), el-
utasítja az erőszakot, eluta-
sítja a trágár, fenyegető, le-
néző, szexista beszédet.

Meggyőződésem, hogy 
Érd lakóinak többsége békés 
hétköznapokat akar. Magá-
nak és családjának, barátai-
nak és ismerőseinek.

A magam részéről min-
dent megteszek, hogy ez így 
is legyen. A békés közösség 
pedig előbb-utóbb kiveti ma-
gából a gyűlöletkeltőket, az 
erőszakot követelőket és az 
őket támogatókat.

Ne hagyják, hogy a gyűlö-
let és az erőszak hangja meg-
mérgezze városunkat. Mert 
Érd a mi városunk! Mind a 
hetvenezer emberé, aki itt él.

T. Mészáros András
polgármester
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A n yugtalanság kora
Ígéretes futballkarrierje egy sérülés miatt kettétört; ge-
rincműtétjét eltitkolva kohásznak állt, de balesete miatt 
nem bírta ezt a kemény fizikai munkát. A vendéglátó-
iparban kezdte újra a nulláról, és komoly karriert futott 
be, ráadásul a női futballban is fontos szerepet vállalt. 
Érden, mint a polgárőrség elnökét, szinte mindenki is-
meri, azt viszont kevesen tudják, hogy a civil bűnmeg-
előzéssel egy betörés hatására kezdett foglalkozni. Ma-
csotay Tiborral beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Tevékenyen részt vesz a 
város életében; a helyiek 
többsége bizonyára úgy hi-
szi, tősgyökeres érdi, holott 
csupán másfél évtizede lakik 
itt. Honnan költözött ide?

– Budapestről, de nem a 
fővárosban, hanem Szom-
bathelyen születtem, 1953-
ban. Édesapám hányatott 
sorsú ember volt, aki meg-
járta nemcsak a II. világhá-
borút, hanem a málenkij 
robotot is. Édesanyám 
1959-ben tragikus körül-
mények közt meghalt; há-

rom fiút hagyott hátra, kö-
zülük én voltam a legfiata-
labb, a bátyáim egy, illetve 
két évvel voltak idősebbek 
nálam. Édesapám megke-
seredett, összetört ember 
volt, nem volt alkalmas a 
nevelésünkre, így intézetbe 
kerültünk, Kőszegre. Nem 

volt valami színes, vidám 
gyermekkorom.

– Milyenek voltak az inté-
zeti körülmények az ötvenes 
években?

– A kőszegi intézet valaha 
kastély volt, persze nem óv-
ták meg az állagát, nagyon 
lepusztult. Hatalmas terem-
ben laktunk, negyvenketten 
aludtunk a huszonegy darab 
emeletes ágyon. Egyenruhát 
kellett hordanunk, olyan 
volt, mint amit a vasutasok 
viseltek, hogyha elszökünk, 
ne tudjunk keveredni a váro-
si lakossággal. Persze azért 

állandóan szöktünk – én is, 
minden határozott cél nél-
kül, csak úgy brahiból. Az 
intézetben sokat sportoltam: 
sakkoztam, pingpongoztam, 
fociztam, kézilabdáztam, 
négytusáztam. A sportra 
volt lehetőség bőven – vala-
mivel le kellett foglalni azt a 

sok gyereket. A futballnál 
kötöttem ki, ahogy felnőt-
tem, a Haladásnál játszot-
tam Szombathelyen. Sajnos, 
huszonegy évesen komolyan 
megsérültem, másfél évi kín-
lódás után a fővárosban mű-
tötték meg a gerincemet, 
nem is egyszer.

– Akkor már nem az inté-
zetben élt, hiszen nagykorú 
volt.

– Nem, munkásszálláson 
vergődtem.

– Milyen munkát tudott 
vállalni egyáltalán ezzel a sé-
rüléssel?

– Kohász voltam Csepe-
len. Természetesen eltitkol-
tam a sérülésemet, de előbb-
utóbb kiderült, hogy gond 
van a derekammal. Nagyon 
rossz állapotba kerültem; 
huszonnyolc évesen leszá-
zalékoltak. Szerencsére a 
sport lévén szert tettem 
olyan barátokra, akik segí-
tettek, például Albert Flóri-
án, az FTC legendás játéko-
sa, akinek nagyon sokat 
köszönhetek: az ő révén a 
Dél-Budai Vendéglátóipari 
Vállalathoz kerültem, a por-
tán voltam „kuveros”.

– Ez a kifejezés mit jelent?

– Akkoriban vezették be a 
vendéglátóhelyeken a kötele-
ző fogyasztást, ezt hívták 
couvert-nek. Minden vendég-
nek meg kellett vásárolnia 
egy minimális fogyasztási 
jegyet, mondjuk harminc fo-
rintért. Természetesen ak-
kor még minden vendéglátó-
hely állami tulajdonban volt; 
ezzel a módszerrel szerették 
volna fellendíteni a forgal-
mat, jobban mondva az ellen-
őrizhető fogyasztást. Én 
árultam ezeket a bizonyos 
jegyeket, de ez az időszak 
nem tartott sokáig: három 
hónap telt el, és felajánlot-
ták, hogy vezessek egy bárt.

– Csak úgy?!

– Akkoriban így mentek a 
dolgok. Behívtak, azt mond-
ták: fiam, te alkalmas vagy 

erre, el tudod vezetni az üz-
letet, hát csináld. Így is lett. 
Volt érzékem hozzá, nagy-
apám lókupec volt, nagy-
anyám piacozott, üzletasz-
szony volt. Az, hogy megáll-
tam a helyemet, annak is 
köszönhető, hogy mindig is 
képes voltam fegyelmezet-
ten dolgozni. Ezt az intéze-
tes múltamnak köszönhe-
tem; bárhogy is gondoljak 
ma vissza gyermekéveimre, 
azt el kell ismernem: jó lecke 
volt. Megtanultam, hogy 
csak magamra számíthatok, 
és hogy nem szabad meg-
ijednem semmiféle munká-
tól. Aki intézetben nőtt fel, 
egy kicsit másképp látja a 
világot. Felnőttként lapátol-
tam havat, raktam vagont, 
hogy pénzhez jussak. Egy 
nem jutott eszembe: hogy 
bűnözzek.

– Tartja még a kapcsolatot 
egykori társaival?

– Csak két emberrel, mivel 
nagyon szétszóródtunk. Az 
intézetesek közül sajnos ke-
veseknek vitt felfelé az útja, a 
többség lecsúszott. Nekem 
szerencsém volt. Mikor elin-
dultak a szerződéses vendég-
látóipari üzletek, én voltam 
Magyarországon a második, 
aki ilyet vettem: a körúti Ka-
raván eszpresszót. Ezekben 
az években meg is nősültem, 
és idővel három gyermekem 
született. A nagyobbik fiam 
negyvenhárom éves, a kiseb-
bik harmincegy, a kislányom 
pedig huszonhárom. A sport-
ba is visszakapcsolódtam: 
mint egykori sportoló, to-
vábbra is ilyen körökben mo-
zogtam, csak épp nem a férfi, 
hanem a női futball vált az 
életem részévé.

– Önnek, mint korábbi fo-
cistának, milyen volt egy női 
futballcsapattal foglalkozni?

– A nők érzékenyebbek, 
ugyanakkor sokkal jobban 
terhelhetőek, mint a férfiak, 
és sokkal fegyelmezetteb-
bek, elkötelezettebbek is. 
Nem szeretném megbántani 
a férfi futballistákat, de ez 
így van. Abban az időben le-
sajnálták a női labdarúgást, 
ami egyrészt nagyon érzé-
kenyen érintette a sportoló-
kat, másrészt nem visszafej-
lődést eredményezett, ha-
nem pluszerőt adott nekik. 
Nagyon jó volt velük dolgoz-
ni, és sokkal könnyebb, mint 
a férfiakkal.

– Hány évig dolgozott a 
női futballban?

– Tizenöt évig. Egyébként 
a mostani párom is váloga-
tott labdarúgó. Hozzátarto-
zik, hogy tizenegy éven ke-
resztül a Tipográfia Egye-
sület technikai igazgatója 
voltam. Itt is volt női labda-
rúgás; segítettem az edzőt, 
felügyeltem az utánpótlást, 
és elláttam a technikai igaz-
gatói – ahogy ma mondják, 
menedzseri – teendőket. 
Sok más sportágon kívül 
nagyon sikeres volt az íjász 
szakosztályunk: egyik ver-
senyzőnk, Nagy Béla, olim-
piai ötödik helyezést ért el. 
Nagyon erősek voltunk a 
kerékpározásban is. A ven-
déglátással sem hagytam 
fel. A rendszerváltozás ide-
jén céget alapítottam, saját 
presszót vettem Kőbányán, 
a Bihari úton, és keresked-
tem is. Ez az időszak 2009-
ig tartott – akkor már itt él-
tem Érden.

„Ha tíz percig nem történik valami körülöttem, pánikba esem, hogy 
feleslegessé válok, és azonnal kitalálok valamit”

Dr. Mihály István dandártábornok, Pest megyei rendőrfőkapitány-
nyal, a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatának átvételekor
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/848-6067
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű f
Zöldudvar

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

06-23/520-117
E-mail:

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu
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– Miért költözött pont Érd-
re, ha kőbányai érdekeltségei 
voltak?

– Korábban az Üllői úton 
laktam. Vágytam arra, hogy 
ne egy bérházban éljek: apai 
ágon a felmenőim földműve-
sek voltak, én is szerettem 
volna vidéken élni. De nem 
Érden – a Velencei-tó mellé 
szerettem volna költözni, 
már ki is néztem egy házat 
Kápolnásnyéken, közel a tó-
hoz, csakhogy kiderült: vize-
sedik a ház. Nézelődtem a 
környéken, többek közt Tár-
nokon is, de ott sem jött ösz-
sze a vétel. Hazafelé jövet 
arra gondoltam, megnézem 
azért Érdet is. Csakhogy el-
tévesztettem az utat: nem a 
központ felé kanyarodtam a 
pályáról, hanem balra. Alig 
volt itt néhány ház. Kérdez-
tem, merre van Érd, azt 
mondták, már ott vagyok. 
Befordultam az egyik utcá-
ba, láttam egy épülő házat, 
ki volt írva rá, hogy eladó. 
Megvettem 2001-ben, és nem 
bántam meg: nagyon meg-
szerettem a várost.

– Hogy került kapcsolatba 
a polgárőrséggel?

– Három évre rá, hogy ide-
költöztünk, betörtek a szom-
szédságunkban. A szom-
szédasszonyom mesélte, 
hogy bezzeg Tiszaújváros-
ban, ahonnan jöttek, van pol-
gárőrség, és jobb a közbiz-
tonság. Akkor hallottam elő-
ször a polgárőrségről, és 
megmozgatta a fantáziámat 
ez a lehetőség. Az önkor-
mányzat segítségével elju-
tottam a szervezet akkori 
vezetőjéhez; leültem vele, el-

mondtam, hogy szeretnék 
egy parkvárosi csapatot lét-
rehozni, az ő égiszük alatt. 
Pénzt nem kértem, a maga-
mét tettem bele, és saját ko-
csival jártunk. Egyre többen 
lettünk, egyre jobban mű-
ködtünk, míg az „anyacso-
port” egyre rosszabbul. 
2005-ben aztán megválasz-
tottak a polgárőrség elnöké-
nek: huszonegyen voksoltak 
rám, kilenccel szemben. Úgy 
vettem át a csoportot, hogy 
pénz alig volt, de ez nem ér-

dekelt: eldöntöttem, hogy ak-
kor is csinálni fogom. 2006-
ban T. Mészáros András lett 
a polgármester, akkor egy-
millió forinttal gazdálkod-
hattunk. Apránként építet-
tem fel az egyesületet: ahogy 
jöttek az eredmények, bővül-
tek a források is. Lett épüle-
tünk a Duna utcában, és a 
város egyre inkább támoga-
tott minket, ahogy Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő is. Mára mi vagyunk 
Magyarország egyik legerő-
sebb polgárőrsége, ha nem a 
legerősebb; hat kerületünk 

van, több irodánk, huszon-
négy órás diszpécserszolgá-
latunk. Nagyon szervezett 
rendszerben működünk, 90 
százalékban önkormányzati 
fenntartással. Mára lefedtük 
az egész várost, részt ve-
szünk a városi rendezvénye-
ken, konferenciákon is.

– Hány taguk van most?

– Körülbelül százhetven. 
Nemcsak a taglétszámunk 
nagy és az eredményeink 

jók, hanem van még egy kü-
lönlegességünk: ez a moto-
ros tagozatunk, ami látvá-
nyosan fejlődik. Jelenleg 
tizenkét motorosunk van. 
Ez önmagában talál nem 
nagy szám, de tudni kell, 
hogy az érdi rendőrségnek 
az egész illetékességi terü-
letén van összesen három 
motorosa. Van lovas tago-
zatunk is, amely a hegyet 
járja. Szeretném ezt is fej-
leszteni.

– Nemrég elnyerték a Pol-
gárőr Érdemkereszt arany 

fokozatát, ami azt mutatja: 
fáradozásukat kívülről is elis-
merik. Ön, mint az egyesület 
vezetője, belülről nézve 
mennyire tartja eredményes-
nek a munkájukat?

– A mi munkánkat nehéz 
mérni, hiszen a bűnmegelő-
zés a legnagyobb felada-
tunk. Emellett persze van-
nak még más teendőink is, 
például a környezetvéde-
lem. A város, a lakosság és a 
magunk által támasztott 

követelményeknek megfele-
lünk. A javuló rendőrségi 
statisztikák is azt mutatják, 
hogy a mi bűnmegelőző 
munkánk jól működik. Fon-
tos az is, hogy az érdi rend-
őrség és a polgárőrség kö-
zött nagyon jó a kapcsolat. 
Több díjat is elnyertünk 
már egyébként: megyei és 
országos kitüntetéseket, il-
letetve a Polgárőr Város 
rangot. Ezekre nagyon 
büszke vagyok, hiszen az 
országban több mint két-
ezer polgárőr egyesület van 
bejegyezve, 61 ezer taggal.

– Nemrég ünnepelte a hat-
vannegyedik születésnapját. 
Van-e valamilyen különleges 
születésnapi kívánsága, olyan 
vágya, amit szeretne elérni a 
következő esztendőben?

