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TŰZIFA

Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Biztos, hogy idén sem
marad el a tél!

Vegyemegmost
tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni

egész télen.

Rönkben, kalodában
vagy ömlesztve. 49
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Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig

Telefon:
06-23/520-117

E-mail:
aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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„Ehhez értek: bevonzom a tehetséges embereket”
Interjú Daróci Lajosné Mártával, az IRKA felelős szerkesztőjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 29. szám    2017. július 26.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Nyi tott ajtók az Érdi Művésztelepen
Az alkotás nem csapatmunka, a 

művészek magányos harcosként 
küzdenek témáikkal, gondolataik-
kal. A művésztelepek, alkotótáborok 
mégis népszerűek a festők és más 
képzőművészek körében. Nagy és je-
les hagyományai vannak az állandó 
és alkalmi alkotói közösségek szer-
veződésének. Ebbe a sorba tagozó-
dott be sikerrel az elmúlt kilenc év 
során az Érdi Művésztelep. A kezde-
ményezés négy helyi művészhez köt-
hető: Kéri Mihály, Eőry Emil,  
Karsch Manfred és Büki Attila vol-
tak a legelkötelezettebbek, ez a helyi 
mag egészült ki Győrffy Sándorral 
(Budapest) Puha Ferenccel (Sziget-
szentmiklós), Sz. Varga Ágnessel 
(Pomáz) és Wrobel Péterrel (Buda-
pest). Ők nyolcan írták alá az Érdi 
Művésztelep alapító okiratát 2009-
ben. Az alapítók többsége ma is ak-
tív, minden évben „bevonul” a tábor-
ba. A csapat időről időre egy-egy új 
taggal bővül, de a szervezők az ál-
landóságra törekszenek. n 8. oldal

Önkormányzat a fiatalokért

T. Mészáros András polgármester és Urbán Jonatán di-
ákpolgármester is részt vett a XXVIII. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem programjain: előadásaikban arról 
beszéltek, hogyan segíti az állam, illetve az önkor-
mányzat a fiatalokat.  n 3. oldal

Közgyűlési félévértékelő

Az érdi közgyűlés júliusi ülésével véget ért a képvise-
lők számára az első fél év szorgalmi időszaka, amely 
után a városi plénum politikai erőinek talán érdemes 
mérleget vonni. Elsőként Pulai Edina véleményét is-
merhetik meg.  n 6. oldal

Futsallal bővül az Érdi VSE

Novák Ferenc, a klub elnöke bejelentette, hogy az ed-
digi három (labdarúgás, tollaslabda, sakk) mellé egy 
negyedik, futsal szakosztályt is indít a klub. A múlt 
heti sajtótájékoztatón bemutatták a labdarúgócsapat 
három új játékosát is.  n 20. oldal

(Fotó: M. Nagy Péter)
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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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TÁJÉKOZTATÁS AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Tisztelt Szülők!
ÉRD MJV Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 26/2017. (VII.13.) önkormányzati 
rendelete alapján változott az étkezési térítési díjak fizetésének 
rendje, módja. Az általános és középiskolás tanulók esetében a 
térítési díjat változatlanul előre kell megfizetni, azonban konkrét 
határidőt állapít meg a rendelet, amely a tárgyhót megelőző 20-a.

A befizetési módok:
•	 csekk,
•	 átutalás (számlaszám: Intézményi Gondnokság: 12001008-

00209692-00100009),
•	 készpénzes befizetés az Intézményi Gondnokságon (Érd, Budai 

u. 14. emelet),
•	 számlavezető bankban történő befizetés (Raiffeisen Bank Zrt. 

(12001008-00209692-00100009),
•	 2017 októberétől lehetőség nyílik a csoportos beszedési 

megbízások fogadására is.

A térítési díjak esetében az alábbi kedvezmények 
érvényesíthetőek:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
•	 az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül vagy nevelésbe vették;

•	 az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanuló számára, ha nevelésbe vették vagy 
utógondozói ellátásban részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os 
normatív kedvezményével kell biztosítani:
•	 az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül;

•	 az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban 
él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben;

•	 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, 
hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben.

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet alapján a fenti normatív kedvezményen 
túl, a normatív kedvezmény érvényesítését követően fizetendő 
térítési díjból további 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, feltéve, hogy a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át (2017. évben 85 500 
Ft). A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell 
benyújtani. Érd, Budai út 8. Ügyfélfogadás: hétfő:13.00–18.30, 
szerda: 8.00–16.30.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt 
megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság 
időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három 
hónapban is benyújtható. A folytatólagos kedvezmény 
biztosítása érdekében indokolt élni a fenti lehetőséggel.
A befizetésekkel, illetve számlázással az alábbi elérhetőségeken 
kérhetnek további tájékoztatást:
Érd MVJ Intézményi Gondokság, Érd, Budai út 14.
tel: 06-165-521-23-06 ,164-521-23
e-mail: gondnoksag@erd.hu

Együttműködésüket köszönjük!
Érd MVJ Önkormányzata

„A biztos pont”

Önkormányzat a fiatalokért
T. Mészáros András polgármester és Urbán Jonatán di-
ákpolgármester is vendége volt a XXVIII. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) ren-
dezvényeinek: július 19-én egy kerekasztal-beszélgeté-
sen osztották meg tapasztalataikat azzal kapcsolatban, 
hogyan segíti az állam, illetve az önkormányzatok a fia-
talokat.

A Tusványos néven ismert 
nyári szabadegyetemet 1989 
óta rendezik meg július má-
sodik felében; kezdetben 
Bálványosfürdő adott ott-
hont a nagyszabású rendez-
vénynek, majd Tusnádfürdő 
(e két település összevonásá-
ból kapta a Tusványos ne-
vet). A szabadegyetemen elő-
adások, közéleti témákról 
tartott fórumok várják a lá-
togatókat – Orbán Viktor 
miniszterelnök is beszédet 
mond minden esztendőben –, 
emellett nagyszabású kon-
certek, filmek, egyéb kikap-
csolódási lehetőségek várják 
a fiatalokat. A programsoro-
zatnak minden évben más a 
mottója: az idei, július 18-tól 
23-ig tartó szabadegyetemé 
„A biztos pont” volt.

T. Mészáros András pol-
gármester évek óta előadó 
vendége a szabadegyetem 
kerekasztal-beszélgetései-
nek. Idén Kriza Ákos miskol-
ci polgármesterrel és Urbán 
Jonatánnal, az érdi Ifjúsági 
Önkormányzat diákpolgár-
mesterével arról beszélget-
tek, hogy miként segítheti a 
fiatalokat az állam, illetve 
az önkormányzatok.

Érd polgármestere első-
ként arról beszélt, hogy vá-

rosunkban milyen intézke-
dések születtek a gyerekek, 
fiatalok érdekében. T. Mé-
száros András beszámolt a 
helyi iskola- és óvodaépíté-
sekről, illetve intézménybő-
vítésekről. Mint ismeretes, 
szinte valamennyi érdi óvo-
dát érintik a fejlesztések va-
lamilyen formában – a mun-
kálatok közt van bővítés, 
szigetelés, tető-, illetve nyí-
lászárócsere, fűtéskorszerű-
sítés, a világításrendszer 
modernizálása, illetve a vi-
zesblokkok felújítása –, 
emellett újjáépül a Fácán 
óvoda, és egy új óvodát kap 
Felső-Parkváros. Ami az is-
kolákat illeti, a Teleki és a 
Batthyány iskola, valamint a 
Kós Szakképző Iskola is 
megújul a közeljövőben.

– Érden folyamatosan nő a 
lakosság száma, ezzel 
együtt a fiataloké is, így ne-
künk az ezzel kapcsolatos 
problémákkal kell szembe-
néznünk: meg kell oldanunk 
azt, hogy minden érdi fiatal 
helyben tudjon középiskolá-
ba járni. Jelenleg csupán a 
diákok fele folytathatja Ér-
den a tanulmányait az álta-
lános iskola elvégzése után 
– mutatott rá a polgármes-
ter, hangsúlyozva: évtize-

dek mulasztását kell most 
pótolni.

– Érdre az volt a jellemző, 
hogy egy ingázó alvóváros, 
mindenki a fővárosban ke-
reste a boldogulását, előde-
ink pedig nem gondoltak 
arra, hogy itt, helyben kelle-
ne megteremteni a különbö-
ző lehetőségeket – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
aki úgy látja: a fiatalok in-
tegrálódása azon is múlik, 
hogy a felnőtt generáció mi-

lyen lehetőségeket nyit meg 
előttük.

– Ne akarjuk megmonda-
ni, mit kell egy fiatalnak ta-
nulni. Meggyőződésem, hogy 
rájuk kell bízni a választást, 
miután eléjük tártuk a lehe-
tőségeket – tette hozzá a pol-
gármester, aki úgy látja: az, 
hogy sok fiatal külföldön ke-
resi a boldogulást, részben 
az európai uniós csatlako-

zás, illetve a nagy bérkü-
lönbségek következménye.

– Azon kell dolgozni, hogy 
a hazai bérek közelítsék meg 
az EU-s átlagbéreket – emel-
te ki a városvezető, aki ki-
tért a pedagógusok anyagi 
elismerésének fontosságára 
is.