– Nincs. A korommal nem 
foglalkozom: az évek men-
nek, mi maradunk és tesz-
szük a dolgunkat. Nyuga-
lomra biztos nem vágyom: 
alaptermészetemből adódik, 
hogyha tíz percig nem törté-
nik valami körülöttem, pá-
nikba esem, hogy felesleges-
sé válok, és azonnal kitalá-
lok valamit. Nem vagyok al-
kalmas arra, hogy nyugodt, 
nyugdíjas életet éljek. Sze-
retném, ha a közbiztonság 
egyre jobb lenne a városban, 
amihez mindig megpróbálok 
egy kis pluszt hozzátenni. 
Ezek a személyes vágyaim 
is, hiszen a polgárőrséget én 
nem munkának tekintem, 
hanem életem részének.

– Jut idő a pihenésre?

– Persze! Este leülök, vé-
giggondolom a napot, meg-
tervezem a másnapot, rende-
zem a gondolataimat. Spor-
tolok, olvasok, utazgatok 
belföldön.

– Szombathely, Kőszeg és 
Budapest után Érd követke-
zett. El tudja képzelni, hogy 
innen máshová költözzön?

– Nem. Megszerettem Ér-
det: a várost, a mentalitást, a 
sokszínűségét. Naponta 
többször végigmegyek a vá-
roson, és mindig látok vala-
mi újat. Szeretnék itt marad-
ni, itt élni és végezni a fel-
adatomat.

„Mára mi vagyunk Magyarország egyik legerősebb polgárőrsége”
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Ők nyertek úszóbérletet
776 diák jelentkezett az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és 

az Érd Aréna által közösen decemberben meghirdetett 
úszóbérlet akcióra, aminek a lényege, hogy januártól 
szeptemberig minden iskolából kisorsolnak egy-egy diá-
kot, aki kísérőjével együtt egy 10 alkalmas úszóbérletet 
kap. Az Ifjúsági Önkormányzat és az Érd Aréna közös 
akciójának júliusi nyertesei: Bengyel Kata (Batthyány), 
Együd Benedek (Bolyai), Mike Boróka (Érdligeti), An-
gyal Kitti (Gárdonyi), Fábián Csenge (Kőrösi), Sipos 
Zita (Marianum), Zelei Zsolt (Móra), Csepela Rebeka 
(Teleki), Medveczki Kata (Vörösmarty).

Asz faltozás képviselői keretből
Aszfaltot kapott a parkvárosi Selmeci utca korábban 
burkolatlan szakasza, a Daróci és a Somogyvári utca 
között. A munkálatokat képviselői keretből végezték el.

A lakók örömmel fogad-
ták, hogy utcájuk alig két 
nap leforgása alatt szilárd 
burkolatot kapott: mint 
egyikük lapunknak el-
mondta, ez a környék na-
gyon forgalmas; az arra 
haladó autók rendre felver-
ték a port.

– Bár az aszfaltozás 
gyorsan lezajlott, az előké-
szítő munka hosszabb időt 
vett igénybe, mivel a mű-
szakiakkal egyeztetve dön-
töttük el, melyik utcára for-
dítsuk az ötmillió forintos 
képviselői keretet. Tekint-
ve, hogy tavaly a Selmeci 
utca Daróci utcától lefele 
eső része kapott aszfaltot, 
úgy gondoltuk, hogy a vá-
lasztókerületembe tartozó, 
450–500 méter hosszú mur-
vás szakaszt is leburkoltat-
juk – mondta lapunknak 
Fülöp Sándorné Fidesz–
KDNP-s önkormányzati 
képviselő.

Az aszfaltozás múlt szer-
dára elkészült, ottjártunk-
kor a murvás szegély kiala-

kításán dolgoztak még az 
ÉKFI munkatársai.

– Korábban ez egy ká-
tyús, poros utca volt, amit 
évente két alkalommal 
karbantartottak a közterü-
let-fenntartó intézmény 
dolgozói. Most megoldód-
tak ezek a problémák – 

mondta Fülöp Sándorné, 
aki reméli, a jövőben több 
utca is megújulhat a képvi-
selői keretből.

A választókerületben 
egyébként a Modern Váro-
sok program keretében is 
zajlanak munkálatok: a Ko-
lozsvári utcában a vízelve-
zetést oldották meg, és je-
lenleg épül a vízelvezetés a 
Tárnoki úton, amely asz-
faltburkolatot is kap majd.

– A Kalotaszegi utca egy 
kis szakaszának felújítása 
– a Kolozsvári és a Késmár-
ki utcák között – még várat 
magára, de nagyon remé-
lem, hogy még az idén az is 
elkészül – zárta szavait Fü-
löp Sándorné.

QQ Á.K.

Korábban ez egy kátyús, poros utca volt

Épü l a Szent István híd
Ahogy azt ígérték, június 
legelső napjaiban elkezdő-
dött az Európai Unió és a 
magyar állam által 1,3 mil-
liárd forint értékben finan-
szírozott Szent István híd 
építése, amely Érd ke-
resztirányú forgalomelve-
zetését fogja szolgálni a 
település északi és déli ol-
dala között.

A hidat már a nyolcvanas 
évek óta tervezi a város, hi-
szen jelenleg csupán két tel-
jes értékű átkelési lehetőség 
van a városban (a Duna ut-
cában és a Balatoni úton), 
mivel az alagútban például a 
magasabb járművek már 
nem férnek el. Ezért is lesz 
jelentős a Szent István híd 
megépítése, ami a Gárdonyi 
Uszodával szemközt lévő 
benzinkúttól vezeti majd fel 
a forgalmat a Felvigyázó ut-
cáig a kétszer egysávos híd-
ra, amelyen szintbeli kerék-
pársáv és egyoldali gyalo-
gosjárda is lesz. A híd a vas-
úti pályák fölé épül és a Hi-
vatalnok utca 82-nél koráb-
ban kisajátított telken megy 
át az Elöljáró utcába, ami 
majd kivezeti a forgalmat a 
Velencei útra.

Feczkó Róbert, a kivitele-
zéssel megbízott A-Híd Zrt. 
projektmérnöke az Érdi Új-
ságnak elmondta, hogy 
nincs csúszás, az ütemterv-
ben vállaltakat egyelőre 
tartják, de muszáj is, hiszen 
a híd alapjait legkésőbb jövő 
februárig le kell tenniük, mi-
vel azután a Kelenföld–Száz-
halombatta vasúti vonalon 
zajló európai uniós beruhá-
zás miatt az érintett szaka-
szon vágányzár lesz, így a 
két projektnek folyamatosan 
együtt kell működnie. A kivi-
telező cég képviselője la-

punknak hangsúlyozta, 
hogy a korábbi tenderter-
vekből és útfelújítási tervek-
ből az építkezéssel párhuza-
mosan készítik el a végleges 
kivitelezési dokumentációt, 
figyelembe véve, hogy nyolc 
közművet is ki kell váltaniuk 
a beruházás miatt.

Az elmúlt másfél hónap-
ban lebontották a két, koráb-
ban az önkormányzat által 
megvásárolt ingatlanon – a 
Hivatalnok utcában és a Fel-
vigyázó utcában – lévő háza-
kat, elkerítették a híd által 
közvetlenül határolt ingatla-
nokat, bejárókat építettek a 
felvonulási utakhoz és a pró-
bacölöpözés is megvolt már. 
Ezután a próbacölöpök ter-
helését fogják tesztelni, eb-
ből számolják majd ki a mér-
nökök, hogy milyen széles és 
milyen hosszú cölöpökön 
álljon a híd.

A projektmérnök elmond-
ta, hogy a cölöpök végleges 
fúrására július 31-e és au-
gusztus 25-e között kerül 
sor, ezt követően szeptem-
berben lesznek látványo-
sabb szakaszok, amikor 

megkezdik a híd alapépítmé-
nyének felhúzását és beeme-
lik az acélfőtartókat. Ez 
utóbbi munka egészen no-
vemberig is eltart majd.

Feczkó Róbert kiemelte, 
hogy a beruházás jelenlegi 
szakaszában az a legfonto-
sabb, hogy a hídszerkezet 
elkészüljön.

– Úgy kell ezt elképzelni, 
mint amikor egy házat épí-
tünk, először elkészül az 
alap, utána a szerkezet, és 
legvégül színezzük be a há-
zat. Nekünk maga a híd teste 
jelenti a falakat, amire ez-
után tudjuk építeni az összes 
többi munkát – mondta a 
projektmérnök.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen visszajelzések vannak a 
lakosság részéről Feczkó 
Róbert elmondta, hogy a 
vártnál kevesebb panasz ér-
kezik hozzájuk, de hozzátet-
te, hogy minden felmerülő 
problémát azonnal megpró-
bálnak kezelni.

– Igyekszünk minél keve-
sebb kellemetlenséget okoz-
ni, bár tudjuk, hogy egy ek-
kora építkezés felfordulás-

sal jár. Törekszünk fi-
gyelni a részletekre is, 
így például a Felvigyá-
zó utcát folyamatosan 
locsoljuk, mert az arra 
járó nagy gépeink bi-
zony felkavarják a port 
a murvás utcában – tet-
te hozzá a mérnök.

Az ütemterv szerint 
az építkezés decembe-
rig tart, majd a leghide-
gebb téli hónapokban, 
decemberben és janu-
árban leállnak, és jövő 
februárban folytatják a 
munkát. A Szent István 
hidat várhatóan jövő 
ősszel adják át a forga-
lomnak.

 Q NyH

Szeptemberben lesznek látványosabb szakaszok: megkezdik a híd 
alapépítményének felhúzását és beemelik az acélfőtartókat

A hidat várhatóan jövő ősszel adják át a forgalomnak
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Meg újul a Tárnoki út
A Modern Városok program olyan fázisba jutott, hogy 
már láthatóak az eredményei is: a tervezéshez egy-más-
fél év kellett, és most már a kivitelezés is megkezdődhe-
tett – fogalmazott T. Mészáros András szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatóján, amit az újjáépülő Tárnoki 
úton tartott múlt szerdán.

A Tárnoki út Kolozsvári 
utca és Szent István út köz-
ti, mintegy 1,2 kilométeres 
szakaszán már javában zaj-
lik az építkezés: a régi gáz-
vezetéket újjal váltják ki 
(ezt a Tigáz végzi, a város-
sal történt megállapodás 
alapján), kiépül a csapadék-
víz-elvezető rendszer, és 
aszfaltburkolatot is kap az 
út. Mint T. Mészáros András 
elmondta, a munkálatok 
várhatóan idén októberre 
be is fejeződnek.

A Tárnoki út egy másik 
szakaszát is fel kívánja újí-
tani a város: az ehhez szük-
séges forrásra már pályáz-
tak, de egyelőre nem jártak 
sikerrel. Mint T. Mészáros 
András elmondta, a pályá-
zatnak lesz egy újabb fordu-
lója, amire szintén jelentkez-
ni fognak.

A polgármester hangsú-
lyozta: nagy forrás áll ren-
delkezésre, ami az útépítést 
és a vízelvezetést illeti:

– Az idei esztendőben 
mintegy 16 milliárd forint 
van az úgynevezett infrast-
ruktúrafejlesztésre, azaz a 
vízelvezetésre és a gyűjtő-
utak megépítésére. Ami a 
vízelvezetést illeti, mind a 
keleti, mind a nyugati olda-
lon megkezdődtek már a 
munkák. Örülök neki, hogy 
mind a terveztetés, mind a 
közbeszerzés különösebb 
zökkenők nélkül zajlott le – 
mondta a polgármester.

– A Modern Városok prog-
ram keretében olyan meny-
nyiségű út, illetve vízelveze-
tő-rendszer épül és újul meg 
a városban, amire még nem 
volt példa – nagyságrend-
ben, illetve fontossági szem-

pontból a csatornázással le-
het csak összehasonlítani – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András, akitől megtudtuk 
azt is: tíz csomópont megépí-
tésére írtak ki közbeszerzé-
si pályázatot; amint ezek le-
futnak, megindulnak az épít-
kezések is.

– Ami az állami kezelésű 
utak – a Törökbálinti, illetve 
a Zámori út – felújítását, át-
építését illeti, a napokban 
megkötöttük a konzorciumi 
szerződést. A NIF Zrt. elkez-
di terveztetni a Vadlúd–Zá-
mori, a Fehérvári–Zámori, 
illetve az Alsóvölgyi–Török-
bálinti utak új kereszteződé-
sét. 2019-re ezek az útszaka-
szok is elkészülnek – hang-
súlyozta a polgármester, 
hozzátéve: reményei szerint 
a gyűjtőutak után a lakó-
utakra is három éven belül 
sor kerülhet.

– Ahhoz, hogy ezeket is 
megépítsük, megújítsuk, 
nem 16 milliárd forintra, 
hanem ennek duplájára 
lenne szükségünk – je-
gyezte meg T. Mészáros 

András, aki elmondta azt 
is: a poros földutak locsolá-
sát megkezdték, de a kalci-
um-kloridos kezelés sem 
tartós, egy-két hónap alatt 
elmúlik a hatása - nem be-
szélve egy-egy nagyobb 
eső hatásáról.

T. Mészáros András kérdé-
sünkre beszámolt arról, hogy 
a város Tárnok felé eső ré-
szére tervezett záportározó 
jelenleg a tervezési fázisnál 
tart. Az már körvonalazó-
dott, hogy a Benta-pataknál 
alakítják majd ki. n ÁdÁm

Közgyűlési összefoglaló

Új kosárlabdapályák épülhetnek
Kosárlabdapályák épülhetnek Érden, TAO-s forrásból 
és városi támogatással. A három új pályát a Vörösmarty, 
valamint a Kőrösi iskolában létesítené a RADO Kosár-
labda Sportegyesület.

Nyolc napirendi pontot, 
valamint egy sürgős előter-
jesztést tárgyalt múlt heti 
rendkívüli ülésén Érd köz-
gyűlése. A hétfői ülésen dön-
tés született arról, hogy a 
város támogatja a RADO Ko-
sárlabda Sportegyesület cél-
kitűzését, hogy Érden kosár-
labdapályákat létesítsen, és 
a Kőrösi iskola mellett a Vö-
rösmarty gimnáziumban is 
elinduljon a kosárlabda 
utánpótlás-nevelés. A mind-
két oktatási intézményt érin-
tő beruházás részben TAO-
forrásból valósulna meg 
(21,29 millió forintból), 9,16 
millió forintot pedig a köz-
gyűlés, a város idei költség-
vetésének a pályázatok be-
nyújtásához szükséges elő-
készítő költségek terhére kí-
ván finanszírozni.

A sürgős előterjesztéssel 
benyújtott határozati javas-
latot 13 igen szavazattal és 4 
tartózkodással fogadta el a 
grémium.

– Dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselő – 
korábban maga is NB I-es 
játékos – sokat dolgozott 

azon, hogy Érden szabadté-
ri kosárlabdapályák nyit-
hassák meg kapuikat a fia-
talok előtt. Önkormányza-

tunk és a RADO egyesület 
összefogott: ők hozzák a 
szükséges 70 százalékos 
TAO-s támogatást, váro-
sunk pedig a fennmaradó 30 
százalékkal járul hozzá a 
pályák kialakításához. Eze-
ket bárki használhatja, aki 
az iskola területére jogosult 

belépni: elsősorban a diá-
kok – mondta a közgyűlést 
követően dr. Bács István 
alpolgármester.

Döntés született a közét-
keztetésről szóló önkor-
mányzati rendelet módosítá-
sáról is: eszerint a térítési díj 
összegét előre, a tárgyhót 
megelőző hónap 20. napjáig 
kötelesek megfizetni a szol-
gáltatást igénybe vevők – ki-
véve a bölcsődei, óvodai térí-

tési díjat, mert azt 
utólag, a tárgyhót 
követő hónap 20. 
napjáig kell megfi-
zetni. A szeptember 
1. napján hatályba 
lépő rendelet értel-
mében a csekkes, 
készpénzes, átuta-
lásos és banki 
pénztári befizetés 
mellett a lakosság 
választhatja a cso-
portos díjbeszedési 
megbízást is.

A képviselők egy-
hangúlag megsza-
vazták, hogy az 
Erika utca 6. szám 
alatti önkormány-
zati tulajdonú in-

gatlant pályázat útján hasz-
nosítják; a bérleti díj mini-
mum 120 ezer forint havonta 
(plusz áfa). A pályázat beér-

kezésének határideje au-
gusztus 14-én 16 óra; bővebb 
információ a hivatal vagyon-
gazdálkodási csoportjánál 
kapható. Létrehozták a be-
érkező hasznosítási pályá-
zatok értékelését végző bi-
zottságot is, amelynek tagjai 
közé az MSZP–DK–Együtt 
frakció javaslatára felvették 
Szűcs Gábor szocialista 
képviselőt is.

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése döntött arról is, 
hogy a tartósan betöltetlen-
nek minősülő negyedik szá-
mú gyermekorvosi körzet 
ellátását végző orvos számá-
ra, a körzet lecsökkent fi-
nanszírozásának kiegészí-
tésére egy éven keresztül 
havi 300 ezer forint de mini-
mis támogatást nyújt. Dr. 
Neumann Rita várhatóan 
augusztus 1-jétől látja el a 
gyermekorvosi feladatokat a 
körzetben.

A közgyűlés határozott 
arról, hogy dr. Tóth Judit 
Elektra szeptember 1-jétől 
további öt esztendeig ellátja 
az iskolai és ifjúsági fogá-
szati feladatokat.

Qn ÁdÁm Katalin

Döntés született a közétkeztetésről szóló rendelet módosításáról is: szeptem-
bertől változik a térítési díj befizetésének határideje és módja

A munkálatok várhatóan idén októberre be is fejeződnek



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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2030 Érd, Széles utca 1.
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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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
A Csuka Zoltán Városi könyvtár HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet mindenkinek, aki valamilyen módon kötődik városunkhoz, 
Érdhez. A pályázaton egyének és csoportok (szakkörök, egyéb kö-
zösségek) kortól függetlenül részt vehetnek.
Célunk a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapítása, 
ezért várunk olyan írásos (könyv, irat, visszaemlékezés stb.), 
képi (fotó, képeslap) vagy hanganyagot (video-, magnófelvétel), 
amely lehetővé teszik településünk történetének még teljesebb 
megismerését.
Néhány példa a témákra:
•	 családtörténet
•	 mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenységhez fűződő 

anyagok (üzletek, üzemek, kisiparosok működésével kapcsola-
tos fotó és írásos anyag)

•	 sporttal, kulturális élettel kapcsolatos írásos és fotóanyag
•	 régi térképek, képeslapok, fotó, grafika, leírás érdi nevezetes-

ségekről (különösen azokról, amelyek már nem léteznek, mint 
pl. strandok, kastély, téglagyárak, Szent György-templom, 
országzászlók, hajókikötő, hajómalmok stb.)

•	 1945–1970 között keletkezett dokumentumok
•	 országgyűlési és helyi választási anyagok (plakát, röplap).
Ezenkívül pályázni lehet bármely szabadon választott helytörté-
neti téma feldolgozásával, amely kapcsolódik településünkhöz.
A kép- és hanganyagokat kérjük magyarázattal, hivatkozással 
ellátni.
A leadott pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, ér-
tesítési címét, életkorát.
A legsikeresebb pályamunkák jutalomban részesülnek!
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 31.
A pályázat leadásának helye: Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 
Hivatalnok u. 14.
További felvilágosítást telefonon (06-23-365-470), e-mailben 
(csukalib@csukalib.hu) vagy személyesen a központi könyvtárban 
(Érd, Hivatalnok u. 14.) kérhetnek a könyvtár munkatársaitól.
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!

Galaxisok csillagrajzokon
A szerelemnek és csilla-
goknak közük van egy-
máshoz, de nem csak úgy, 
ahogy azt elsőre gondol-
nák. Az eget kémlelni órá-
kon át távcsöveken keresz-
tül nem lehet, csak szenve-
déllyel, azaz szerelemből. 
Ahogy az Érdi Csillagásza-
ti Klub tagjai is teszik. 
Vagy éppen olyan előadá-
sokat hallgatnak, mint 
Kiss Péter Mély-Ég című 
prezentációja a csillagok 
rajzolásáról.

Kiss Péter valószínűleg 
még azt sem tudta, hogy mi 
fán terem a szerelem, ami-
kor nyolcéves korában az 
első gyereknek való távcsö-
vével elkezdte az égboltot 
kémlelni. A dolog aztán ak-
kor fordult igazán komolyra, 

amikor még mindig gyerek-
ként, 12 évesen belépett a 
Magyar Csillagászati Egye-
sületbe, részt vett az első 
csillagászati táborban.

Az senki számára nem 
kérdés, hogy a csillagászati 
megfigyelés gyakorlata sok-
kal, de sokkal régebbi, mint 
a fotografálás. Az égbolton 
látottakat miként is lehetett 
volna rögzíteni, dokumentál-
ni másként, mint rajzzal. De 
minek a rajz ma, amikor tö-
kéletes minőségű, színes 
fényképeken lehet megörökí-
teni, amit a távcsövek meg-
mutatnak?

Kiss Péter – és sok más 
csillagrajzoló – szerint a rajz 
azért kell, mert szép! Őt sze-
mély szerint a csillagászaton 
belül a kezdetektől fogva leg-

főképp az a szépség érdekli, 
amit saját szemével láthat. 
Elbűvölik a galaxisok spirál-
karjai, a diffúzködök ragyo-

gó részletei a jobbnál jobb fo-
tókon. Az ő célja azonban 
ezeket a részleteket saját 

szemmel meglátni, illetve raj-
zon megörökíteni. Minden 
rajz egy vázlattal indul, amit 
éjszaka az ég alatt, a távcső 
mellett készít (papírra, gra-
fittal, egy halvány lámpa fé-
nyénél) s a távcsőben látotta-
kat örökíti meg. Az a törek-
vés, hogy minden – de kizáró-
lag az – szerepeljen a rajzon, 
amit a távcsőben látni. A kész 
vázlat alapján a rajzokat ké-
sőbb nappal kidolgozza, a 
kép ekkor válik a távcsőben 
látottak hű másává: a csilla-
gok szabályos kerekek lesz-
nek, és a ködfelületek meg-
kapják a megfelelő átmene-
tes tónusozást. A kész rajz is 
fehér papírra készül grafit-
tal. Általában minden rajzból 
egy eredeti példány létezik.

A laikusnak is izgalmas 
előadásból mindezeken túl 
megtudtuk, mit és hogyan 
lehet látni egy távcsőben, ho-
gyan kell nézni, hogy értel-
mezni tudjuk az elénk vetülő 
képet, s le tudjuk azt rajzol-
ni. Kaptunk némi történeti 
áttekintést arról, hogyan fej-
lődött az égbolt kémlelése, 
valamint a rajzolási és a fo-
tográfiai technikák.

QQ M. Nagy

Csillagparti
A Kiss Pétert meghívó Érdi Csillagászati Kör mintegy fél éve 
alakult. Öt-hat lelkes érdi amatőr gondolta úgy, hogy nem 
csak a múzeumok éjszakáján lenne érdemes összejönniük 
az eget kémlelni, ahogy ezt már évek óta teszik. Az érdeklő-
dés alapján időszerűnek vélték egy klub alakítását, tudtuk 
meg Mádai Attilától, az egyik alapítótól, aki jelenleg a kis tár-
saság vezetője is. Elképzeléseik szerint a rendszeres összejö-
veteleken – minden hónap 2. hétfőjén, a múzeumban – 
olyan témák kerülnek majd terítékre, amelyek azokat is ér-
dekelhetik, akik csak kacérkodnak a csillagászattal, de szere-
lembe még nem estek. Legközelebb július 22-én, szomba-
ton várják csillagpartira az érdeklődőket este 8 órától éjfélig 
Érd határába. A végleges helyszínről és a program megtar-
tásáról, amely az ég derültségétől függ, e-mailben kapnak 
értesítést az érdeklődők. Jelentkezni az erdi.csillagaszati.
klub@gmail.com e-mail címen lehet.

Minden rajz egy vázlattal indul, ami éjszaka az ég alatt, a távcső 
mellett készül

Kiss Pétert az a szépség érdekli, amit saját szemével láthat
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Zengg, a kalózok városa
A horvátországi tengerparti dagonyázás-

ból hazafelé – nem, nem az autópályán, ha-
nem a tengerparti úton, hogy a látvány hosz-
szú időre emlékezetünkbe égjen – a Zengg 
(Senj, ahogy a horvátok nevezik) várostáb-
lát meglátva azonnal tudtam, hogy itt meg-
állunk! A kalózok városa – ugrott be azon-
nal, s tört felszínre minden gyerekkori emlé-
kem Dékány András könyveiből. Az akkori-
ban népszerű ifjúsági regényeket publikáló 
író több kötetben mesél az adriai hajósokról, 
a városokról, köztük Zenggről is, például a 
Jokkó visszatér című regényben. A városka 
zegzugos, a maga természetes állapotú – 
van, aki lepusztultnak mondaná – utcáit jár-
va, házait csodálva fölidéződik minden, 
amit ezeket a regényeket olvasva – mit ol-
vasva, falva! – tudtam meg kisiskolásként.

Bejárva a városkát, s be nem telve a nosz-
talgiával, egy árnyas kávéházi teraszon pö-
työgöm be a telefon keresőjébe Dékány And-
rás nevét, s „barátunk” azonnal tudtunkra 
adja: Dékány András (1903–1967) magyar 
író, újságíró. Volt tengerész, műszerész, 
ügynök, asztalos, újságíró, kritikus. Már a 
harmincas évektől írt regényeket, színmű-
veket. A legkedveltebb ifjúsági szerzők közé 
tartozott. Különösen népszerű tengerészre-
gény-sorozata, amelynek főhőse Turkovich 

Daniló kapitány, a tudós természetbúvár, a 
hajók, tengerek és szelek ismerője és ismer-
tetője.

Éppen ötven éve halt meg tehát Dékány 
András, derül ki a kávéházi teraszon, 
Zenggben, a városban, amiről így ír regé-
nyében, amit hazaérve emeltem le a polcról, 
hogy ide másolhassam: „Zengget állítólag a 
jó isten és az ördög együttesen alapították. 
A jó isten építette a házakat, a kikötőt és a 
kikötőmólókat, az ördög rakta össze a he-
gyeket, ő tette meg Zengget a bóra szülőföld-
jének, és ő, mármint az ördög, készítette el a 
városka utcáit” … aztán így: „Zengg a nagy 
élmények és nagy kalandok városa. Zengg 
polgárai egy-két századon át sohase tudták, 
ki a gazda: a városra törő normannok, a ve-
lenceiek, a Frangepán lovagok vagy a ma-
gyar király? Virágkorát a város Hunyadi 
Mátyás alatt élte: szabad királyi város lett 
és legfőbb magyar kikötő…”

És hosszan lehetne citálni a Zenggről és 
kalóz népéről az idézeteket, de érdemesebb 
előkeresni egy-egy Dékány-kötetet, ha más-
honnan nem, a városi könyvtárból – meg-
néztem, a legizgalmasabbak megvannak 
nekik –, s a gyerekek kezébe adni nyári ol-
vasmányként.

QQ (mnp)

Újr a együtt a művésztelep
A még makulátlan fehér vásznak a Bolyai Általános Isko-
lában kialakított műtermekben várták a másnap reggelt, 
amikor vasárnap megnyílt az idei érdi művésztelep, amely-
nek résztvevőit T. Mészáros András polgármester köszön-
tötte, kiemelve, hogy az alkotótábor fontos része a város 
kulturális életének, amire méltán lehetünk büszkék.

Kilencedik alkalommal 
kaptak meghívást az érdi 
művésztelepre a résztvevők, 
akiknek köre az elmúlt évek-
ben stabilizálódott, így a 
megnyitón nem ismerkedés-
sel, hanem közös emlékek 
fölidézésével tölthették az 
időt a helyi és az ország kü-
lönböző tájairól érkezett fes-
tőművészek: Aknay János, 

Csetneki József, Eőry Emil, 
Hudák Maja Mariann, Ka-
locsai Enikő, Karsch Manf-
red, Kéri Mihály, Kovács 
Johanna, Puha Ferenc, 
Fritz Rautner, Sz. Varga Ág-
nes, Székács Zoltán és Wro-
bel Péter. Két héten át tehát 
tizenhárom, évről évre visz-
szatérő festőművész dolgo-
zik a Bolyai iskolában kiala-

kított műtermekben. A felté-
teleket az önkormányzat te-
remtette meg a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával.

A művésztelep szakmai ve-
zetője, Kéri Mihály – aki ter-
mészetesen alkotóként is 
részt vesz a munkában – el-
mondta, hogy ennyi év után 
bátran lehet hagyománynak 
nevezni az alkotótábor meg-
rendezését, amely már ran-
got vívott ki az ország hason-
ló programjai között. A meg-
hívottak köre adja meg a mű-
vésztelep karakterét, jellegét, 
mert noha minden alkotóra 
különböző stílus jellemző, kö-

zös nevezőként 
fogadható el – 
tényleg csak 
egy-két kivételt 
leszámítva – a 
nonfiguratív áb-
rázolási mód.

Szintén a már 
eddig megszo-
kott módon a 
művésztelepen 
született alkotá-
sokból idén de-
cemberben is 
kiállítás nyílik 
majd az Érdi 
G a l é r i á b a n , 
amelynek gyűj-
teményét a részt 
vevő alkotók 
egy-egy művel 
gyarapítják.