–  Hogyha a fiataloknak 
jobb lehetőségeket szeret-
nénk biztosítani, gondol-
nunk kell azokra is, akik 
ezekkel a fiatalokkal foglal-

koznak, hiszen ők tudják a 
legnagyobb hatást gyakorol-
ni rájuk, a könyvtárostól a 
pedagógusokig. Rájuk is oda 
kell figyelni ahhoz, hogy a 
fiatalokkal komoly ered-
ményt tudjunk elérni – hang-
súlyozta a polgármester.

Urbán Jonatán diákpol-
gármester az Ifjúsági Ön-
kormányzatról, a 2015 tava-
szán elindított, és azóta is 

rendkívül sikeres, országo-
san is egyedülálló érdi kez-
deményezésről beszélt a 
hallgatóságnak. Beszámolt 
az érdi diákságnak szóló 
programokról, arról a sze-
repről, amit az Ifjúsági Ön-
kormányzat a város életében 
betölt, és arról is, hogy mi-
lyen hatással van tevékeny-
ségük az érdi fiatalságra.

Urbán Jonatán részlete-
sen ismertette azokat a 
programokat, támogatáso-

kat, amelyeket ebben az év-
ben az évi tízmillió forinttal 
gazdálkodó Ifjúsági Önkor-
mányzat az érdi diákok javá-
ra szervezett. Beszámolója 
nagy sikert aratott a közön-
ség soraiban, az Ifjúsági Ön-
kormányzat ötlete nagyon 
megtetszett a helyieknek: 
elképzelhető, hogy a kezde-
ményezés Erdélyben is köve-
tőkre talál majd. n ÁdÁm K.

Urbán Jonatán diákpolgármester (jobbra) részletesen ismertette azokat a programokat, támogatáso-
kat, amelyeket ebben az évben az évi tízmillió forinttal gazdálkodó Ifjúsági Önkormányzat az érdi diá-
kok javára szervezett
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Az  irodalom magánélete
Főiskolás korában még nyelvész szeretett volna lenni, 
de végül magyar–orosz, később magyar–angol szakos 
tanár lett. Negyvenhárom éves pedagógus múltjával 
nagy hozzáértéssel és még több odafigyeléssel, szere-
tettel vezeti az érdi Irodalomkedvelők klubját, szerkesz-
ti az IRKA periodikát. Daróci Lajosné Mártával beszél-
gettünk.

n Bálint Edit

– Honnan indult? Milyen 
volt a gyermekkora?

– Túlságosan rossz emlé-
keim vannak a gyermekko-
romról. Pedig én mindig na-
gyon jó kislány voltam, még-
is olyan sokszor megvertek! 
Másokért is én kaptam ki, 
ugyanis „patchwork” csa-
ládban nőttem fel, brutális 
iszákos mostohaapával. 
Anyukám nagyon fiatalon 
ment férjhez, szülők nélkül 
nőtt fel, nevelőszülőkkel. 
Mégis, így utólag tudom, iga-
zi hős volt, hogy kimenekí-
tett engem onnan, mert azt 
szerette volna, hogy nekem 
jobb életem legyen. Mindig 
kiválóan tanultam, bár ak-
kor még korántsem az moti-
vált, hogy ettől jobb jövőm 
legyen, hanem inkább csak 
„belemenekültem” a szorga-
lomba. Ha már nem volt mit 
tanulni, elővettem az irodal-
mi szöveggyűjteményt, és 
kívülről megtanultam az ösz-
szes verset.

– Hol teltek ezek a nehéz 
gyermekévek?

– Hatéves koromig Jász-
ladányon éltünk, az még elég 
szép korszak volt, bár az 
édesapám nem igazán törő-
dött velem soha. Nem érde-
kelte, mi van velem, sőt, ké-
sőbb még haragudott is rám, 
hogy olyan sokáig tanulok, 
és neki fizetnie kell az akko-
ri, 180 forintos gyerektar-
tást! Később Farmosra köl-
töztünk, tulajdonképpen ott 
nőttem fel. Előbb nagyszü-
lőknél, illetve anyu nevelő-
szüleinél laktunk, de onnan 
elköltözve is eléggé hánya-
tott életünk volt, így igen-
csak rossz emlékek élnek 
bennem a gyermekkorom-
ról, viszont szerencsémre 
mindig nagyszerű tanáraim 
voltak, általános és középis-
kolában is. Azért lettem pe-

dagógus, mert volt egy Máté 
Zoltán nevű, magyar–orosz 
szakos tanárom, aki máig a 
példaképem, olyan gyerme-
ki rajongással szerettem, 
hogy ezt osztálytalálkozó-
kon mindig szóvá tették az 
osztálytársaim, hisz ő volt 
nekem a minta! Később is ki-
fogtam a remek tanárokat, 
akiktől rengeteget tanultam, 
nemcsak a tananyagot ille-
tően, hanem emberi tartást. 
A Szegedi Tanárképző Főis-
kolán Török Gábor hatására 
inkább nyelvésznek készül-
tem volna, de végül elsiratott 
álom maradt.

– Miért hiúsult meg?

– Már gyakorló pedagó-
gus voltam, amikor tanárse-
gédnek hívott a szegedi főis-
kolára, s ha akkor hallgatok 
rá... Mégsem tettem! Talán 
az tartott vissza, hogy fél-
tem, túl nagy hatalmi harc, 
szakmai féltékenység dúl a 
felnőttek között a főiskolán, s 
nekem elegem volt már a 
konfliktusokból, ezért úgy 
döntöttem, inkább megmara-
dok az ártatlan gyermeki vi-
lágban. Nem mondom, hogy 
ott nem értek néha bántódá-
sok, ennek ellenére csodála-
tosan szép emlékeket őrzök 
az általános iskolai pedagó-
gusi pályafutásomból.

– Hol kezdett tanítani?

– Mivel Pest megyei ösz-
töndíjas voltam – mint kide-
rült, egyik középiskolai ta-
nárom terjesztett fel – a pá-
lyám kezdetén Érdet jelölték 
ki számomra, így Parkvá-
rosban volt az első munka-
helyem. Viszont egyáltalán 
nem örültem annak, hogy 
azt is tanítanom kellett, ami-
hez nem sok közöm volt, hi-
szen a magyar és az orosz 
mellett a testnevelést és a 
rajzot is a nyakamba varr-
ták. Utána – nagy örömömre 
– az ófalusi iskolába kerül-

tem, amelynek akkor Bokor 
Gyula volt az igazgatója. Ott 
tanultam meg mindent, amit 
a pedagógusnak tudnia kell: 
gyerekekkel bánni, közössé-
get építeni, vezetni, a gyer-
mekek érdekeit szem előtt 
tartani. Közel tíz évig voltam 
úttörővezető, s Kapuvári Gi-
zivel nagyszerű táborokat 
szerveztünk, s persze, mi ál-
lítottuk össze az összes isko-
lai műsort, ünnepséget, 
programot. Bokor Gyula ta-
nította meg nekem azt, hogy 
igényesen tanítsak: sok-sok 
módszert alkalmazzak, le-
gyek kreatív a szemléltető 
eszközök használatában, 
soha ne legyenek egyformák 
az óráim. A gyerekeknek 
ugyanis élmény kell! Úgy ta-
nuljanak, hogy „éhezzék” a 
tudást, fontos legyen nekik 
az ismeretanyag, de ehhez 
először meg kellett őket taní-
tani tanulni. Az oktatásban, 
a nevelésben épp az a szép, 
hogy nem mindegy, mit tart 
meg az emlékezet. Sose tu-
dod, mi marad meg a gyerek-
ben. Lehet, hogy te már el is 
felejtetted, de ő évek múltán 
is emlékszik majd rá egy 
szavadból, mondatodból, 
gesztusodból vagy iskolai 
órádból... Sose tudhatod, mi 
volt jellemformáló erő szá-
mára abból, amit átadtál.

– Vannak rá konkrét példái?

– Balázs – aki mindig a 
padra borult, annyira nem 
érdekelte soha semmi – egy-
szer megszólalt: „már har-
madszor hallom, de most 
jöttem rá, nem is tudtam, 
hogy ez ilyen jó vers!” – 
mondta A walesi bárdokról. 
De meggyőződésem, hogy 
nem is annyira az óráimra 
emlékeznek vissza – ezt fő-
ként osztálytalálkozókon 
mondják –, hanem a közös 
élményekre, a kirándulások-
ra, erdőjárásokra, múzeum-
látogatásokra. Arra, hogy 
együtt tudtam velük nevetni, 
akár magamon is, amikor 
parodizáltak! Bár – ahogy 
mesélték – az is előfordult, 
hogy valamelyikük kihúzta 
az érettségi tételt, és kétség-
beesett, hogy semmi sem jut 
róla eszébe. Majd egyszer 
csak beugrott neki, milyen 

lelkesen magyaráztam a köl-
tőről, s vezettem le valame-
lyik versének elemzését, és 
máris derengett a válasz a 
tételre. Rengeteget adtak 
nekem az Ófaluban töltött 
esztendők, mert nemcsak 
szakmailag kaptam sokat, 
hanem az igazgató felesége, 
Bokorné Anika, egy kicsit 
„pótanya” is volt számomra. 
Kitartása, munkabírása, 
gyermekcentrikussága ha-
talmas példaként állt előt-
tem. Nagyszerű társaság, 
remek tantestület volt akko-
riban ebben a kis létszámú 
érdi iskolában!

– Politikailag viszont ko-
rántsem mondható „kegyel-
mi” időszaknak. Úgy tudom, 
kellemetlenségei is voltak 
emiatt. Milyen jellegűek?

– A 70-es éveket éltük ek-
kor, a megfigyelések, besú-
gások és feljelentgetések 
korszakát, ami a pedagógus-
társadalmat sem kerülte el. 
Mivel sosem tudtam tartani 
a számat – mindig „nagypo-
fájú” voltam! –, én is több-
ször áldozatul estem a felje-
lentéseknek, de mindig pon-
tosan tudtam, ki a besúgó, 
mégis párszor nekem is volt 
jelenésem a pártbizottságon. 
Azóta sem tudok ezért meg-
bocsátani azoknak a jellem-
telen embereknek, akik vé-
gül ezekkel az áskálódások-
kal, politikai feljelentgetése-

ikkel szétrobbantották azt a 
jó kis kollektívát! Igaz, ak-
kor kerültem a Novoth Kál-
mán vezette 4-es számú, mai 
Batthyány iskolába, ami 
szintén az egyik legjobb hely 
volt számomra, mert újra 
szárnyalhattam pedagógus-
ként! Az igazgató hagyott 
dolgozni, kibontakozni, s 
ami csaknem ennyire fontos 
volt nekem: el is ismerte a 
munkámat.

– Mit jelentett ez a „szár-
nyalás”?

– A tanítás mellett könyv-
táros, tanulószoba- és mun-
kaközösség-vezető voltam, 
és iskolaújságot is szerkesz-
tettem. Utóbbit Ófaluból hoz-
tam, hiszen ott jelent meg 
Érden az első iskolaújság, a 
miénk volt a legelső sulilap 
Bottyán Híradó címmel, amit 
ebben a közegben, más né-
ven – ÉRDekes NÉGYes cím-
mel – folytathattam. Kisebb-
nagyobb kihagyásokkal 29 
évig voltam főszerkesztője! 
Ez is nagyszerű közösség-
építő tevékenység volt. A 
szervezés mellett a diákokat 
meg kellett tanítani nemcsak 
jól fogalmazni, hanem érdek-
feszítően írni, s nagyon 
ügyeltem arra is, hogy az 
utánpótlás is mindig megle-
gyen, így már a kicsiket is 
bevontam, hagytam őket 
szárnyalni, érvényesülni. A 
végén – hetedik-nyolcadik 

Ha az IRKA körüli feladatok engedik, örömmel veszi elő a kerékpár-
ját, és karikázza körbe a várost
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osztályban – már olyan cik-
keket adtak be, amelyeket 
nem kellett javítani, cizellál-
ni sem, mindenkinek meg-
volt a saját írói hangja. Ren-
geteg nagyszerű dolgot csi-
náltunk! Például látogatást 
tettünk a tévészékházban, 
hogy lássuk, miként készül a 
híradó. Nagy nyomdákat ke-
restünk fel, hogy a lapkészí-
tést ellessük, nyaranta meg 
újságírótáborba küldtem a 
diákújságírókat. Sok-sok él-
ményben volt részük, mert 
mindig szem előtt tartottam 
azt az alapelvem, hogy a diá-
koknak élmény kell legyen a 
tanulás! Havonta legalább 
kétszer-háromszor kirándu-
lást szerveztem. A 24 fős osz-
tályommal megtöltöttünk 
egy nagy buszt, mert jött 
apa, anya, testvér, unoka-
testvér és nagyszülő is! Nem 
csoda, hiszen mindig Bordás 
Iván vezette a csapatot, aki 
minden egyes fűszálról tu-
dott egy legendát. Nagy múlt-
ja volt az országjáró túrák, a 
vándortáborok szervezésé-
ben. Ugyanilyen meghatáro-
zó emlékek a V. Tóth Éva ál-
tal vezetett osztálykirándu-
lások is.

– Előfordult, hogy a terve-
zettnél is kalandosabbra si-
került a túra?

– Akkor itt most átvá-
gunk, mondta Iván, és sok-
kal többet mentünk, mint ha 
nem rövidítjük le az utat. 
Egyszer véletlenül „elszed-
reztük” az utat, és észre sem 
vettük, hogy Éva a csapat 
felével régen bekanyarodott 
az egyik ösvényen, mi meg jó 
néhányan – a „vezetésem-
mel” – órákra eltévedtünk. 
Kezdetben még jól szórakoz-
tunk, de a harmadik órában 
már igencsak elöntött az ag-
godalom: mi lesz, ha megtá-
madnak bennünket, hiszen 
csupa kamaszlány vett kö-
rül. Se térképem, se helyis-
meretem nem volt. Szeren-
csére, a végén mégis egy-
másra találtunk a másik 
csapattal. Számtalan ehhez 
hasonló élményt sorolhat-
nék, ami akkor izgalmas 
volt, mára pedig szép emlék.

– Úgy tudom, a tanórá-
kon kívül is sokat foglalko-
zott a tanítványaival?

– De mennyire! A szülőket 
mindenképpen meg kell 
nyerni szövetségesnek, hi-
szen ugyanazon célért küz-
dünk: a gyermekek jövőjé-
ért. Nekem mindig belefért a 
családlátogatás az időmbe. 
Tudnom kellett, honnan jön 

a gyerek, milyen háttere 
van, és gyakran otthon job-
ban el merik mondani a 
problémájukat, mint az isko-
lában. Lényegesnek tartot-
tam a közösségépítő tevé-
kenységeket, és mindig arra 
törekedtem, hogy a diákok 
együtt is jól érezzék magu-
kat, s legyenek készek segí-
teni is egymásnak, ezért 
gyakran tanulópárokat, ol-
vasópárokat alakítottunk. 
Így utólag is állítom, mindig 
a kölykök érdekeit tartottam 
szem előtt. Mindent megtet-
tem értük, ha kellett, bárki-
nek nekimentem, hogy meg-
védjem őket. Néha nem átal-
lottam akár „anyatigris-
ként” is viselkedni.

– Csaknem 30 évig volt a 
Batthyány iskola pedagógu-
sa. Miért vált meg tőle?

– Gyakran úgy éreztem, 
hiába dolgozom szívvel-lé-
lekkel, az igazi értékelés, el-
ismerés valahogy mindig el-

maradt. A díjakat, jutalma-
kat mások kapták. Pedig 
arra is nagyon büszke va-
gyok, hogy angolból sikerült 
felkészítenem a diákokat 
egy országosan elismert, 
magas szintű nyelvvizsgára, 
amellyel óriási előnyt sze-
reztek a felvételin. Nekem az 
orosz nem Lenin vagy Sztá-
lin nyelve volt, hanem a nagy 
klasszikusoké, Puskiné meg 
Tolsztojé, de az angolt is 
éppúgy szerettem tanítani, 
mint az anyanyelvemet. A 
nyelvtanítás során megis-
mert módszereket alkal-
maztam magyarórákon is, 
mindig érdekelt az új ötletek 
kipróbálása. Közben több-

ször is hívtak Százhalom-
battára tanítani, s végül kö-
télnek álltam. Így az össze-
sen 43 éves pedagógusmúl-
tam utolsó két éve igazi juta-
lomjáték volt számomra! Da-
cára annak, hogy úgy kerül-
tem át, hogy a három évtized 
alatt azért mégiscsak voltam 
„valaki” a Batthyányban, 
míg a battai Kőrösiben min-
dent a nulláról kellett kezde-
nem. Eltartott egy darabig, 
mire elfogadtak a szülők és 
a gyerekek is, hiszen soha 
nem voltam egy „halk szavú 
kis tündérke”, viszont szigo-
rú, igényes elvárásokkal ta-
nítottam, aminek ott is meg-
volt az eredménye. Megta-
nultak tanulni, aztán érté-
kelték is. Egy év alatt már 
iskolai évkönyvet szerkesz-
tettünk a kollégákkal, s min-
denki lelkesen dolgozott 
benne. Azt hiszem, végül 
népszerű lettem ott is. Eköz-
ben már vezettem az érdi 
Irodalomkedvelők klubját, s 
amikor Habos Laci berob-

bant, és felvetette, hogy le-
gyen saját újságunk, egy-
szerre két lapot is szerkesz-
tettem: az iskolai ÉRDekes 
NÉGYest meg az IRKA-t.

– De hogyan került kap-
csolatba a klubbal?