 Q -y-
T. Mészáros András polgármester köszöntötte az alkotótábor résztvevőit. Mellette 
Kéri Mihály művészeti vezető és Aknay János Kossuth-díjas festőművész

Men jünk a moziba ki!
Máig előttem vannak gye-

rek- és ifjúkorom – 40–50 
évvel ezelőtti időkről beszé-
lünk! – pesti és persze bu-
dai kertmozijai, volt közöt-
tük néhány igazán hangula-
tos, eldugott foghíjtelken 
berendezett vetítőhely pél-
dául. Egy forró nyári estén 
nem volt kellemesebb egy 
s z a b a d t é r i 
filmnézésnél, 
ne feledjük 
ugyanis, hogy 
a zárt mozik-
ban ak kor 
még csak ajtó-
k l íma volt, 
nag y hőség 
idején a vész-
k i j á r a t o k a t 
tárták ki. Aztán a balatoni 
kertmozik lányokkal, szú-
nyogokkal, gyakran néztük 
a filmet a vászon mögül, ha 
nem volt pénzünk jegyre.

Ma is nézhetünk olykor 
ingyenfilmeket kertmozi-
ban, múlt héten egy főváro-
si lehetőséget ajánlottunk, 
azóta hírt kaptunk egy bu-
dakeszi ingyenes vetítésről 
is. A művelődési ház mellet-
ti közösségi téren alakítot-
tak ki egy 7,5 x 3,5 méteres 

felületet, amire projektor-
ral tudnak vetíteni. Au-
gusztus végégig – jó idő 
esetén még szeptemberben 
is – várják az érdeklődőket 
a péntekenként 21 órakor 
kezdődő előadásokra. Belé-
pődíjat nem szednek, csak 
a helyfoglalás miatt kérnek 
regisztrációt e-mailben. 

Székekre 80–90 főt tudnak 
leültetni, s még mintegy 
100–120 nézőnek jut hely 
sörpadokon.

Legközelebb, július 21-én 
pénteken A nagy fal című 
amerikai–kínai akcióthril-
lert vetítik, rá egy hétre pe-
dig a Pofoncsata című ame-
rikai vígjátékot. Az augusz-
tusi programról a művelő-
dési ház honlapján lehet 
majd tájékozódni: http://
efmk.budakeszi.hu Q mnp
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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!

„Mi volt előbb? A zene vagy 
a szenvedés? Azért hallgatok 
folyton zenét, mert szen-
vedek? Vagy a zene okozza 
szenvedésemet?”

Rob életének központi kér-
dései ezek, és még egy: mi-
ért szakítanak vele barátnői? 
Leginkább miért szakított 
vele Laura, a kedves, csinos, 
okos és vicces lány?
A volt lemezlovas, jelenleg 
lemezbolt-tulajdonos bár-
milyen élethelyzethez képes 
Top 5-ös listát készíteni, így 
gyorsan összeállítja öt legfáj-
dalmasabb szakításának lis-
táját, és elhatározza: felveszi 
a kapcsolatot exeivel, hogy 
kiderüljön, miért romlanak el 
a dolgok újra és újra. Ezt még 
számos Top 5 követi, ő és két 
furcsa lemezbolti alkalma-
zottja bármely témakörben 
sorolják a zeneszámokat.

Egy élő rockenciklopédia 
életében két dolog fontos: 
a zene és a csajok. Tovább  
kell-e lépnie, és túl a harmin-
con felnőtt életet élnie, mint 
Ray, a szomszéd, aki jól keres 
és rossz zenéket hallgat, és 
akihez Laura költözött? Ösz-

szejöhet-e újra Laurával? És 
ha megállapodik valaki mel-
lett, akkor unalmasan telik 
hátralévő élete?

„Egy válogatáskazetta ösz-
szeállítása komoly hozzáér-
tést igényel. Sok mindenre 

kell figyelni. Először is: más 
költészetét használjuk érzé-
seink kifejezésére. Rendkívül 
finom művelet… Minden-
esetre összeállítottam egy 
kazettát a fejemben. Laurá-
nak. A kedvenc számaival. 
Most először tudom, hogyan 
kell csinálni.”

A film forgatókönyve Nick 
Hornby High Fidelity című 
regényéből készült, amely 
megjelenésekor a kortárs 
angol irodalom egyik legol-

vasottabb, legnépszerűbb 
könyve volt, teli humorral 
és iróniával, és azóta kul-
tuszkönyvvé vált. A zenéket 
Kathy Nelson válogatta (aki 
a Ponyvaregény zenéjét is), 
és még Bruce Springsteen is 

feltűnik, hogy jó tanácsok-
kal lássa el a magába zuhant 
Robot. A főszereplő John Cu-
sack, barátnője Iben Hjejle 
(aki a Mifune utolsó dalában 
tűnt fel), mellékszereplőként 
pedig láthatjuk Jack Blacket, 
Catherine Zeta-Jonest és Tim 
Robbinst.

A film kölcsönözhető a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárából, és a 
könyv is megtalálható a fel-
nőttrészlegben.

FILM

Pop, csajok, satöbbi

John Cusack és Jack Black

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
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Neg yvenkét riporter elindul
Érd a különlegességek te-

lepülése. Nemcsak azért, 
mert negyvenháromezer la-
kosával már évek óta az or-
szág legnagyobb faluja – töb-
ben lakják, mint például a 
megye legnagyobb és legné-
pesebb városát, Ceglédet! 
Azért is, mert az elmúlt har-
minckét év alatt gyakorlati-
lag egyetlen állami lakás 
sem épült itt, a jelenlegi öt-
éves tervben viszont ötszáz-
harminchárom otthon meg-
építése szerepel.

Teljes komolysággal
És sorolhatom még hosz-

szan az érdi különlegessé-
geket. Itt található az or-
szág harmadik épségben 
maradt minaretje, amihez 
viszont ma is majd olyan 
rossz út vezet, mint négy-
százötven esztendővel ez-
előtt. Kastélya, ahol Jókai 
valaha egyik híres regényét 
írta, épségben vészelte át a 
második világháborút, je-
lenleg azonban romokban 
hever. Főútja mellett rövide-
sen kilencemeletes házak 
épülnek, de vannak utcái, 
amelyeknek épületeiben 
még ma is petróleumlámpá-
val világítanak. Művelődési 
központja remek színházte-
remmel rendelkezik, hagyo-
mányos színházat játszani 
mégsem lehet, mert a trapéz 
homlokzatú színpad elé füg-
gönyt szerelni technikailag 
lehetetlen. Szép park köze-
pén található strandja, víz 
azonban évek óta nincs a 
medencében, így aztán fü-
rödni Pestre vagy a Velen-
cei-tóhoz járnak az érdiek.

És a legfrissebb különle-
gesség: egyetlen napon – a 
hét keddjén – negyvenkét 
riporter indult el magneto-
fonnal, tollal és papírral fel-
szerelve kutatni e városnyi 
falu mai életét. Igaz, nem 
hivatásos újságírók, csak a 
pénteken nyílt olvasótábor 
ifjú lakói, de a megkérdezet-
tek: Piszák Imre, a nagyköz-
ségi pártbizottság titkára, 
Antal Imre országgyűlési 
képviselő, a Mezőgép érdi 
gyárának igazgatója, Dé-
kány István, a Bentavölgye 
Termelőszövetkezet elnöke 
vagy éppen Csuka Zoltán 
József Attila-díjas költő, mű-
fordító, ugyanolyan komoly-
sággal és felkészültséggel 
válaszolt a feltett kérdések-

re, mint máskor a hivatáso-
soknak.

Községi körkép
Piszák Imrét például ket-

ten keresték fel: Farkas 
László és Perecsényi Róbert. 
Mindketten az ősztől már 
nyolcadikosok lesznek az ál-
talános iskolában. Gondos 
felkészülésüket dicséri már 
az első kérdés is: mi most a 
pártbizottság legfontosabb 
feladata? S a válasz ugyan-
olyan megfontoltan hangzott 
el, mint akár egy végrehajtó 
bizottsági ülésen: a cselek-
vési program végrehajtása. 
Hogy mi került bele a nagy-
községi pártbizottság idei 

cselekvési programjába? El-
sősorban a lakásépítéssel 
kapcsolatos feladatok. Az, 
hogy az idén megépüljön het-
venöt lakás. Ha ideiglenes 
jelleggel is, de elkészüljön a 
szennyvízderítő. Hogy ne 
lankadjon a kezdeti lendület 
a 7-es számú általános isko-
la bővítésénél. Ezt az iskolát 
1970-ben építették újjá. Ak-
kor négyszáz diák tanult itt. 
A most befejeződött tanév 
végén viszont már hétszáz-
ötvenen, ugyanannyi tante-
remben. Ezért voltak kényte-
lenek bevezetni a három mű-
szakos oktatást. A négy új 
tanterem egy esztendő alatt 
készül el, de hogy addig se 
legyen fennakadás a taní-

tásban, a tanács két, fűthető 
faházat vásárolt, ideiglenes 
tantermek céljára. Ebben 
éppen a pártbizottság volt a 
kezdeményező.

Jó kérdések
Dékány Istvánt ugyan-

csak ketten vallatták: Hor-
váth Zsolt és Veindinger 
Ákos. Ők még csak hatodiko-
sok lesznek az ősztől, mag-
nószalagjukra mégis érde-
kes adatok kerültek – a jó 
kérdések nyomán. Például 
az, hogy éppen a riportkészí-
tés napján kezdtek a búza 
aratásához a gazdaságban. 
Három kombájn vágta a ko-
rán érő libelulla búzát, amit 

azért vetettek, hogy hosz-
szabbra nyúljon az aratási 
idő, ami a drága gépek jobb 
kihasználását segíti. És 
megtudták azt is, hogy a ter-
melőszövetkezet – a központ 
parkjában – gyermekmegőr-
zőt létesített az idén először. 
Így az itt dolgozó édes-
anyáknak nem gond már 
nyáron sem, hogy kire hagy-
ják munkaidőben gyermekü-
ket. Reggel hattól délután 
ötig három pedagógus fel-
ügyel a gyerekekre, akik kö-
zött hároméves a legfiata-
labb és tizenkét esztendős a 
legidősebb. Jelenleg már na-
ponta harminc gyerek népe-
síti be a kicsiny, de szép és 
sok-sok játékkal felszerelt 

parkot. S ugyancsak itt hal-
lott hír: az egy üzem – egy 
iskola mozgalom keretében 
az idei nyáron a parkvárosi 
iskolát tatarozza társadalmi 
munkában a gazdaság.

Együtt az alapanyag
Megint más kérdések 

hangzottak el a Mezőgépnél, 
a Budai Járási Építőipari 
Szövetkezetnél, a nagyköz-
ség tanácsánál, Csuka Zol-
tán költőnél vagy éppen a 
rendőrségen. Így állt össze 
estére az a sok-sok riport, 
interjú, amelyeknek feldol-
gozása, összeállítása a kis 
táborlakók elkövetkező nap-
jainak feladata lesz.

Igaz, a táborlakó megfo-
galmazás ez esetben nem 
egészen pontos. Érden 
ugyanis – megfelelő szál-
láshely hiányában – már 
harmadik éve csak bejáró 
tábort szervez a fiatalok-
nak a nagyközség könyv-
tára. Esténként hazajár-
nak a gyerekek, hogy az-
tán másnap reggel újra ta-
lálkozzanak. Ez is az érdi 
különlegességek közé tar-
tozik. Akárcsak az, ami-
ben megjelölték a tábor 
feladatát: összegyűjteni 
Érd mai életének króniká-
ját. A tanácstól ígéretet 
kaptak, hogy az elkészült 
riportokat füzet alakban is 
megjelentetik.

Természetesen a tábor tíz 
napja alatt a helytörténeti 
gyűjtőmunkán kívül még sok 
érdekes program színesíti 
az együtt töltött napokat. 
Vendégségben jártak az ófa-
lusi KISZ-esek pinceklubjá-
ban. Meghallgatták Vitay Il-
dikó és Varga Tibor zenés 
irodalmi műsorát. S hogy a 
fürdés se maradjon ki a 
programból, egy egész napot 
töltöttek Velencén. Két mú-
zeum megtekintésére is sor 
kerül. Budapesten a Népraj-
zi Múzeum, Szentendrén pe-
dig az Országos Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum az úti cél. 
Lesz játékos vetélkedő és 
képzőművészeti előadás, s 
végül két napot a pusztazá-

mori parkban töltenek, 
együtt a sóskúti olvasótábor 
kis lakóival.

Jönnek a bábozók
A vasárnapi táborozás 

azonban csak néhány órás 
pihenést hoz majd Nagy 
Margit könyvtárvezetőnek, 
mivel hétfőn újabb negyven-
fős tábor nyílik Érden, első-
sorban az ötödik osztályt 
végzett diákok számára, 
akik az olvasás mellett a bá-
bozás művészetével ismer-
kednek majd az együtt töl-
tött tíz nap alatt.

QQ Prukner Pál
Pest Megyei Hírlap,  

1977. júl. 7.

Urbán LászLó – sajtótükör

„Ezek a daruk olyan jó kis masinák... ez a Budai úton volt, a rajz az Esküd utca felől készült. Emlékszem, valamikor az a kis ház ott szemben 
pékség volt...”  (Szabó „Szikla” Szilárd rajza)



Komfortosotthonegyéletre
ABenedekSzerelvénytől

A technika világával
párhuzamosan a modern
élet kihívásaira válasz-
ként az épületgépészet is
ugrásszerűen fejlődött
az elmúlt évtizedekben.
– Ma már egy családi

háznak vagy egy lakás-
nak egészen új, összetet-
tebb követelményeknek
kell megfelelnie, mint
akár 10 évvel ezelőtt.
A Benedek Szerelvény

olyan korszerű épületgé-
pészeti megoldásokat kí-
nál, amiket otthonába a
kezdetekkor beépítve
hosszútávon akár millió-
kat is megtakaríthat, mi-
közben kényelmesebbé
és egészségesebbé vará-
zsolja Ön és családja éle-
tét. Ha megfelelő hang-
súlyt fektetnek a kivitele-
zéskor használatos alap-
anyagok minőségére és a
beépítésre kerülő rend-
szerek kiválasztására,

akkor egy családi ház
épületgépészeti rendsze-
rét elég egyszer kialakí-
tani, és a ház teljes élet-
tartama alatt tökéletes
komfortot fog nyújtani.
– A kezdeti beruházá-

sokat körültekintően el-
végezve, minőségi rend-
szereket választva,
csökkentheti jövőbeni
otthonának karbantar-
tási és üzemeltetési költ-
ségeit is.
– Már meglévő ház ese-

tében a gépészeti korsze-
rűsítéssel éves szinten
akár több százezer forin-
tot is megtakaríthat. Egy
megfelelően méretezett,
felújított épületgépészeti
rendszer ráadásul a la-
kók kényelmét és egész-
ségét is nagymértékben
javítja.
Legyen szó hőszivaty-

tyúról, központi porszí-
vóról, hangcsillapított le-

folyóról, okos vezérlésről,
divatos burkolatokról,
fürdőszobai vagy kony-
hai berendezésekről
vagy más épületgépésze-
ti rendszerekről, a Bene-
dek Szerelvény üzletei-
ben kollegáink segítsé-
gével a legnívósabb nem-
zetközi cégek termékeit
is megtalálja!
– Épülő otthonára te-

kintsen hosszútávon
megtérülő befektetés-
ként, építse fel a legjobb
anyagokból, és élvezze,
ahogy az évek alatt meg-
térül a befektetése.
Cégünk komoly szak-

mai múlttal rendelkező
magyar tulajdonú vál-
lalkozás, a CU Group
cégcsoport tagja. Ez ga-
rantálja a kedvező ára-
kat, a széles áruválasz-
tékot és a gyors, pontos
kiszolgálást.
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

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-vasárnap 10–18 óráig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Japán téli vadvilága
Kércz Tibor természetfotó kiállítása
A belépés díjtalan!
Megtekinthető szeptember 5-ig

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 kény-
szermunkára 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 szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon 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.

JÁTÉK
Zsákbamacska
A „vizes vb” jegyében, vízzel kapcsolatos 
témájú könyvekből
(Helyszín: Felnőttkönyvtár, Parkvárosi 
Fiókkönyvtár, Jószomszédság Könyvtára)
Július 30-ig

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Kirándulóknak a nyár jegyében
Július hónapban

Június 5–augusztus 31-ig nyári 
kalendárium kicsiknek és 

nagyoknak a könyvtár 
honlapján és nyomtatott 

formában is

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Varázsfuvola
Zenés foglalkozás táborozóknak
Július hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.



13műsor  | 2017. július 19. |

Július 24., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:45  2016–2017. NB i. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Érd–DVSC-TVP (2017. március 29-ei 

mérkőzés ismétlése)
21:00 Élő örökségünk 5/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden 
 Dr. Stenczinger Norbert előadása
21:45  Bibliai szabadegyetem    

55/90. rész
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 szabadulás nélkül
 Dr. Stenczinger Norbert előadása 
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

Július 25., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Fény-Kép EXTRA
 kulturális magazin
19:45 JAZZ
 Eichinger Trio
20:35 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek 
ismétlése

  Érdi VSE–Videoton FC II. (2017. május 
21-ei mérkőzés ismétlése)

23:20 Műábránd
23:40 szabadulás nélkül
 Dr. Stenczinger Norbert előadása 
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

Július 26., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Monda és valóság határán 
 1/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat

19:45  Bibliai szabadegyetem    
56/90. rész

20:45  újévi hangverseny a szepes Gyula 
Művelődési Központban

22:45 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:15 Genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
23:45 szabadulás nélkül 
 Dr. Stenczinger Norbert előadása
 0:00 Híradó
 0:15 Tűzijáték

Július 27., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 sztárportré 108. rész
19:45 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:15  2016–2017. NB i. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Érd–DVSC-TVP (2017. március 29-ei 

mérkőzés ismétlése)
21:30 Fény-Kép EXTRA
 kulturális magazin
22:00 Monda és valóság határán 
 1/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00   Az 1956-os forradalom eseményei  

Érden 
 Dr. Stenczinger Norbert előadása
23:15 szabadulás nélkül 
 Dr. Stenczinger Norbert előadása
23:30    Híradó
23:45 Tűzijáték

Július 28., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 sztárportré 108. rész
19:45 Műábránd
20:05 50 éves a lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny
22:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:55   Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film
23:45 Monda és valóság 1/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
0:15  Híradó
0:30 Tűzijáték

Július 29., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Stenczinger Norbert előadása
19:45 Fény-Kép EXTRA
 kulturális magazin
20:15 Monda és valóság 1/10.rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:45  újévi hangverseny a szepes Gyula 

Művelődési Központban   
22:45  Bibliai szabadegyetem    

56/90. rész
 dokumentumfilm
23:45 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:15 Tűzijáték

Július 30., VAsÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Monda és valóság 1/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:00 Fény-Kép EXTRA
 kulturális magazin
20:30 50 éves a lukin Zeneiskola
 Jubileumi hangverseny
22:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:45   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden 
 Dr. Stenczinger Norbert előadása 
 0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:30 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

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.
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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

Az Érdi Szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes 

munkaidős – heti 40 óra.

Álláshelyek száma: 3 fő.

A munkavégzés helye: Érdi 

Szivárvány Óvoda és tagóvodái.

•	 Szivárvány Óvoda – 2030 Érd, 

Hegesztő u. 2–8.

•	 Tusculanum Tagóvoda – 2030 

Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.

•	 Kisfenyves Tagóvoda – 2030 Érd, 

Erkel u. 4.

A munkakörhöz tartozó lényeges 

feladatok:

•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása, a 3–7 éves korú 

gyerekek nevelése, fejlesztése 

nagyfokú gyerekszeretettel.

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollegákkal.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség,
•	 magyar állampolgárság.
A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata,
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány,

•	 a munkakör betöltése, a 
besorolás szempontjából 
figyelembe vehető 
továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok 
másolata.

A munkakör betöltésének 
időpontja: 2017. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. augusztus 25.
A pályázat benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az 

Érdi Szivárvány Óvoda címére 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével. A borítékon fel 
kell tüntetni: „óvodapedagógus”.

•	 személyesen az intézményvezető 
részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. augusztus 31.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős – heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 1 fő.
A munkavégzés helye: Érdi Szivárvány 
Óvoda és tagóvodái.
•	 Szivárvány Óvoda – 2030 Érd, 

Hegesztő u. 2–8.
•	 Tusculanum Tagóvoda – 2030 Érd, 

Gárdonyi G. u. 1/b.
•	 Kisfenyves Tagóvoda – 2030 Érd, 

Erkel u. 4.
A munkakörhöz tartozó lényeges 
feladatok:
•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollegákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;

•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz
•	 végzettséget igazoló okirat másolata;
•	 a munkakör betöltése, a besorolás 

szempontjából figyelembe 
vehető továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok 
másolata;

•	 három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja: 
2017. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. augusztus 25.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd, 
Hegesztő utca 2–8.) megküldésével. 
A borítékon fel kell tüntetni: 
„óvodapedagógus”;

•	 személyesen az intézményvezető 
részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 31.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
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.

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.

Érdi Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPSZICHOLÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Érdi Szivárvány Óvoda  
(Érd, Hegesztő u. 2–8.)
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum 
Tagóvoda (Érd, Bethlen G. u. 1/b)
Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 
(Érd, Gyula u. 42–47.)
Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 
(Érd, Erkel u. 4.)
Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 
(Érd, Tárnoki u.)
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az Érdi Szivárvány Óvodában 
és 4 tagóvodájában óvodapszichológusi 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 egyetem, pszichológus;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

pszichológus – legalább 1–3 év szakmai 

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
•	 önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló oklevél;

•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 

időpontja: a munkakör legkorábban 

2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, az Érdi Szivárvány Óvoda 

címére (2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.);
•	 személyesen a Szivárvány Óvodában;

•	 e-mail-ben, szivarvany@erd.hu.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. augusztus 25.
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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.
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Marosffy Szabolcs:

Röpösök búcsúztatója
Az ötvenes évek elején Érd lakosságának egyre nagyobb része kapcsolódott be hol az 
alkalomszerű, hol a rendszeres sportolásba. A labdarúgás mellett számos új sportág 
(atlétika, asztalitenisz, kerékpár, röplabda) jelent meg a palettán. Ezek a szakosztá-
lyok nemcsak népszerűek voltak, hanem sok esetben sikeresek is. Erre az időpontra 
tehető az Erdélyből áttelepült magyar-orosz szakos tanár, Marosffy Szabolcs vezeté-
sével, a Központi Fiú Iskolában – sokszor oroszóra helyett is – a Magyarországon ek-
kor még kevésbé ismert röplabda érdi meghonosítása. A kezdeti tanulóévek után az 
egyre sikeresebben szereplő férfi röplabdázók a korszak legeredményesebb érdi 
csapatává váltak. Az évenként megrendezésre kerülő Falusi Dolgozók Országos 
Spartakiádján kétszer első helyezést értek el, egy harmadik és egy negyedik hely 
fémjelezte sikerüket. 1963-tól Érdi MEDOSZ néven az NB II-ben szerepelt a csapat. 
Itt sorrendben VIII., IX. és VI., helyezést értek el, sőt NB I-es osztályozón is részt 
vehettek. A Magyar Kupában a legjobb 16 között megmérkőzhettek az akkor talán 
legerősebb magyar klubbal, a válogatottakkal teletűzdelt Budapesti Honvéddal is. 
Sajnos a balsors őket is elérte. Támogató nem lévén, a község anyagi lehetőségei is 
korlátozottak voltak. A legjobbak magasabb osztályú csapatokba mentek és ezzel 
vége lett egy nagyon szépen induló pályának. A versenysport megszűnésével a játéko-
sok közötti barátságot – bár egyre kevesebben élnek – mind a mai napig ápolják. Az 
alábbi írásban Marosffy Szabolcs – Szabi bácsi – 1967. február 4-én, Érden kelt emlé-
kezését tárjuk folytatásokban az olvasó elé, az 50 éve megszűnt – és azóta újraéledt 
– érdi röplabdasport történetéről.  n Harmat Jenő

A Tanácsházáig felhallat-
szott az a hatalmas buzdí-
tás, amely első, immáron 
vérre menő röplabdamérkő-
zéseinket kísérte. A Közpon-
ti Fiúiskola udvarát nap 
mint nap, az őszi és tavaszi 
idényben egyaránt hatalmas 
csaták láza lelkesítette és 
lassan nemcsak a tízpercet, 
de az oroszórák idején is 
kedvtelve vertük a labdát. A 
sport kedvéért éppen abban 
az időben bővítettük az isko-
la udvarát, a hátsó kertrész-
ből kihasítottunk egy röpi-
pályának való darabot. Ez 
volt immár a harmadik pá-
lya, amit megépítettünk az 
elmúlt évek során, mert a kút 
jobb és bal oldalán már ott 
állt kettő. És micsoda csaták 
voltak, tanárok–diákok vil-
logó szemekkel. Szalay 
Benő, mint egy titán szervál-
ta a sorozatokat. A meccsek-
re még Laci bácsi is beállt a 
rossz lábával, nem is beszél-
ve Cserna Jóska bácsiról, a 
köztiszteletben álló Dani bá-
tyánkról, akit Móricnak be-
céztünk kackiás bajusza mi-
att. Később Váradi Gézával 
egészítettük ki a csapatot, 
mely felvette a versenyt az 
iskola „A” csapatával, akik 
között már az akkori sajtó is 
megemlékezett Cserna To-
miról, Jáger Jóskáról, Dom-
ján Pistáról, Malackóv Pistá-
ról, Gindele Feriről, Kocsis 
Gyurkáról, Keresztes Miki-
ről, Ádám Laciról, Dósa Jós-
káról, Pálházi Antiról. Ebéd 
nélkül, étlen-szomjan ját-
szottunk majd mindennap 
ötig-hatig, de meg is lett az 
eredménye. Az ifjú gárda 
versenyeket mindig meg-

nyertük, az öregeket – aki-
ket Csernavölgyi Pista, ké-
sőbbi intézőnk és Szalai 
Benő vezettek – legyőztük, 
sőt, a nagy házi derbit, amit 

a vásártéren rendeztünk a 
vasbolttal szemben, erős 
szélben, a hetedikesek csa-
pata nyerte az Érchegyi Jós-
ka, Lázárfalvi Gyurka vezet-
te nyolcadikoson ellen.

Első igazi sikerünket és a 
világhírnév felé az első pal-
lót a Margitszigeten értük el 
az Úttörő stadionban. Itt 
Cserna Jóska bátyánk ke-
ményhangú irányítása mel-
lett a Cserna, Kocsis, Ginde-

le, Miádovics, Malaczkóv, 
Pálházi összeállítású csa-
pat legyőzte előbb Gödöllő, 
majd Budapest ifjúsági vá-
logatottját, és elsőként hoz-

tuk haza az első trófeát. Ez-
zel kezdetét is vette a tulaj-
donképpeni sikerek és ku-
darcok sorozata. Azok, akik 
befejezték az általános isko-
lát, legalábbis mi röpösök 
együtt maradtunk, később 
Kocsis, Miádovics, Gindele, 
Malaczkóv lemorzsolódtak 
ugyan, de feltűntek viszont 
az első csillagok, akik kitű-
nő feladásaikkal tettek hír-
névre szert. (Jenő akkor 

még szilfidebb volt, vala-
mint Jehodák Jömbi és Böm-
bi, akik különösen admi-
nisztratív téren tettek ki 
magukért.)

Ha jól emlékszem, első 
mérkőzéseinket megyei szin-
ten a teremben kezdtük. Jár-
tunk mi a Zrínyi utcától kezd-
ve a református gimnáziumig 
mindenütt, több-kevesebb si-
kerrel, de azért csak ott vol-
tunk mindig az első 3 között. 
Nem egyszer vettünk részt a 
budapesti kerületi bajnoksá-
gokon is. Itt találkoztunk elő-
ször a gödöllői igazi nagy 
Fáklya I-gyel, nagyon jó csa-
pat volt, Lencsés Rezső bá-
tyánk akkor volt formájának 
felfelé ívelő szakaszán, mi 
még csak a kezdet kezdetén. 
Később megépítettük ötödik 
pályánkat a gödörben, a mai 
helyen, amit a későbbiek so-
rán, nem is olyan régen kibő-
vítettünk: állandóan pályát 

építettünk.
Ebből az időből egy kedves 

emlékem van: a Pestszentlő-
rinci pályán játszottunk, úgy 
fogadtak minket, mint a mu-
csaiakat, a pálya szélén vet-
kőztünk, akkoriban Palla 
Karcsi volt az intézőnk, nem 
sokba vett minket az ellen-
fél. Valóban úgy is tűnt, hogy 
csapatunk nem sok ellenál-
lást fog tanúsítani. Már 2:0-
ra vezetett az ellenfél szett-

arányban, amikor kis csapa-
tunk: a két Bömbi – már ak-
kor Horváth Laci is velünk 
volt –, Anti, Jenő, Keresztes 
Miki vezetésével megfordí-
totta az eredményt és 3:2-re 
győztünk. Természetesen 
utána a kerthelyiségben lu-
cullusi ebédet ettünk meg, 
úgy álltak a korsó sörök, 
mintha azt is a pályán nyer-
tük volna. Akkor már kis 
szurkológárdánk is volt, ha 
jól emlékszem, Jocó és Mé-
száros Laci akkoriban már 
el-elkísérgettek minket és 
ők is részesültek a javakból.