– Akkoriban a művelődési 
központban Bartos Csilla 
foglalkozott az ott működő 
klubokkal, és amikor Mód 
Lajosné, az irodalmi kör első 
vezetője elhunyt, Csilla en-
gem kért fel, hogy folytas-
sam a munkát. Jól ismert, 
hiszen a négy lánya közül 
hármat tanítottam a Batthy-
ányban. Eleinte csak felol-

vastunk, aztán megérkezett 
Habos László, aki nemcsak, 
hogy ennél sokkal többet 
akart, hanem rengeteg ötle-
te is volt, és roppant tettre 
készen állt hozzá a munká-
hoz. Így történt, hogy lett 
előbb újságunk, aztán anto-
lógiánk, majd számos iro-
dalmi pályázat, saját kiad-
vány, rendezvény, írói és 
költői est is követte. Talán 
nem túlzok, ha azt mondom, 
hogy mára már egy kulturá-
lis-irodalmi központot hoz-
tunk létre, immár nemcsak a 
Szepesben, hanem a Parkvá-
rosi Közösségi Házban is, 
sokan járnak hozzánk rend-
szeresen, a taglétszám is 
folyton nő. A gimnazista di-
áktól a 80 éves református 
papig színes a tagok egyéni-
sége, civil foglalkozása. Van-
nak kimagasló tehetségű 
írók, költők, és természete-
sen kevésbé nagy horderejű-
ek, de sokan alapító tagok, 
akik szívesen jönnek, mert 
enélkül magányosak lenné-

nek. Örülök, hogy a Poly-Art 
vezetőjét, Somfai Istvánt is a 
tagjaink között tudhatjuk, 
rajta kívül csak néhányan 
vagyunk, akik nem alko-
tunk, a közösségért viszont 
sokat teszünk. Jól jön nekem 
az ő nyugodt vérmérséklete. 
Óriási tisztelet, szeretet öve-
zi, de nem tagadom, nekem 
is jut belőle.

– Biztosan rengeteg ide-
jét, idegét és energiáját fel-
emészti ez a munka. Miért 
szereti mégis?

– Mert boldog vagyok, ha 
tehetséges embereket gyűjt-
hetek magam köré! Testvér-

szervezetünkkel, a Képző-
művészek Érdi Közösségé-
vel  jól  kiegészítjük  egy-
mást, mi reklámozzuk őket 
az újságunkban, műsorral 
segítjük a kiállításmegnyi-
tókat, kirándulunk együtt, 
piknikezünk közösen, tőlük 
pedig a pályázati díjakat 
kapjuk festmény, kerámia 
formájában. Kell ennél töké-
letesebb együttműködés? 
Mivel szerteágazó, sokféle a 
tevékenységünk, nem taga-
dom, leköti minden időmet, 
de annyira szép feladat! 
Számomra talán épp a kö-
zösségépítés a legjobb ben-
ne, és az, hogy – vérbeli pe-
dagógusként – még tudom 
tanulásra, fejlődésre inspi-
rálni a tagokat, és mindig 
motiváló dolgokat találunk 
ki, illetve, igazság szerint, 
sokszor Habos Laci találja 
ki, én pedig megvalósítom. 
Irodalmi barátságok alakul-
nak, szövődnek, nő a lét-
szám, s mára az ország kü-
lönböző helyein ismernek és 
elismernek bennünket. Eh-
hez értek: bevonzom a tehet-
séges embereket.

– Családja mit szól hozzá, 
hogy nyugdíjasként is folya-
matosan nagyon elfoglalt?

– Meggyőződésem, hogy a 
saját családom sokkal jobb 
lett, mint amilyen nekem 
gyerekkoromban kijutott, s 
ennek nagyon örülök! A hap-
sim mindenben támogat – 40 
éve vagyunk házasok –, pe-
dig tudom, hogy sokszor nem 
díjazta, ha azért nem kapott 
vacsorát, mert nekem épp az 
IRKA-t kellett szerkeszteni, 
rendezvényre készülni vagy 
pályaműveket olvasni, rang-
sorolni. A gyerekeim – a lá-
nyom és a fiam – már felnőt-
tek, nekik külön életük van. 
Az unokáimra azért mindig 
van időm, meg arra is, hogy 
az íróasztal mellől kimoz-
duljak. Ma is nagyon szere-
tek szórakozásból olvasni 
– nemcsak a munkaolva-
sást –, a természetben ki-
rándulni, tornázni, gyak-
ran elmegyünk egy-egy 
hosszabb hétvégére pihen-
ni. A kerékpározás is a 
kedvenc időtöltéseim egyi-
ke, és persze egy-egy jó 
színházi előadás meg kon-
cert is belefér még az éle-
tembe. Nem kétlem, hogy 
vannak irigyeim is, de csi-
nálják utánam! Nekem 
egyik kedvenc – az IRKA-
ban megismert – költőm, 
Dylan D. Tides gondolata a 
mottóm: „Tárd a szélnek 
nagyra bontott szárnyad, 
irigyelje mind, ki kétkedő”.

43 évet töltött el a katedrán, nem csoda, hogy ma is szívesen tölti az idejét a diákokkal. Képünkön egy 
költészet napi műsor keretében az Érdligeti iskolában
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Áruházi garázdát fogtak
Tűz ütött ki vasárnapra 

virradóra Érden egy Salgó ut-
cai melléképületben. A negy-
ven négyzetméteres építmény 
tetőszerkezetében csaptak fel 
a lángok – tudtuk meg Csám-
pai Attila tűzoltó törzszász-
lóstól, a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság me-
gyei szóvivőjétől, aki azt is 
elmondta, hogy szerencsére a 
ház tulajdonosa hamar észre-
vette, hogy füstöl a mellék-
épület, ezért még a tűzoltók 
kiérkezése előtt elvégezte a 
feszültségmentesítést, vala-
mint egy gázpalackot is kiho-
zott a már lángoló házrész-
ből. Az érdi hivatásos tűzol-
tók három vízsugár segítsé-
gével eloltották a tüzet, így 
sikerült megakadályozni a 
továbbterjedését.

Az Érdi Rendőrkapitány-
ságtól kapott értesüléseink 
szerint garázdaság miatt ke-
rült előzetesbe az a 49 éves 

balatonlellei férfi, aki a múlt 
héten minden előzmény nél-
kül megrongált egy terméket 
az egyik érdi áruházban. Az 
alkalmazottak elmondása 
szerint a férfi a múlt szerdán 
az esti órákban jelent meg a 
boltban, és azonnal elkezdte 
megrongálni az egyik kisze-
melt árut. Amikor a biztonsá-
gi őr rászólt és megkísérelte 
őt megakadályozni ebben a 
tevékenységében, az „álvá-
sárló” hirtelen dühös lett és 
rátámadt az áruház őrére, 
többször megpróbálta őt 
megütni. Végül a bolt védője 
lefogta a támadóját, majd a 
rendőrök kiérkezéséig sike-
rült őt visszatartani a szö-
késtől. A garázda férfit előál-
lították az Érdi Rendőrkapi-
tányságra, s gyanúsítottként 
történő kihallgatását követő-
en őrizetbe vették. A bíróság 
elrendelte előzetes letartóz-
tatását. n B.E.

Érd népszerű célpont
A KSH országon belüli vándorlásról készült statiszti-
kája szerint a legtöbb országon belül költöző a Pest 
megyei városokat célozza meg. Közülük is kiemelke-
dik népszerűségben Szigetszentmiklós, Dunakeszi, 
Veresegyház, Budaörs és Érd, ami a megyei jogú váro-
sok között a legnépesebbnek számít.

Tavaly többen költöztek el 
Budapestről, mint amennyi-
en beköltöztek, ez új tenden-
cia, mert az elmúlt 9 évben 
ez fordítva volt. A községek 
és városok esetében is for-
dult a helyzet, de épp ellen-
kező irányba: 2016-ban po-
zitív volt a vándorlási egyen-
legük, vagyis többen költöz-
tek vidéki városokba vagy 
községekbe, mint ahányan 
elköltöztek – az előző 5 év-
ben épp ellenkező volt a 
trend – mondta Dickmann 
Ádám, a Központi Statiszti-
kai Hivatal vándorlássta-
tisztikai osztályának osz-
tályvezetője.

– Ez az eredmény főleg a 
budapesti agglomerációnak 
is köszönhető, a városok 
többségéből ugyanis tovább-
ra is elvándorlás tapasztal-
ható – hangsúlyozta az osz-
tályvezető.

Néhány városban van 
csak odavándorlás, a me-
gyei jogú városoknál az el-
múlt 20 évben például Érd, 
Sopron és Kecskemét ilyen. 
A tavalyi évet nézve Érd, 
Szombathely és Sopron van 
az első helyeken.

A többi város közül a Pest 
megyei városok egyértelmű 
elsőségben vannak, közü-
lük is Szigetszentmiklós, 

Dunakeszi, Veresegyház és 
Budaörs.

Tavaly Szigetszentmiklós 
volt a legnagyobb vándorlási 
egyenleggel rendelkező tele-
pülés, mert 1000 fővel többen 
költöztek oda, mint amennyi-
en eljöttek onnan.

A legnagyobb elköltözés a 
megyei jogú városoknál ta-
valy Debrecenben volt, 800 
emberrel többen költöztek ki, 
mint amennyien oda vándo-
roltak, de Szeged, Dunaújvá-
ros is masszívan elköltöző 
városnak tűnik. A többi város 
közül Kazincbarcika, Ózd, 
Ajka, Mátészalka veszít leg-
inkább a népességből a bel-
földi vándorlásnak köszönhe-
tően – mondta Dickmann 
Ádám.