Egy másik régi emlékem 
szintén Pestre vezet: az úttö-
rőstadionban egy vidéki csa-
patbajnokságot rendeztek, 
és természetesen onnan mi 
sem hiányozhattunk. Ha va-
lahol röplabdabajnokság 
volt, mi mindig megjelen-
tünk. Hogy, hogy nem, itt 
mindig erősebb csapatok 

voltak, mi olyan kez-
dő kis csórók még, de 
nem féltünk senkitől. 
Úgy adódott, hogy az 
Esztergom el leni 
meccsünkre nem jött 
bíró, addig-addig va-
cakoltunk, míg én be-
ugrottam, életemben 
nem sok meccset ve-
zettem, de felültem a 
bírói vasszékbe. Hát 
majdnem úgy jártam, 
mint Dózsa György. 
Ugyanis az esztergo-
miaknak hosszú me-
lák embereik voltak, 
akik semmibe se vet-
tek minket és mint a 
kétfenekű dobot, el-
kezdtek verni minket. 
De kicsi a bors, még-
hozzá erős jelszóval 
mi sem hagytuk ma-
gunkat, és föléjük ke-
rekedtünk, egyre in-
kább gyűjtöttük a 
pontokat. Nagy és tel-
jesen laikus közönség 
volt. Eleinte, míg az 
esztergomiak vezet-

tek, nem is volt semmi baj, de 
amikor a mieink pontot ér-
tek el, már szítták a fogukat, 
már ordítottak, már a lá-
bamnál fogva akartak lehú-
zogatni az emelvényről, úgy-
hogy amikor a csapat győz-
tesen hagyta el a pályát, én 
jóformán mint a Foxi Maxi-
ban Maci Laci a rögbimeccs 
után, a játékosok lába között 
távoztam a feldühödött né-
zők közül. (Folytatjuk.)

Vasárnap délelőttönként százak szurkoltak a „Gödörben” az NB II-es csapatnak
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Vás ári komédia a Kőrösiben
Többéves hagyománya van már a Kőrösi iskola nyári 
színjátszótáborának, ahová nemcsak az iskola tanuló-
it várják: a napközis táborban óvodások és középisko-
lások is örömmel részt vesznek, hiszen itt nemcsak 
szerepelni lehet, hanem a háttérmunkákban, a díszle-
tek elkészítésében is részt vehetnek a gyerekek.

A színjátszótáborban 
minden évben egy-egy da-
rabot adnak elő a gyerekek, 
amit az öt nap alatt tanul-
nak meg. A július 10–15. kö-
zött rendezett napközis tá-
borban egy vásári komédi-
át állítottak színpadra, a 
három pösze lányról, vala-
mint a ripityomi mesét. 
Mindkét történet kedves és 
szellemes, és rövid monoló-
gokból állt, hogy a gyere-
keknek ne kelljen sokat ta-

nulniuk, maradjon elegen-
dő idő a játékra is – hangsú-
lyozta lapunknak Nagyné 
Balázs Gabriella dráma-
pedagógus.

A szakember úgy látja: a 
táborban részt vevő gyere-
kek nyitottabbak, könnyeb-
ben kommunikálnak, szeb-
ben beszélnek. Ráadásul a 
gyerekek közt barátságok 
is szövődnek, és szívesen 
járnak vissza.

– A személyiségfejlesztés 
nagyon fontos része a játsz-
va tanulás. Természetesen 
nem várom el, hogy szóról 
szóra tudják a szöveget: 
elég, ha beleélik magukat a 
szerepükbe, és ha épp nem 
jut eszükbe egy-egy szó, 
egy másikkal fejezik ki ma-
gukat. Ez a szókincsfejlesz-
tés fontos formája – hang-
súlyozta  Nagyné Balázs 
Gabriella, hozzátéve: a sze-
replés nem kötelező, aki in-

kább háttérmunkát végez-
ne, díszletet készítene, arra 
is van lehetőség. 

Az öt tábori nap – amibe 
belefért egy kirándulás is – 
egy előadással zárult; a né-
zőtéren természetesen a 
szülők ültek. 

A Kőrösi színjátszótábo-
ra annyira népszerű, hogy 
van olyan fiatal, aki egyete-
mistaként is visszajár. A 
nyolcadikos Anna és Ben-
ce, valamint az ötödikes 

Luca szintén évek óta visz-
szajáró táborozók.

– Szerepelni nem szere-
tek, de a díszleteket nagyon 
szívesem csinálom, és sze-
retek segíteni Gabi néninek 
– mondta Luca. Annának ez 
az első éve, hogy játszik, de 
így is nagyon élvezi a tábo-
ros napokat: mint mondta, 
jó nézni, ahogy a kicsik pró-
bálnak. 

– Ezen a vicces komédián 
nagyon jókat szok-
tam vigyorogni itt 
hátul. Díszletet még 
sosem készítettem, 
így számomra ez iz-
galmas feladat – tet-
te hozzá Anna, aki 
másodikos kora óta 
jár a színjátszótá-
borba. Mint mondta, 
ezek az alkalmak 
fejlesztik a beszéd-
készséget, és önbi-

zalmat is adnak. A fiatal 
lány elsős kora óta részt 
vesz vers- és mesemondó-
versenyeken is.

A nyolcadikos Bence is 
nagyon szeret a kisebbek-
kel foglalkozni. Ő nem szí-
vesen áll ki a nagyközönség 
elé, de nagyon szereti a vál-
tozatos tábori programo-
kat.

– Sok jó élménnyel szok-
tam innen hazamenni – tet-
te hozzá. n ÁK

A gyerekek a díszletek készítésében is 
részt vettek

A színjátszás során fejlődik a szókincs

Hatvankét év Érden

Hat vankét év házasságban
A nyolcvanesztendős Hadar Alfonzné Máriát köszöntöt-
te múlt kedden az önkormányzat ajándékával Kopor Ti-
hamér önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP). 

Mária néni nyolcvannyolc 
esztendős férjével, valamint 
a fiával, menyével és unokái-
val él Érdligeten, nyolcvana-
dik születésnapját is a kö-
rükben ünnepelte. Az önkor-
mányzat finomságokat tar-
talmazó csomagjának na-
gyon örült; mint mondta, na-
gyon jó dolog, hogy megbe-
csülik az időseket.

– Jómagam egész életem-
ben dolgoztam az öregekért, 
a nevelőotthonokban élő 
gyerekekért, és segítettem a 
vöröskeresztet: negyvenkét-
szeres véradó vagyok – me-
sélte az idős hölgy. Mint fel-
idézte, vasutas családban 
nevelkedett Nagytétényben; 
az érdi vasút építésében az 
édesapja mint fő munkames-
ter vett részt. 

Mária egy női ruhagyár-
ban dolgozott, tizennégy és 
fél éves korától. Tizennyolc 
éves korában Érdre ment 
férjhez – az ura szintén a ru-
hagyárban volt műszerész. 
Aktívan sportolt: a Vörös Lo-
bogónál kézilabdázott, öt-
venhárom esztendős korá-
ban hagyta csak abba. 

– Munka, gyerek és sport 
mellett tanultunk tovább a 
férjemmel. Művezetőként 

mentem nyugdíjba 1994-ben, 
de öt éven át még itthonról 
dolgoztam. Azóta is aktívan 
élek, művelem a kertet – me-
sélte Mária néni, akit lekvár-

főzés után leptünk meg: az 
otthoni baracktermést dol-
gozta fel éppen. Az idős 
hölgyre ősszel újabb ünnep-
lés vár: októberben tartják 
hatvankettedik házassági 
évfordulójukat a férjével. 

Mint Kopor Tihamér, a vá-
lasztókerület önkormány-
zati képviselője elmondta: 
az idősek felköszöntése 
nemcsak azért fontos, mert 
a város kimutathatja a tisz-
teletét irántuk és örömet 
okozhat koros lakóinak, ha-
nem azért is, mert az ünne-
peltektől nagyon sokat meg-

tudhatunk Érd elmúlt évti-
zedeiről. 

– Ezek a történetek na-
gyon fontos részei múltunk-
nak, történelmünknek. Saj-
nos mai, rohanó világunk-
ban alig figyelünk ezekre a 
visszaemlékezésekre – je-
gyezte meg Kopor Tihamér, 

aki rendszeresen elbeszél-
get az ünnepeltekkel. Kérdé-
sünkre, hogy Érdligeten a 
fiatalok vagy az idősek szá-
ma több, hangsúlyozta: bár 
azt szokták mondani, hogy 
Érdliget elöregedő város-
rész, nagyon sok fiatal is köl-
tözik erre a környékre.

– Ez a babacsomagok szá-
mából is lemérhető: általá-
ban havi öt-nyolcat kézbesí-
tek a területemen. Tehát én 
úgy fogalmaznék: Érdliget 
régi városrész, de egyre fia-
talodik – zárta szavait a kép-
viselő. n ÁdÁm K

Har madszor is jó tanuló, jó sportoló
Az érdi Bodnár Eszter harmadik alkalommal nyerte el a 
Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója miniszteri ki-
tüntetést. A megtisztelő címet június 16-án személyesen 
vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumában dr. 
Szabó Tünde államtitkártól.

Bodnár Eszter az érdi Vö-
rösmarty gimnázium nyolc-
osztályos tagozatának hall-
gatója; ősszel megkezdi vég-
zős évét. A díjat kimagasló 
tanulmányi teljesítményé-
vel, valamint az úszás és ví-
zimentés sportágakban el-
ért kiemelkedő eredményei-
vel érdemelte ki. 

– Nagyon nagy megtisztel-
tetés számomra, hogy idén is 
átvehettem ezt a díjat. Hálás 
vagyok mind a tanáraim-
nak, mind az edzőmnek, 
hogy idáig jutottam. És nem 
utolsósorban a szüleimnek, 
akik szeretnek, támogatnak 
és segítenek nekem az élet 
minden területén. A jövőm 
része a múlt is, amelyből so-
kat tanultam, hogyan legyek 
kitartó, és bízom benne, 

hogy további erőfeszítéseim 
is kifizetődnek majd – mond-
ta a fiatal gimnazista.

Eszter kiskora óta úszott 
versenyszerűen: Plagányi 
Zsolt tanítványaként orszá-

gos ifjúsági bajnoki aranyér-
met nyert csapatban, és szá-
mos egyéni bajnoki dobogós 
helyezés fűződik a nevéhez. 
Az élet- és vízimentő ifjúsági 
Európa-bajnokságon hato-
dik helyezést ért el a 200 mé-
teres akadályúszásban. 

A versenyszerű úszást idő-
közben abbahagyta, hogy az 
emelt szintű érettségikre 
koncentrálhasson. A fiatal 
és szerény gimnazista álta-
lános iskola első osztálya 
óta kitűnő tanuló, tanulmá-
nyi versenyek sikeres részt-
vevője, és számtalan társa-
dalmi szerepet vállal az is-
kola és a sport mellett. A 
nyár sem pihenéssel telik 
számára: ifiként részt vett a 
parkvárosi református gyü-
lekezet napközis táborának 
lebonyolításában; Balaton-
füreden, a vizes világbajnok-
ságon pedig a nyíltvízi úszó-
számoknál lesz önkéntes se-
gítő. 

Qn Á. K.

Mária néni szívesen mesélt a múltjáról

Eszter orvosi pályára készül
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Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

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

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

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

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

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

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

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

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

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

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

Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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Meghosszabbították a határidőt

Ki  a legszebb e vidéken?
Már tizenhat településről jelentkeztek a Pest Megye 
Szépe versenyre a megyéből – tájékoztatta az Érdi 
Újságot Bada Zoltán versenyigazgató. A főszervező el-
mondta, hogy már kaptak nevezést Budapestről, Du-
nakesziről, Ráckevéről, Monorierdőről, Tahitótfaluról, 
Ikladról, Aszódról, Kartalról, Ócsáról, Gyálról, Isa-
szegről, Farmosról, Biatorbágyról, Érdről, Pusztazá-
morról, valamint Kosdról is. 

A hatalmas érdeklődés-
re való tekintettel a szer-
vezők meghosszabbították 
a versenyre való jelentke-
zést egy hónappal, au-

gusztus 31-ig, ezzel esélyt 
adva további hölgyeknek a 
versenyen való részvétel-
re. A versenyre Pest me-
gyében élő, 18. életévét be-
töltött és 25. életévet meg 
nem haladó hajadon, gyer-
mektelen hölgyek jelentke-

zését várják, akinek nincs 
tetoválása és korábban 
nem készült róla teljes akt, 
illetve hasonló jellegű fel-
vétel.

Bada Zoltán kiemelte, 
hogy az aktuális híreket, 
eseményeket folyamatosan 
nyomon követhetik a ver-
seny hivatalos weboldalán: 
www.pestmegyeszepe.hu 
vagy a facebook.com/pest-
megyeszepe oldalon.

Kis Korinna, korábbi Érd Szépe-győztes, a Pest Megye Szépe vá-
lasztás hivatalos arca

Kacifántos piknik

Sárkányhajó és buborék
Második alkalommal rendezi meg sárkányhajózós pik-
nikjét az Életfa Csoport Egyesület a Százhalombattai 
Csónakháznál, azzal a céllal, hogy különleges élményt, 
örömet szerezzenek a sajátos nevelési igényű – kacifán-
tos – gyerekeknek. 

Szeretettel látják az átla-
gos gyerekeket és családju-
kat is, hiszen a rendezvény 
másik célja, hogy e rendez-
vényen találkozzanak és 
együtt játsszanak az ép és 
fogyatékkal élő gyermekek. 

– Szeretnénk, ha a szülők 
és a gyerekek megismernék 
egymást. Úgy gondoljuk, ez 
az integrációs program na-
gyon jó hatású lehet minden 
résztvevőre – mondta la-
punknak Tarsoly Anikó, a 
ma már egyesületként mű-
ködő Életfa csoport alapító 
tagja.