A többi települést tekintve 
2016-ban Mátészalkán volt a 
legnagyobb az elköltözés – 
300 fős veszteség –, de Tisza-
újváros és Nyírbátor is nagy 
számú lakost veszített.

Ha a teljes országot néz-
zük, akkor az északi és az 
alföldi régióból a központi és 
a nyugati régiókba költöznek 
az emberek, míg a nyugati vá-
rosoknál, például Sopron és 
Győr esetében inkább pozitív 
a vándorlási egyenleg.

(Forrás:  
pestmegye.hu/érdmost.hu)

Félévértékelő

„Mi nden fejlesztés támogatásra méltó!”
Az érdi közgyűlés júliusi ülésével véget ért a képviselők 
számára az első fél év szorgalmi időszaka, amely után a 
városi plénum politikai erőinek talán érdemes mérleget 
vonni. Ezért arra kértük a frakciók, illetve a pártok kép-
viselőit, értékeljék lapunknak az elmúlt fél esztendőt. 
Elsőként Pulai Edina, a közgyűlés jobbikos képviselőjé-
nek véleményét ismerhetik meg.

Úgy látom, hogy 2017 első 
fél éve nagyon eredményes 
volt a közgyűlésben. A ma-
gam részéről úgy ítélem, 
hogy jó döntésekkel és ötle-
tekkel járultam hozzá a vá-
ros fejlődéséhez. Jó irány-
ban haladunk és olyan beru-
házásokra kerül sor, ame-
lyeknek történelmi jelentő-
sége van, hiszen évtizedes 
lemaradásokat kell behoz-
nunk. Gondolok itt az útfej-
lesztésekre, az iskolák és az 
óvodák felújítására és építé-
sére. Ezek rendkívül fonto-
sak, hiszen éppen a napok-
ban olvastam róla egy hírt, 
hogy a megyei jogú városok 
közül Érdre költöznek a leg-
többen. A magam részéről 
látom, hogyan fejlődött a vá-
ros, hiszen az ükszüleimig 
visszamenőleg itt él a csalá-
dom, ezért gyerekkorom óta 
látom, mi történik itt, hogy 
például az utak építésének 
tekintetében hihetetlen el-
maradásunk van. Azt nem 
hiszem, hogy ez az állapot a 
jelenlegi városvezetésnek 
róható fel, mint ahogyan azt 
sokan teszik, hiszen ma is, 
régebben is nagyon nehéz 
volt ezzel a megnövekedett 
lélekszámmal lépést tartani. 
Viszont mi nem rendelkez-
tünk adóbevételekkel és ko-
rábban fejlesztési támoga-
tást sem kaptunk. Úgy gon-
dolom, hogy a korábbi le-
maradásaink mind a nem 
túl magas iparűzési adóbe-
vételből származnak. Ha 
viszont szeretnénk meg-
őrizni a kertvárosi jelleget, 
akkor nehéz a klasszikus 
értelemben vett ipart elkép-
zelni, de nem is arról van 
szó, hogy a lakott területek-
hez közel kell ezt megvaló-
sítani. Az ipari parkra már 
megvannak az elképzelé-
sek, és én ezt mindenkép-
pen jónak találom és úgy 
vélem, hogy ide kell majd 
minél több olyan befektetőt 
találni, akik környezetvé-
delmi szempontból is meg-
felelnek és munkahelyeket 
teremtenek az érdiek köré-
ben. Az iparűzési adóbevé-
telből pedig lehetőség nyílik 
majd az utak építésére.

A Modern Városok prog-
ramról azt gondolom, hogy 

minden fejlesztési irány tá-
mogatásra méltó, ezért vala-
mennyit támogattam is, hi-
szen ezek által lesznek új 
munkahelyek, amelyeket én 
a legfontosabbnak tartok. 
Több tízezer ember ingázik 
naponta és utazik két-három 
órát, rengeteg időt kell a csa-

ládjától távol lennie, ezért 
jobb lenne helyben tartani a 
lakosokat és biztos vagyok 
benne, hogy az itt élők is szí-
vesebben választanák azt, 
hogy a településükön dolgoz-
hassanak. A pénzügyi bi-
zottság elnökeként pedig ezt 
olyan szemszögből is vizs-
gálhatom, hogy a fejleszté-
sek révén mindenképpen 
nőni fog az iparűzési adóbe-
vétel, mivel nő a termelés. Az 
ipari parkot sokan támad-
ják, de muszáj lépést tarta-
nunk a kor követelményei-
vel. Példaként említeném 
Székesfehérvárt, amely a 
történelmi múltja miatt sok-
kal régebb óta megyei jogú 
város, mint Érd, viszont az is 
biztos, hogy a nagyobb ipari 

terület miatt, amelyek a vá-
ros körül vannak, nagyará-
nyú fejlesztéseket tudtak 
véghez vinni. Remélem, hogy 
nálunk is ez fog történi. 
Ezért én a Modern Városok 
program mellett jó szívvel 
kiállok.

Az elmúlt fél évben kisebb 
és nagyobb arányú fejleszté-
sek is voltak, ugyanakkor 
amit mi kisebbnek neve-
zünk, sok esetben óriási je-
lentőséggel bír. Ilyen például 
az ófalusi háziorvosi rendelő 
felújítása, amelyről év elején 
döntöttünk. Februárban el-

fogadtuk a költségvetést, 
amely kiemelkedő arány-
ban, 40 százalékban tartal-
mazott fejlesztési pénzt, 
majd márciusban együttmű-
ködési megállapodást kötöt-
tünk a NIF Zrt.-vel. A part-
nerségnek köszönhetően 
körforgalom épül a Zámori 
út és a Vadlúd utca; a Fehér-
vári út és a Zámori út ke-
reszteződésében, új út épül a 
Fehérvári út és a 7. számú 
főút között, valamint fejlesz-
tik a Törökbálinti utat a 
Bajcsy-Zsilinszky út és a 
Felsővölgyi utca között. Köz-
lekedési szakemberként úgy 
ítélem, ez szintén kiemelke-
dő jelentőségű a város életé-
ben.

Qn Pulai Edina

Pulai Edina úgy véli, 2017 első fél éve nagyon eredményes volt a köz-
gyűlésben
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A város megőrzi az Elvira major értékeit
Mire jók a génbankok és miért fontos őket megőrizni? 
Annak kapcsán beszélgettek erről a Lánchíd Rádióban, 
hogy már az országos sajtó is azzal foglalkozik, hogy 
Érd Megyei Jogú Város ipari parkot létesítene az Elvira 
majorban úgy, hogy a génbankot megtartaná és a gyü-
mölcsfaállományt is megvédené. 

A Zöldgömb című műsor 
első vendége dr. Rodics Ka-
talin ökológus volt, akit ar-
ról kérdeztek, hogy miért 
fontosak a génbankok. A 
szakember elmondta, hogy a 
magbankok jelentősége ab-
ban rejlik, hogy a földi élet 
minden formáját meg lehet 
őrizni és nem kell kettévá-
lasztani a mezőgazdasági és 
a vadon élő, jelenleg még 
nem haszonnövényeket.

– Minden országnak na-
gyon kell figyelnie a saját 
élővilágának sokszínűségé-
re, mert ez a legtöbb helyen 
csökken. Ez nem csak a va-
don élő növényekre igaz, a 
mezőgazdaságban használt 
régi fajtáink ugyanolyan ve-
szélyeztetettek – mondta a 
szakember, hozzátéve: a régi 
fajták eltűnésének fő oka, 
hogy a mezőgazdasági ter-

melésben egyre kevesebb 
fajtát használ az emberiség, 
mert a gazdasági szempont-
ból leghasznosabb – például 
legnagyobb terméshozamú, 
azonos nagyságú, szállítást, 
törődést jól tűrő stb. – fajtá-
kat termesztik. Itt a fő ve-
szély az, hogy az állomány 
annyira egységessé válik, 
hogy egy-egy betegség az 
egészet könnyen kipusztít-
hatja. Ezért fontos megőriz-
ni a többi fajtát, illetve az 
eredeti, úgynevezett vad ro-
kon fajokat is. Ezt a feladatot 
ma a génbankok végzik. A 
szakember az érdi génbank 
kapcsán aggodalmát fejezte 
ki, mivel szerinte veszélybe 
sodorják azzal a méheket – 
akik beporozzák a gyü-
mölcsfákat – ha megszünte-
tik a magbank melletti puf-
ferterületet.

A műsor megszólaltatta T. 
Mészáros András polgármes-
tert is, aki szerint komoly 
csúsztatás van a Földművelés-
ügyi Minisztérium és a Gyü-
mölcs- és Dísznövénytermesz-
tési Kutató-Fejlesztő Kft. saj-
tókommunikációjában.

– Az az igény, hogy Érden 
kell egy ipari park, hogy har-
mincezer embernek ne kell-
jen naponta bemenni Buda-
pestre dolgozni, hanem Ér-
den találja meg a kenyerét, 
az életlehetőségét és az eg-
zisztenciáját biztosító mun-
kahelyet, már 80 éve felme-
rült. Amikor 2015 nyarán 
Érdre látogatott a miniszter-
elnök, hogy bejelentse, hogy 
Érd 40 milliárd forint fejlesz-
tési támogatásban részesül, 
már az előzetes megbeszélé-
sekből tudta, hogy szándé-
kaink szerint szeretnénk 
létrehozni egy 200 hektáros 
ipari parkot – hangsúlyozta 
a polgármester.

Mint a polgármester fel-
idézte, még két esztendeje 
kormányhatározat született 
arról, hogy Érd Megyei Jogú 

Város gazdaságfejlesztési 
céljainak támogatása kere-
tében új ipari, gazdasági 
övezetet kell kialakítani, ám 
ez mindmáig nem történt 
meg. Mivel az ipari park két-
száz hektáron épülne, ilyen 
nagy terület pedig (úgy, 
hogy csak egy tulajdonosa 
van, és legfeljebb három tag-
ból áll) csak az Elvira major 
van, ami az államé, ezért a 
város arra tesz javaslatot, 
hogy az itteni szántót jelöl-
jék ki a létesítménynek.

– El is kezdődtek a re-
ményteli tárgyalások az El-
vira major területére, hiszen 
a közel 600 hektáros terület-
ből 450 hektár szántóföld. A 
génbank 15 hektáron fek-
szik, a gyümölcsös pedig 75 
hektáron, ennek tükrében 
pedig látni kell, hogy a föld 
nagyobb része szántóföld. A 
Nemzeti Agrárkutatási és In-
novációs Központ (NAIK) 
honlapján megtalálható in-
formációk alapján 92 hektár 
az a terület, amelyen gyü-
mölcsös, illetve faiskola ta-
lálható. A maradék közel 500 

hektáros területen szántók, 
gépjavító üzem, öntözőüzem 
és 80 fős szálló találhatóak. 
Véleményünk szerint az ek-
kora méretű szántón és a 
már jelenleg is ipari övezetű 
területen – észszerű kompro-
misszummal – a gazdaság-
fejlesztési övezet kialakítása 
megkezdhető lenne – jegyez-
te meg T. Mészáros András. 
Kérdésre válaszolva a pol-
gármester kijelentette, hogy 
a tervezett ipari park megva-
lósulása esetén sem szűkítik 
a termőföldterületeket.

– Érden lényegében nincs 
ipari parknak hasznosítható 
telek, de mi egyébként is in-
kább gazdaságfejlesztési 
övezetet tervezünk, ami azt 
jelenti, hogy főleg könnyű-
ipari vállalkozókat telepíte-
nénk, akik munkahelyeket 
teremtenek. Az Elvira major 
területén fekvő gyümölcsös, 
illetve a génbank megőrzen-
dő érték az ország és a város 
számára is; nem célunk 
egyetlen fa kivágása sem – 
zárta szavait T. Mészáros 
András. n BNYH

Megvan a forrás az iskolaépítésekre
A kormány döntése értelmében megvan a forrás a Kós 
szakképző, a Batthyány és a Teleki iskolák átépítésé-
re, valamint a szakrendelő régi szárnyának felújításá-
ra és a Topoly utcai koncentrált szociális intézmény 
kialakítására – jelentette be dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő az Érd TV Párbeszéd EXTRA 
című műsorában.

A kereszténydemokrata 
képviselő hozzátette: na-
gyon fontosnak tartja az ipa-
ri park megépülését.

– Ennek az övezetnek a ki-
alakításával kapcsolatban 
vannak vitáink. Remélem, 
hogy egy kompromisszumos 
megoldással biztosítani tud-
juk, hogy az érdiek helyben 
is találjanak munkalehető-
séget – mondta az államtit-
kár, aki nagyon fontosnak 
tartja az érdi csomópontok, 
gyűjtőutak felújítását, a bal-
esetveszélyt csökkentő át-
alakítását is.

– Ha e beruházásokkal 
kapcsolatban is megszület-
nek a döntések, és el tudjuk 
kezdeni a munkát, a követ-
kező esztendőkben hatal-
mas fejlődés zajlik majd le 
a városban – mondta a poli-
tikus.

Aradszki András beszélt 
arról is, hogy a 2018-as a ver-
senyképesség költségvetése 

lesz. Az energiaügyért fele-
lős államtitkár elmondta: a 
magyar gazdaság jó állapot-
ban van, a munkanélküliség 
5 százalék alatti, és 66,7 szá-
zalékos a foglalkoztatási 
arány. Hazánk jobb ered-
ményt ért el, mint az uniós 
átlag – jegyezte meg.

– Továbbra is 3 százalék 
feletti gazdasági növeke-
dést prognosztizál a költ-
ségvetés, továbbra is 2 szá-
zalék alatti lesz az infláció 
és 3 százalék alatti lesz a 
költségvetési hiány. Ezek 
olyan dolgok, amelyek a 
vállalkozásokat ösztönzik 
a befektetésre, munka-
helyteremtésre. Ma már 
nem arról van szó, hogy az 
olcsó munkaerő miatt va-
gyunk versenyképesek, 
hanem arról, hogy a mun-
kabér növekszik, és a tu-
dást értékelő környezet jön 
létre – tette hozzá Aradsz-
ki András, megjegyezve: 

az adócsökkentés is tovább 
folytatódik.

A családtámogatásokról 
szólva a politikus elmondta: 
a kétgyermekes családok 
adókedvezményét tovább nö-
velik, az ingyenes étkezte-
tést továbbra is biztosítja a 
kormányzat, és szeretnék 
kiterjeszteni a gyerekválla-
láshoz kapcsolódó egyéb 
kedvezményeket, hogy a fia-
talok merjenek bátran gyer-
meket vállalni.

– Ez a magyar jövő útja. 
Amikor az illegális be-
vándorlással szemben fel-
lépünk, azért tesszük, 
mert úgy gondoljuk, hogy 
a magyar identitást, kul-
turális hátteret, a nemzet 
és a Kárpát-medence egy-
séges kohézióját nem sza-
bad a bevándorlással ve-
szélyeztetni – hangsú-
lyozta.

– Nagy vita folyik az unión 
belül az illegális bevándor-

lás kezelésével kapcsolat-
ban; látható, hogy egyre töb-
ben azon az állásponton 
vannak, hogy csak az arra 
jogosult menekülteket sza-
bad beengedni – jegyezte 
meg Aradszki András, hoz-
zátéve: a befektetők szíve-
sebben jönnek olyan ország-
ba, ahol nyugalom és béke 
van, kedvezőek a gazdasági 
körülmények, és becsülik a 
munkát.

Qn Á.K.

Aradszki András: a következő esztendőkben hatalmas fejlődésen megy át a város
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Alkotói magány

Nyi  tott ajtók az Érdi Művésztelepen
Az alkotás nem csapatmunka, a művészek magányos 
harcosként küzdenek témáikkal, gondolataikkal. A mű-
vésztelepek, alkotótáborok mégis népszerűek a festők 
és más képzőművészek körében. Nagy és jeles hagyo-
mányai vannak az állandó és alkalmi alkotói közössé-
gek szerveződésének. Ebbe a sorba tagozódott be siker-
rel az elmúlt kilenc év során az Érdi Művésztelep.

Amikor még se galéria, 
se művésztelep nem volt, a 
városban élő képzőművé-
szek asztaltársaságba tö-
mörülve rendszeres össze-
jöveteleken cseréltek esz-
mét – emlékszik vissza 
Eőry Emil, az „alapító 
atyák” egyike, számára el-
képzelhetetlen, hogy érdi 
művészként ne vegyen 
részt a közös munkában.

És ha már az alapításról 
esett szó: A kezdeményezés 
négy helyi művészhez köthe-
tő: Kéri Mihály, Eőry Emil, 

Karsch Manfred és Büki At-
tila voltak a legelkötelezet-
tebbek, ez a helyi mag egé-
szült ki Győrffy Sándorral 
(Budapest) Puha Ferenccel 
(Szigetszentmiklós), Sz. Var-
ga Ágnessel (Pomáz) és 
Wrobel Péterrel (Budapest). 
Ők nyolcan írták alá az Érdi 
Művésztelep alapító okiratát 
2009-ben. Az alapítók több-
sége ma is aktív, minden év-
ben „bevonul” a táborba. A 
csapat időről időre egy-egy 
új taggal bővül, de a szerve-
zők az állandóságra törek-
szenek.

A művésztelepnek az első 
években az ófalui iskola 
adott otthont, majd egy évre 
a gimnáziumba települtek 
át, az utóbbi esztendőkben 
pedig a Bolyai iskola tágas, 
világos tantermeiben rende-
zik be a műtermeket, ahol 
fejenként hat vászon, festé-
kek és egyéb kellékek várják 
az alkotókat, ahogy a város 

gondoskodik a résztvevők 
szállásról és étkezéséről is.

A művésztelepre érkezők 
méltányolják is a színvona-
las vendéglátást, a Kossuth-
díjas Aknay János, a Ma-
gyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének elnö-
ke, mielőtt bármilyen kér-
désre válaszolna, ezt emeli 
ki, elismerésre méltónak ne-
vezve mindazt, amit Érd 
nyújt az alkotótábornak. 
Olyan feltételeket teremte-
nek, amelyek között igazán 
nyugodtan tudnak dolgozni.