Mint megtudtuk, a progra-
mot is úgy állították össze, 
hogy minden gyerek és fiatal 
megtalálja az érdeklődésé-
nek, képességeinek megfele-
lő szórakozást: a fő attrakció 
a sárkányhajózás lesz, a Du-
nafüredi Vízisport Klub ön-
kénteseinek és az Óvárosi 
Papírkutyák segítségének 
köszönhetően. Aki elfáradt a 
sok hajókázásban, a fák 
közé kifeszített brazil függő-
ágyakban pihenhet, akinek 
pedig elegendő energiája 
maradt, az részt vehet a ta-
licskatologatós, hordágyci-
pelős közösségi játékokban. 
Azt is kipróbálhatják a 
résztvevők, milyen kerekes-
székben manőverezni, illet-
ve milyen egy meditációs 
labdajáték. 

Aki volt már életfás ren-
dezvényen, az tudja: esemé-
nyeik védjegye az óriásbubo-
rék-gyártás, ami most sem 
maradhat el. Lesz táncház 
is, a Levelünye Zenekarral 
(lehet majd mezítláb táncol-
ni a fűben, és ki lehet próbál-
ni a zeneszerszámokat), és 
plédezős piknik is, azokkal a 
finomságokkal, amiket a 
résztvevők hoznak maguk-
kal, de a szervezők készül-
nek meglepetésekkel is. 

A ren-
dezvényre 
szeretettel 
várják azo-
kat a fiata-
lokat is, 
akik szíve-
sen segéd-
kez nének 
ezen a ren-
dezvényen, 
a kötelező 
közösség i 
s z o l g á l a t 
keretében. A részvétel in-
gyenes; aki szeretné segíte-
ni az egyesületet, az ezerfo-
rintos támogatói jegy vásár-
lásával megteheti.

Az Életfa sárkányhajós 
rendezvénye július 22-én, 
szombaton délután három 
órakor kezdődik, helyszíne a 
százhalombattai Klub Sirály 
Csónakház. A szervezők ké-
rik a látogatókat, hogy plé-

det, buborékfújót, saját bög-
rét hozzanak magukkal (ez 
utóbbit azért, hogy minél 
kevesebb hulladék keletkez-
zen a helyszínen, de ha vala-
ki otthon felejti a poharát, 
annak sem kell a tenyeréből 
innia), illetve enni-innivalót 
a piknikasztalra. 

– Gőzerővel szervezzük a 
pikniket, de nem feledke-
zünk meg az őszi, téli prog-
ramjainkról sem, amelyeket 
már megszokhattak a tagja-
ink. Szerencsére egyre több 
támogatónk van, és egyesü-
letként pályázni is tudunk 
különféle rendezvényekre. 
Az év első felében tartott 
pszichoterápiás foglalkozá-

sainkat szeretnénk ismét 
megrendezni, hiszen nagyon 
sok szülő érdeklődik irántuk 
– mondta érdeklődésünkre 
Tarsoly Anikó, aki azzal 
zárta szavait: az ifjú egyesü-
let nagy köszönettel fogad 
minden, a működéséhez 
szükséges eszközt, a parti-
sátortól a számítógépen át a 
nyomtatóig. 

QQ ÁdÁm K.

Az óriásbuborék-gyártás már tavaly is nagyon nép-
szerű volt
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Öt válogatottal erősített az Érd
Nyilvános edzést tartott az elmúlt öt szezonban egy
aránt bronzérmes ÉRD női kézilabdacsapata hétfőn az 
ÉRD Arénában, ahol közel 500 szurkoló is kíváncsi volt 
az újonnan érkező játékosokra. Szabó Edináék nem 
okoztak meglepetést, Coralie Lassource, Gávai Szonja, 
Jamina Roberts, Tóth Gabriella és Julie Foggea érke
zett, valamint az utánpótlásból Bernát Dorina és Reizin
ger Sára is felkerültek a felnőttekhez.

Nem történtek akkora 
meglepetések, a korábbi 
nemzetközi sajtóhírek igaz-
nak bizonyultak, s Tóth Gab-
riella (irányító, Győri Audi 
ETO KC) és Gávai Szonja 
(balszélső, EUbility-Group 
Békéscsabai ENKSE) mellett 
két francia, az Issy Paristól 
érkező balszélső, Coralie 
Lassource, valamint a Fleu-

ryt otthagyó kapus, Julie 
Foggea is Szabó Edina 
együtteséhez került. Továb-
bá érkezett még a több mint 
százszoros svéd válogatott 
balátlövő, Jamina Roberts 
is. Érdekesség, hogy mind az 
öt újonc már volt hazája válo-
gatottjának tagja.

Az új érkezők mellett az 
utánpótlásból is felkerültek 
néhányan, az NB I-ben már 
korábban bemutatkozó jobb-

szélső, Bernát Dorina mel-
lett az átlövő, Reizinger Sára 
is a felnőtt együttest erősíti a 
következő szezonban.

Az Érdnek az elmúlt sze-
zon után öt plusz két játékosa 
távozott. Barján Bianka Vá-
con folytatja, a féléves mo-
sonmagyaróvári kölcsöne 
után Zeljana Stojak Fran-
ciaországban (Besancon), a 

balszélső, Larissa Araújo 
Romániában (Magura Cisna-
die) talált magának új csapa-
tot, a 43 éves hetesölő, Szvet-
lana Gridnyeva szögre 
akasztotta a szezon végén a 
cipőt, míg Gulyás Vanda 
egy évre az újonc Kecske-
méthez került kölcsönbe. 
Vajda Luca és Fekete Bo-
zsana új klubja egyelőre nem 
ismert, de úgy tudjuk, hogy 
előbbi a Szent István SE-nél, 

utóbbi az NB I-be frissen fel-
jutó Vasasnál folytatja.

Tekauer Norbert klubel-
nök, a csapat következő sze-
zonbéli céljairól elmondta, 
az ÉRD a dobogós helyek va-
lamelyikét tűzte ki, de a pon-
tos pozíciót nem árulta el. Az 
egyesület első embere hoz-
zátette: az EHF-Kupában a 
csoportkörön való túljutás a 
vágyuk.

– Már tavaly is, de idén is 
azt fogalmaztuk meg, hogy 
dobogóra kell állnunk, de ez 
egytől háromig bármi lehet. 
Reálisnak kell maradni, de 
az egy nagy cél, ha a mai ma-
gyar mezőnyben egy csapat 
a dobogóra tud állni – nyilat-

kozta az Érdi Újságnak a 
klubelnök, hozzátéve: ko-
moly tényező, hogy most már 
nemcsak elméletben, hanem 
papíron is a magyar NB I a 
világ legerősebb bajnoksá-
ga.

– Láttuk, mik a hiányossá-
gaink, abban a tekintetben, 
hogy ha ilyen sok mérkőzést 
kell játszani, akkor ezt ho-
gyan tudjuk áthidalni. Ter-
mészetesen nem csak meny-
nyiségben, hanem minőség-
ben is. Tavaly volt tíz hadra 
fogható nemzetközi játéko-
sunk, most lett tizenhárom. 
– tért ki a nemzetközi kupá-
val kapcsolatos pluszteher-
re, s ezáltal a keret mélyülé-
sére Tekauer Norbert.

A klub viszont az új igazo-
lások mellett folytatja a né-
hány éve elindított koncepci-
óját, így az utánpótlásból is 

hoz játékosokat, az élvonal-
ban már többször pályára 
lépő Bernát Dorina mellett 
még Reizinger Sára is a fel-
nőttekkel készül.

– Próbáljuk a saját nevelé-
sű játékosokat is beilleszte-
ni, de több év kell, míg ők 
felérnek erre a szintre. Sza-
bó Laura például az elmúlt 
tíz év legtehetségesebb beál-
lója, most szánjuk neki azt a 
szerepet, hogy vezér legyen 
– szögezte le a klub elnöke.

– A csapatok erőssége at-
tól függ, hogyan állnak ösz-
sze – reagált arra a felveté-
sünkre Szabó Edina, hogy 
az elmúlt évekhez képest is 
sokat erősödött az együtte-
se. – Ezzel a kerettel na-
gyobb esélyünk van arra, 
hogy az egész szezonban 
azt a jó minőségű kézilabdát 
tudjuk játszani, ami az el-
múlt szezonra jellemző volt. 
Szeretnénk előre lépni, de 
látva a többi csapat erősíté-
seit, nem lesz könnyű dol-
gunk, ugyanakkor az előt-
tünk lévő csapatoknak sem. 
Egy nagyon kiélezett baj-
nokság elé nézünk. Széle-
sebb keretünk van, szóval 

remélem, sikerül úgy forgat-
ni a játékosokat, hogy végig 
versenyben tudjuk maradni. 
Nincs olyan csapat, amelyet 
ne tudnánk legyőzni, de ez 
nem azt jelenti, hogy nincs 
olyan, amelytől ne tudnánk 
kikapni – hangsúlyozta a ve-
zetőedző.

– Háromféle kritériumunk 
van: az első, hogy szakmai-
lag milyen játékosra van 
szükségünk, a második, 
hogy emberileg – kor, tapasz-
talat, nyelv, mentalitás stb. – 
illik-e a csapatba, a harma-
dik pedig, hogy a kiválasztott 
ember akar-e jönni – ismer-
tette a klub átigazoláspoliti-
káját Szabó Edina.

Tóth Gabriella kétéves 
kölcsönszerződést, a többiek 
egy plusz egyéves szerző-
dést kötöttek a klubbal. Az 
ÉRD augusztusban ismét 
megrendezi az Ipartestület 
Kupát, ezt követően egy – 
ahogy Szabó Edina fogalma-
zott – csapatépítő tréningen 
vesz részt, hiszen Dél-Kore-
ába is ellátogatnak, az ázsi-
ai út után már csak a formá-
ba hozás lesz a cél.

QQ Domonkos

AZ ÉRD KERETE A 2017/2018-AS SZEZONRA
Kapusok: Janurik Kinga, Julie Foggea, Győri Barbara
Jobbszélsők: Katarina Krpezs-Slezák, Bernát Dorina
Jobbátlövők: Mireya González Álvarez, Kiss Nikoletta
Irányítók: Andjela Bulatovics, Tóth Gabriella
Beállók: Kisfaludy Anett, Szabó Laura
Balátlövők: Klivinyi Kinga, Mariama Signaté, Jamina Roberts, 
Reizinger Sára
Balszélsők: Takács Kitti, Gávai Szonja, Coralie Lassource

Összeállt az új csapat  (Fotók: handballerd.hu/Dénes Balázs)

A közönségtalálkozón Tekauer Norbert klubelnök ismertette a csa-
pat céljait az előttük álló idényben

A szurkolók gyűjthettek autogramot és készíthettek közös fotókat is 
a játékosokkal
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Három dobogó Miskolcon
Július 12. és 15. között a miskolci Kemény Dénes Uszoda adott 
otthont a 11–12 éves fiúk és 10–11 éves lányok országos cápabaj-
nokságának, ahol az érdi úszók két ezüst- és egy bronzérmet, 
valamint további két döntős eredményt értek el. 100 és 200 mé-
ter pillangón is épphogy lecsúszott a dobogó legfelső fokáról 
Ángyán Máté, aki két ezüstérmet szerzett, valamint 400 m vegye-
sen bronzérmes lett. 100 pillén 1:05,63-as, 200-on 2:24,82-es idő-
vel érte a falat Ángyán, aki 400 vegyesen 5:12,87 perccel zárt 
harmadikként. Emellett Dulka Zsófia 200 vegyesen negyedik 
(2:40,72), 400 vegyesen ötödik helyen zárt (5:38,98). Az Érdi Úszó 
Sport Nonprofit Kft. hét sportolója összesen 34 számban neve-
zett, s végül a pontversenyben az előkelő, 18. helyet szerezte 
meg.

Érd Körbe – éjjel!
Július 22-én, 21 órakor indul el az Érd Körbe Night éjszakai város-
kerülő kerékpáros túra. A város főterén egy órával az indulás 
előtt kezdődik a gyülekező, majd a 21 órakor startoló bringázás 
nagyjából éjfélig tart. Változás a normál Érd Körbékhez képest, 
hogy ezúttal sem rendőri felvezetés, sem útzár nem lesz, így a 
KRESZ szabályait természetesen szigorúan be kell tartani. Az éj-
szaka miatt a kerékpárokon hangsúlyos a világítás, így az első és 
hátsó lámpa használata mellett kötelező a láthatósági mellény 
használata is. 18 éven aluliak csak szülői felügyelettel vehetnek 
részt a rendezvényen. A kürtök, dudák, zenei lejátszók használa-
ta sem engedélyezett, hogy ne zavarják az érdi lakosokat. A ha-
gyományos eseményhez képest csak egy táv lesz, a 30 kilométe-
res, klasszikus városkerülés útvonala azonban a szokásos: a Fő-
térről ófalu felé, majd onnan a Velencei–Zámori–Vadlúd utca 
szakaszokon, a Szent István–Lőcsei–Szovátai úton egészen 
Parkvárosig, ahonnan pedig Érdligeten, a Felsővölgyi, Alsóvölgyi 
szakaszon jut vissza a mezőny a központba.

QQ D.B.

RÖVIDEN

LABDARÚGÁS

Ötgólos sikerrel nyitottak
Megkezdte a felkészülést az Érdi VSE. Az NB III Nyuga-
ti csoportjának előző idényében ezüstérmes alakulat 
első edzőmeccsén Balassagyarmaton nyert 5–0-ra. A 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a múlt héten elké-
szítette a bajnokság csoportbeosztását: az Érdi VSE ma-
radt a nyugati csoportban.

Az Érdi VSE-nél két próba-
játékos is kezdőként kapott 
lehetőséget, az FTC-ből a 
jobbhátvéd Kárász Kriszti-
án, illetve a külföldről haza-

térő, korábban több NB I-es 
klubban is futballozó csatár, 
Pál Szabolcs is megmutat-
hatta, mire képes. Az érdi 
keretben Zsivóczky Norbert 

sérülés, Németh Gábor Vin-
ce betegség miatt nem állt 
Limperger Zsolt rendelke-
zésére, míg Honti Attila to-
vábbra is rehabilitációját 
végzi.

A Nógrád megyei csapat 
kezdett jobban, az első per-
cekben többször is eljutottak 
az érdi kapuig, de Kertész 
Ferenc mindig résen volt. 
Aztán előbb Kelemen Patrik 

találta telibe a kapufát, majd 
a 24. percben egy jobb oldali 
szögletet követően Bozsoki 
Imre fejelt a gyarmati kapu-
ba (0-1). Fél óra elteltével 
megnyugodtak a kedélyek, 
az érdiek akarata érvénye-
sült, de ezek az akciók nem 
hoztak helyzeteket.