– A városvezetés hozzáál-
lása tette lehetővé, hogy a 
helyi művészek egy tudatos 
koncepció mentén fölépítse-
nek valamit, létrehozzák a 
művésztelepet és a városi 
galériát. A kettő szorosan 
összefügg, hiszen a táborok 
végén minden alkotó itt hagy 
egy művet, megalapozva ez-
zel egy értékes kortárs gyűj-
teményt, s a galériában min-
den télen kiállításon mutat-
juk be a táborban született 
munkákat.

A művésztelep résztvevői-
nek köre korábbi kapcsola-
tokra építve alakult ki, hi-
szen a szentendrei Vajda 
Lajos Stúdió, a szigetszent-
miklósi Patak Csoport és az 
Érdi X–Art már korábban 
izgalmas közös kiállításokat 
szervezett – emlékeztet Ak-
nay János –, s innen jutottak 
el oda, hogy ma már büszkén 
lehet beírni egy kiállítási ka-
talógusba, hogy az illető tag-

ja ennek a közösségnek, és 
rang lett kiállítani az Érdi 
Galériában.

Kéri Mihály, 
az alkotótábor 
művészeti ve-
zetője, kezde-
tektől szerve-
zője megerősí-
ti, hog y az 
e r e d m é n y e k 
igazolni látsza-
nak a zártkö-
rűségre törek-
vő koncepciót. 
Azzal, hogy a 
jobbára nonfi-
guratív stílus-
ban meditatív 
műveket alkotó 
festők mar-
káns karaktert 
adnak a közös-

ségnek, az Érdi Művésztelep 
bekerült a hazai képzőművé-
szeti élet vérkeringésébe.

Kovács Johanna grafi-
kusművész minden évben 

izgalommal várja az érdi tá-
bort. Szereti látni, hogyan és 
mit alkotnak a többiek – lel-
kesen adja nagyon tömör és 
találó összefoglalóját társai 
művészetének –, ahogy Ak-
nay János tágítja és szűkíti a 
teret tiszta színeivel, vagy 
ahogy Puha Ferenc széles 
gesztusokkal alkotja a képe-
it, ahogy Karsch Manfred az 
aprólékos fröcskölős techni-
kával építi fel a kompozíciót 
rétegről rétegre, vagy ahogy 
Eőry Emil kemény, tiszta szí-
nekkel és formákkal jut el a 
filozofikus gondolatok ábrá-
zolásáig… Szereti azt is, 
hogy minden terem ajtaja 
nyitva, átjárnak egymáshoz, 
megbeszélik a formálódó 
művet, olykor tanácsot kér-
nek vagy adnak. Óhatatlanul 
hatással vannak egymásra 
– mondja.

Sz. Varga Ágnes pomázi – 
eredetileg szentendrei – gra-
fikus szeret művésztelepek-

re járni, de válogatós, akár-
hová már nem megy.

– Nekem fontos, hogy el 
tudjak szigetelődni, hogy 
akár este 11-ig is az állvány 
előtt állhassak, ahogy itt is. 
Az olyan helyeket szeretem, 
ahol komoly munka folyik. 
Jártam egy időben a barcsi 
nemzetközi művésztelepre, 
ami nagy létszámú ugyan, 
de komolyan felszerelt mű-
helyei vannak, a kecskeméti 
alkotóházban jól el lehet rej-
tőzni, elég csak ebédkor elő-
bújni a műteremből. Nekem 
szükségem van a mindenna-
pokból való kiszakadásra az 
alkotáshoz, olyan napokra, 
amikor nem kell a háztartás-
ra és a hétköznapi rutin 
egyéb részleteire figyelni. 
Ez egy fölpörgetett állapot 
számomra. Ezt a társaságot 
pedig különösen kedvelem, 
régi ismerősök vagyunk, 
összeszoktunk.

QQ M. Nagy

Aknay János elismerésre méltónak nevezte mindazt, amit Érd nyújt az alkotótábornak

Kovács Johanna grafikusművész minden évben izgalommal várja az érdi tábort

Karsch Manfred az aprólékos fröcskölős technikával építi fel a kompozíciót rétegről rétegre

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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Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia
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Fényképek, iratok  
a fiókok mélyéről
Hogy nézett ki az ófalui kastély – s főleg miért tűnt el 
nyomtalanul? Hány strand volt a településen? Egyálta-
lán, hogyan alakult, fejlődött 65 ezer lakosú megyei vá-
rossá az egykori kis Duna-parti falu? A sublótok mélyén 
rejtőző fényképekből, családi iratokból sok apró részle-
tet megtudhatunk, olyan információmorzsákból áll ösz-
sze egy helyismereti gyűjtemény, amelyeket csak lelkes 
és szorgos lokálpatrióták képesek fölkutatni. Ezért is 
időszerű, hogy tíz év szünet után a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár ismét meghirdette a helytörténeti pályázatát.

A városi könyvtár termé-
szetesen hivatalból gyűjt 
mindent, ami a településre 
vonatkozik: az Érdről szóló 
dokumentumokat, helyi 
szerzők által írt vagy róluk 
szóló anyagokat, önkor-
mányzati ülések iratait, a 
könyvtár saját kiadványait 
és válogatva a Pest megyéről 

szóló irodalmat. E gyűjte-
ményt gyarapítandó hirdet-
tek először 1995-ben helytör-
téneti pályázatot. Tehát már 
ennek is története van, ami 
feldolgozást kíván, ezt vé-
gezte el Nemeskéri Xénia, a 
hajdani Városszépítő és 
Honismereti Egyesület aktív 
tagja – mondja Paulovits 
Erika könyvtáros. A részle-
tes és precíz számvetésből 
kiderül, hogy az első évben 
mindössze három pályamű 
érkezett a felhívásra, de a 
munkák jutalmazása, az 
anyagból rendezett kiállítás 
meghozta a kedvet, s a követ-
kező évtől szinte mindig tíz 
fölött volt – de 2001-ben pél-
dául 25 munka született! – 
az Érd múltjáról beadott dol-
gozatok, fénykép- vagy tér-
képgyűjtemények száma. A 
legaktívabb, a legtöbb anya-
got „szállító” pályázók közé 
tartozott – a felsorolás ko-
rántsem teljes – dr. Kerék

gyártó Imréné, Pokorny 
Ferenc, Daróci Lajosné, 
Soproni Rezső, Rege Csaba, 
Fodor Félixné, Magonyi 
Jánosné, Fajkusz József.

– Érd múltjáról viszonylag 
kevés anyag állt rendelke-
zésre – mondja Paulovits 
Erika –, a gyűjtemény szer-
vezése a helyi községtörté-

neti krónikák megírásával 
kezdődött a 60-as évek vé-
gén. Máthé Dezső, majd 
Kesztler Györgyné és Har
mat Béla szerkesztésében 
készült el Érd nagyközség 
krónikája. Az első átfogó 
helytörténeti forrás Jovicza 
Ignác helytörténész-kutató 
1970-ben készült kéziratos 
munkája: Érd helytörténete 
és műemlékei. Az önkor-
mányzat kiadásában 2000-
ben jelent meg az eddigi    
leg átfogóbb, legalaposabb 
helytörténeti és művelődés-
történeti monográfia Érdi 
Krónika címmel. A még meg-
lévő fehér foltokat csak a pá-
lyázatokra érkezett mun-
kákkal, anyagokkal lehet 
kitölteni, ezért jelent szá-
munkra értéket minden, ami 
közös emlékeink megőrzését 
segíti.

A helyismereti dokumen-
tumok többsége a könyvtár-
ban olvasható, kutatható – 

élnek is a lehetőséggel so-
kan, elsősorban diákok, 
szakdolgozatírók vagy a 
családjuk múltját kutatók –, 
de a több ezer darabos fotó-
gyűjtemény digitalizálásán 
folyamatosan dolgoznak, a 
régi képeslapok és mintegy 
félszáz térkép már most is 
látható a könyvtár honlap-
ján (www.csukalib.hu).

A millenniumi ünnepsé-
gek idején s az azt követő 
években az önkormányzat 
támogatásával a legjobb 
helyismereti munkák kötet-
ben is megjelenhettek, a 
Helytörténeti füzetek soro-
zatban kiadták Dóka Klára 
(Az érdi parasztság a XVIII–
XIX. században, Az érdi 

uradalom gazdálkodása az 
Illésházy család birtoklása 
idején), Pokorny Ferenc és 
Veres D. Csaba (A II. világ-
háború érdi története), dr. 
Szlameniczky István (Érd 
agrárvilága a XX. század 
második felében) és Kovács 
Sándor (Érd iskolatörténe-
te) munkáit, valamint az Érd 
településszerkezetének ki-
alakulása című kötetet Pat
kóné dr. Kéringer Mária 
szerkesztésében.

Most újra itt a lehetőség! A 
könyvtár vár minden olyan 
írásos (könyv, irat, vissza-
emlékezés), kép- (fotó, ké-
peslap) vagy hanganyagot 
(video- magnófelvétel), ami 
Érd múltjával kapcsolatos. 
Különösen számítanak a ta-
nácsrendszer idejét (1945-től 
a rendszerváltásig) feldolgo-
zó munkákra. A pályázat 
beadási határideje: decem-
ber 31.