A második félidő ott folyta-
tódott, ahol az első abbama-
radt, érdi dominancia és 
előny. A 71. percben növelte 
előnyét az érdi csapat, ekkor 
Melczer Vilmos és Pál Sza-
bolcs összjátéka után előbbi 
tálalt Tárkányi Gergő elé, 
aki kilőtte a rövid felsőt (0–
2). Öt perccel később egy 

gyors támadás után Tárká-
nyi szerzett labdát az ellen-
fél kapuja előtt, majd Ország 
Péterhez passzolt, aki öt mé-
terről nem hibázott (0-3). A 
77. percben már négy lehe-
tett volna, de Tárkányi köze-
li lövését a hazai kapus szög-
letre mentette. A 85. percben 
meg is lett a negyedik: Mel-
czer Vilmos 20 méterről lőtt 
laposan, s kísérlete begurult 
a kapu sarkába (0–4). A haj-
rában még Tárkányi is meg-
szerezte második gólját, 
amikor elhúzta a kapus mel-
lett és az üres kapuba pasz-
szolt (0–5).

QQ Domonkos Bálint

Az előző szezonban 18, ezúttal viszont csak 16 csapat ver-
seng csoportonként a feljutásért, illetve a kiesés elkerülésé-
ért. A bajnokság augusztus 12-én kezdődik és június 3-án ér 
véget a 30. forduló küzdelmeivel. A csoportokból az első 
helyezettek jutnak fel a másodosztályba, míg a 14–16. he-
lyeken végzők mellett a legrosszabb mutatóval záró 13. he-
lyezett is búcsúzik a harmadosztálytól. Az NB III Nyugati 
csoportjától az előző évadban feljebb lépett az ETO FC Győr, 
míg a Komárom, a Diósd, a Hévíz és a Sárvár kiesett, vala-
mint a bajnokság közben visszalépő Tatabánya FC nem fe-
jezte be az idényt. Elméletileg a Videoton FC II is kiesett (leg-
rosszabb 13-ként), de az MLSZ végül felkérte a fennmaradó 
helyek feltöltésére. A Nyugati csoportba átkerült Középről a 
Dunaharaszti MTK, a Pénzügyőr és a BKV Előre, valamint a 
feljutók közül újonc a Pápai Perutz FC és a Tintahalak SE-Sza-
badkikötő. A Középcsoportba ellenben a Budapesti Hon-
véd-MFA II került át.

Tárkányi Gergő második gólja előtt elfektette a hazai kapust (Fotó: Balogh István)



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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Érdi szigetelőanyagokat forgalmazó kereskedelmi cég
Munkatársat keres az alábbi területre:

Értékesítő

Fényképes önéletrajzot várunk, mely többek között
tartalmazza az eddigi munkahelyeket és munkaköröket.

Az önéletrajzot az
iroda@szigetelokboltja.com

e-mail címre várjuk. 49
49

53

Elvárásaink:
• értékesítői tapasztalat
• jó megjelenés
• jó kommunikációs képesség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
• nagy machinátor vállalati rendszerben szerzett
tapasztalat

• építőanyag, szigetelőanyag értékesítésében szerzett
tapasztalat

Amit kínálunk:
• folyamatos szakmai fejlődés
• fiatalos lendületes kollégák
• jó csapatszellem
• hosszú távú, stabil munkahely

Egyéb tudnivalók:
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Magyarország legnagyobb szerkezetépítő cége dinamikusan
fejlődő fiatal csapatába keres munkatársat az alábbi pozícióra:

Analitikus könyvelő

Magyar nyelvű, fényképpel ellátott önéletrajzokat
a career@bayerconstruct.com e-mail címre várunk!

Munkavégzés helye: Sóskút, Ipari Park

Feladatok
• Bejövő számlák könyvelése
• Pénztári számlák könyvelése
• Project cégek teljes körű főkönyvi és
analitikus könyvelése

• Adóbevallások (NAV, Önkormányzatok)
elkészítése

• Közreműködés az éves beszámoló
elkészítésében

• Analitikák készítése
• Banki utalások rögzítése
• Kimutatások, riportok készítése

Előnyök
• NAVISION ügyviteli program ismerete
kiemelt előnyt jelent

• Novitax ügyviteli program ismerete
• Electra, Spectra programok ismerete

Elvárások
• Min. 3-5 év releváns tapasztalat
• Szakirányú végzettség
• Mérlegképes regisztráció
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek (integrált ügyviteli rendszer,
Windows Office programcsomag)

• Precíz, pontos munkavégzés
• Stressztűrő képesség, rugalmasság
• Rendszerszemlélet és önálló gon-
dolkodás

• Szakmai fejlődésre nyitottság
• Csapatban való munkavégzés
• Jó kommunikációs készségek

Amit kínálunk
• Hosszú távú, stabil munkalehetőség,
előrelépési lehetőség

• Versenyképes bérezés
• Kellemes csapat, igényes környezet

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

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás,
vagy munkába járás támogatása.

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu

e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon. 49
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Ha örökbe fogadná Bekit vagy Bonót, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Beki barátságos, kis-közepes 
testű, 3 év körüli, ivartalaní-
tott szuka. Eleinte tartózkodó 
volt, de már barátkozó és igen 
élénk. Akit megkedvel, ahhoz 
nagyon ragaszkodik. Félté-
keny természete miatt lehető-
leg egyedüli kedvencnek 
ajánljuk.

Bono nagytestű, 1–2 év kö-
zötti kan kutyus, természete 
inkább visszahúzódó, de ha-
mar barátkozik, játékos. Köze-
ledésünkre boldog csóválás 
mellett önkéntelenül vicsor-
szerű arcot vág, amit egyálta-
lán nem rossz szándékkal 
tesz, inkább viccesnek hat.



Az ország legnagyobb játékáruház
lánca törökbálinti raktárbázisába
keres:

További részletek és jelentkezés:
KARRIER.REGIOJATEK.HU

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

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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MŰSZAKI CIKK

Electrolux EWT41262TW auto-
mata mosógép másfél éves, hi-
bátlan, eladó. Tel.: 06-20-391-
3601

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

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

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

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

477696

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

BÚTOR

Használt bútor eladó; szekré-
nyek, rekamiék, ágyak, fotelok,
dohányzóasztalok, konyhabú-
tor, étkezőgarnitúra. 06-23-
377-203, 06-20-317-6169

Könyvesszekrény, vitrines szek-
rény, Ceragen ágy eladó. 06-70-
385-6072

OKTATÁS

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

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

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolatra vágyó hölgy
ismeretségét keresi 52 éves,
185 cm-es, átlagos testalkatú
szakmunkás férfi. Gyermek
nem akadály. 06-70/679-3130.

Hetvenes férfi hölgy társaságát
keresi szabadidő eltöltésére és/
vagy albérlet igénybevételére.
06-70-202-9260

VEGYES

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

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

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

Idős gondozást nagy gyakorlattal,
referenciával vállalok. 06-30-
475-9425

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

ÁLLÁST KÍNÁL
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Munkájára igényes

keresek Diósdligetre.
Állatkedvelők előnyben!

Feladatok:
» Családi ház teljeskörű belső-külső
rendben tartása, takarítása,
esetleges külsös vállalkozók
felügyelete;

» Karbantartásokkal kapcsolatos
ügyintézés;

» Kisállatok (jól nevelt westie kutyusok
és cicák) időnkénti felügyelete;

» Napi 6-8 óra jelenlét – törzsidő
09:00 – 15:00 óra között

Lehetőségek:
» Díjazás megállapodás szerint;
» Rugalmas munkaidő;
» Kellemes, ápolt, szépen rendben
tartott környezet

Jelentkezni lehet:
+36 209 809 901 telefonszámon.

Munkájára igényes

k k Dió dli t
házvezetőnőt

A Napfény Otthon Alapítvány
Idősek Otthona azonnali belépéssel

teljes munkaidős

keres!
A közalkalmazotti bérbesorolás

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu

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

teljes munkaidősj

keres!
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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.

Villanyszerelőt keresünk 8 óra
munkaidőre, nappali műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba, törökbálinti irodaházba. Pá-
lyázni fényképes önéletrajz kül-
désével lehet a ferenc.erde-
lyi@hu.issworld.com email cí-
men vagy a 06-20/418-7812 te-
lefonszámon.

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

Tetőácsot és segédmunkást kere-
sünk, azonnali kezdéssel, Érd
környékéről. 06-20/49-38-38-7.

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

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

költöztetés után megmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Klímáktelepítése, javítása, karbantartása.
Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Kőműves, burkoló és
festőmunkát vállalok!
06-30-780-8231
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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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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

KIADÓ INGATLAN

Érden, központban kiadó 50 nm-
es lakás. I.á.: 90 000 Ft+rezsi+2
havi kaució. Tel.: 06-30-
2423505

LAKÁS

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

TELEK

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

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

Érd városközpontban építési te-
lek eladó. 06-30-508-0550

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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Gratulálunk a nyerteseknek akiket e-mail-ben is értesítünk a nyeremény átvételének módjáról.

Az Érdi Újság, CsAládi lApozó közös
nyeremÉnyjátÉkánAk nyertesei:

A június 3. hetében az Érdi Újság és június 29-én a Családi Lapozóban
megjelent rejtvény 3+3 kérdésére helyesmegfejtést beküldők közül

2017. július 17-én Veszprémben sorsoltuk ki a nyerteseket, ami alapján:

1 db 100 ezer Ft értékű wellness
utalványt nyert

a siófoki Sungarden Hotelbe:
• CSík ÁgneS - Szabadbattyán

1 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás
utalványt nyert

a pápai Villa Classica Hotelbe:
• BalazSiCz JÁnoSné - Sárhida

• németH lÁSzló - Siófok
• SzíBer kriSztiÁn - Vép
• SzÁntay BalÁzSné

49
43

88

24 | 2017. július 19. |    érdikum

Dom onkos Béla szobrai Érden
Kettővel nőtt Domonkos Béla Érden fölállított szobrai-
nak a száma. A Széchenyi téren, a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium előtt kapott helyet a legnagyobb magyarnak 
tartott gróf mellszobra. A Kálvin téri református temp-
lom kertjében pedig Kossuth mellszobrát állították föl.

A két szobrot még 2016-
ban vásárolta meg az önkor-
mányzat a művésztől. A 
Nemzeti Kulturális Alapnál 
pályáztak, s nyertek el 6,3 
millió forintot, amit ugyan-
ennyivel kipótolva vették 
meg az alkotásokat. A törté-
nelmünk két nagy alakját 
formázó szobrok elhelyezé-
séről idén tavasszal döntött 
a közgyűlés. Így került Szé-

chenyi – praktikusan – a ne-
vét viselő térre. Kossuth pe-
dig abban a templomkertben 
kapott helyet, ahol a szintén 
Domonkos Béla által készí-
tett emlékmű idézi az aradi 
vértanúkat.

A művész – tavaly kapta 
meg a Magyar Örökség díjat 
– hosszú alkotóévtizedei 
alatt száznál is több szobrot 
készített, amelyek szerte az 

országban láthatók. Közis-
mertek és kedveltek állat-
szobrai, de történelmünk 
nagyjait vagy a közelmúlt 
közéletének jeleseit is elő-
szeretettel és művészi alá-
zattal, a klasszikus szob-
rászat elvei szerint for-
mázza meg. Megihlette őt 
hadvezér és király, politi-
kus és forradalmár, író és 
festő vagy zenész és spor-
toló egyaránt.

És hát tudós emberek 
egész sora. Egyedülálló az 
a szoborpark, amely a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum 

kertjében létrejött az 1990-es 
évektől napjainkig. Híres 
magyar utazok mellszobrai 
– Cholnoky Jenő, Teleki Sá-
muel, Stein Aurél, Baktay 
Ervin, Déchy Mór, Teleki Pál, 
Reguly Antal, Almássy Pál – 
között sétálhat a látogató, s 
természetesen ott van a kert-
ben a múzeumalapító Balázs 
Dénes egész alakos szobra 
is, szemben Kőrösi Csoma 
Sándor emlékművével (ezt a 
Kossuth- és Munkács-díjas 
Antal Károly készítette).

Ha csak ennyi alkotása 
lenne Domonkos Bélának 
Érden, aki egyéves kora ót él 
itt, már akkor is büszke és 
elégedett lehetne. De a felso-
roltakon kívül az általa meg-
formázott nőalak előtt emlé-
keznek évről évre az érdiek 
az 1945-ben kényszermun-
kára elhurcolt áldozatokra, 
azt viszont jóval kevesebben 
tudják, hogy az ő alkotása a 
parkvárosi hősi emlékmű is. 
Ahogy a termálfürdő rend-
szeres látog atójá na k 
kell(ett) annak lennie, aki el 
tudja sorolni, milyen Domon-
kos-művek kaptak itt helyet. 
Segítünk: Jovica Ignác és 
Képes Géza portréja, vala-

mint egy elefántfej látható az 
épületben.

De ha ez még mindig nem 
lenne elég, s további Domon-
kos-szobrokat szeretnének 
látni, tessék elsétálni az érd-
ligeti idősek otthonához, és 
megnézni a Virágot nyújtó 
kislányt, vagy az ófalui 
templomkertben Bogner Má-
ria Margit vizitációs nővér 
szobrát, s ha már itt járnak, 

vessenek egy pillantást a 
KALOT-emlékműre az egy-
kori kastély helyén, s végül, 
amikor betérnek a művelő-
dési központba, az előtérben 
láthatják a névadó Szepes 
Gyula portréját.

Mindezek ismeretében ta-
lán természetes, hogy Do-
monkos Béla Érd város dísz-
polgára, s életműve a helyi 
értéktár része. n (mnp)

Kossuth mellszobrát a Kálvin téri refor-
mátus templom kertjében állították föl

A Vörösmarty Mihály Gimnázium előtt kapott helyet a legnagyobb 
magyar mellszobra

Gratulálunk a nyerteseknek akiket e-mail-ben is értesítünk a nyeremény átvételének módjáról.

Az Érdi Újság, CsAládi lApozó közös
nyeremÉnyjátÉkánAk nyertesei:

A június 3. hetében az Érdi Újság és június 29-én a Családi Lapozóban
megjelent rejtvény 3+3 kérdésére helyesmegfejtést beküldők közül

2017. július 17-én Veszprémben sorsoltuk ki a nyerteseket, ami alapján:

1 db 100 ezer Ft értékű wellness
utalványt nyert

a siófoki Sungarden Hotelbe:
• CSík ÁgneS - Szabadbattyán

1 db 2 fő részére szóló, 2 éjszakás
utalványt nyert

a pápai Villa Classica Hotelbe:
• BalazSiCz JÁnoSné - Sárhida

• németH lÁSzló - Siófok
• SzíBer kriSztiÁn - Vép
• SzÁntay BalÁzSné
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Dom onkos Béla szobrai Érden
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