QQ (mnp)

Régi érdi képeslap a könyvtár gyűjteményéből
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Amikor 10 éves volt, 
John megtudott egy csa-
ládi titkot, ami örökre 
megváltoztatta az életét. 
Sajnos nem úgy, ahogy ez 
a tündérmesékben szo-
kott történni: ő a drogok 
és a bűnözés útját válasz-
totta, amely hamarosan 
az utcára kényszerítette. 
Londoni hajléktalanként 
élte mindennapjait, amíg 
egy véletlen folytán össze 
nem találkozott George-
dzsal, a kutyával. A fele-
lősség és a rendszeresség, 
ami az állattartással jár, se-
gített Johnnak, hogy újra 
talpra álljon, és úgy élje az 
életét, ahogyan még soha 
előtte.

John és George történe-
te minden szavában igaz. 
John Dolan ma elismert 
művész, könyvekkel és 
számos kiállítással a háta 
mögött. Jelenleg is Lon-
donban él, jótékonysági 
szervezeteknek dolgozik, 
gyakran külföldre látogat 

és úgy éli mindennapjait, 
mint bárki más. De idáig 
nagyon hosszú út vezetett, 
tele szomorúsággal, küz-
delemmel, fájdalommal. 
Ugyanakkor John most 
már optimistán áll új éle-
téhez, és ez megkönnyíti a 
régi sérelmek feldolgozását 
is. A könyv pozitív hangvé-
tele nekünk is segít kicsit 
derűlátóbban hozzáállni 
ahhoz a sok rossz tapaszta-
lathoz, ami kettejüket érte.

Az igaz történet elol-
vasása után az ember új 
megvilágításban látja majd 
nemcsak a graffitik és az 
utcai művészet világát, de 
magát a hajléktalanságot 
is. Remek olvasnivaló ba-
rátságról, segítőkészség-
ről, családi problémákról 
és olyan titkokról, amelyek 
életeket döntenek el. 14 
éves kor felett mindenki-
nek ajánlott olvasmány, aki 
szereti a kutyákat vagy épp 
a londoni külvárosi élet 
iránt érdeklődik.

John Dolan: John és George

A k   utya, aki megváltoztatta  
az életem

 augusztus  

Érd 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
tisztelettel
meghívja önt 
és családját

SZENT ISTVÁN-NAPI 

ünnepségére
2017. augusztus 20-án 
15 órára
a Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjébe
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Ha örökbe fogadná Nigellát vagy Rókát, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Nigella barátságos, kis-köze-
pes testű, 2 év körüli, ivartalaní-
tott szuka. Emberekkel és ku-
tyákkal is barátságos, békés. 
Kertes házba költözne szívesen, 
ahol családtag lehet.

Róka közepes testű, kedves, 
különlegesen szép, 1 év körüli 
kan kutyus. Élénk, mozgé-
kony, még foglalkozást és ne-
velést igényel. Szuka kutyák-
kal jól kijön.

Domestos fertőtlenítő hatású
folyékony tisztítószer
többféle, 750 ml, 493,33 Ft/l

420 Ft/db helyett

Head&Shoulders sampon
többféle, 360-400 ml,
2475-2750 Ft/l

1090 Ft/db helyett

Coccolino öblítőkoncentrátum
többféle, 42-57 mosásra, 1,5-2 l,
15,61-21,19 Ft/mosás, 445-593,33 Ft/l

980 Ft/db helyett

Baba tusfürdő
többféle, 400 ml, 975 Ft/l

490 Ft/db helyett

AKCIÓ!
890Ft/db

2017. július 27 -
augusztus 3.

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. július 27-től augusztus 3-ig, azon belül a készlet erejéig érvényesek.

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

www.eurofamily.hu

AKCIÓ!
370

AKCIÓ!
990

AKCIÓ!
390Ft/db
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Az  életmentő
Gáspár Lajos érdi lakos a Pest megyei Tanács vb-től jú-
lius 14-én életmentésért járó kitüntetést kapott.

– Június huszonnegyedike 
volt, szombat, tizenkettő 
volt. A törökbálinti autó-
buszra vártam a Bem téren, 
azért emlékszem ilyen pon-
tosan az időpontra; öt perc 
lehetett az indulásig. Akkor 
hallottam meg az asszony 
hangját, kiabált sírva, hogy 
valaki beleesett a szenny-
vízgödörbe. Eldobtam a tás-
kámat, szaladtam a gödör-
höz, félretoltam a tetőt, hát 
ott volt benn a kislány. Utá-
nanyúltam, de nem értem el. 
Addigra odaért a szemközti 
buszmegállóból Szatmári 
Ferenc (fővárosi ember, gyá-
ri munkás, később tudtam 
meg, amikor együtt mentünk 
befele a buszon), ő hajolt be 
derékig a szennyes vízbe, én 
a két lábát tartottam, ne-
hogy odavesszen ő is. Úgy 
húztuk ki, együttes erővel a 
kislányt. Akkorra már nagy 
tömeg gyűlt össze, az óvónők 
ott sírtak a kerítés mögött, 

valaki mentőért szaladt. Át-
értek a tanárok is az iskolá-
ból, ünnepség volt aznap, a 
kisdobosavatás napja.

– Eszembe jut azóta is a 
kislány, sokszor. Fölriadok 
éjjel, mi lett volna, ha nem 
érek oda? Meg a derekam is 
figyelmeztet; porckorong-
sérvvel százalékoltak le, az 
igazság az, hogy nem lenne 
szabad emelnem. Hetvenki-
lós embert tartottam perce-
kig, két kézzel. Ott roppant 
meg a derekam, azóta sem 
tudok hajolni. Erre persze 
akkor nem gondoltam. Ilyen-
kor, veszélyhelyzetben, azt 
hiszem, semmire sem gondol 
az ember, legföljebb arra: ho-
gyan tud segíteni. Nem ez 
volt a legnehezebb helyzet az 
életemben, hiszen a mi kor-
osztályunk, az ötvenesek, 
megismerhették az életet. 
Aki végigcsinálta a háborút, 
megjárta a fogságot, orszá-
got épített és megélte ötven-

hatot, annak kevés újat tud-
nak mondani. Meg aztán volt 
már máskor is mentéssel 
dolgom; katonaként a dunai 
árvíznél mentettünk ötven-
hatban. Itt van az oklevél 
róla, erre legalább olyan 
büszke vagyok, mint a nagy 
kitüntetésre, a Kádár János 
aláírta Munkás-paraszt ha-
talomért érdemrendre.

– A múltam miatt, meg 
azért is, mert magam is régi 
tanácsi ember vagyok (vol-
tam tanácselnök Törökbá-
linton, Pilisszántón), nem 
tudom eltűrni a felelőtlensé-

get és úgy gondolom, embe-
rek felelőtlensége miatt 
majdnem tragédia történt. 
Hallom, minden évben meg-
szedi a gyerekek közül áldo-
zatát a szennyvíz, és nem 
hinném, hogy az lenne a 
megoldás, amit éppen egy 
tanácsi ember mondott: an-
nak örüljünk inkább, hogy 
nem több hal meg… Nem 

igaz, hogy ne lehetne bekerí-
teni, biztonságos tetővel, la-
kattal ellátni a gödröt. S 
hogy lehet, éppen a mostani 
példa igazolja: a tanácsel-
nök levélben jelezte a bizton-

sági intézkedések megtör-
téntét. Azóta fönnjártam 
Parkvárosban, megnéztem, 
két nap alatt fölszerelték a 
lakatot. Eddig miért nem ju-
tott erre a figyelemből?

– Látja, ezek azok az apró-
ságok, amik nehezítik itt az 
életet. Végtére is az emberek 
belátják, hogy ennyi nehéz-
ség között, ennyi pénzből 
egyszerre nem juthat min-
denre. S nem is annyira a 
víz, a járda, az út, a villany 
talán sok évig megoldatlan 
gondja miatt fáj a fejünk, ha-
nem azok miatt fáj, amit 
pénz nélkül is, egyszerűen 
meg lehetne oldani. A kitün-
tetésnek örülök, hiszen azt 
jelenti; odafigyelnek az em-
ber cselekedetére. Persze 
semmiféle jelvénnyel nem 
ellensúlyozható egy gyer-
mek élete.

– S talán ezért várom job-
ban, mint a kitüntetést, más-
fél hónapja immár, Papp 
Krisztina szüleinek ajtónyi-
tását a Burgundi utca tizen-
ötben. Az ő köszönetük len-
ne az én legnagyobb elisme-
résem.

Major Árvácska
PMH, 1980. július 16.

Urbán LászLó – sajtótükör

Patak és cső (Szabó „Szikla” Szilárd rajza)
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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 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár 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. 
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Július 31., HÉTFŐ
19:00 szabadulás nélkül
 Dr. Bognár Zalán előadása 
19:30 Fény-Kép EXTRA
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. NB i kézilabdaszezon 

ismétlése
  MTK Budapest–Érd (2017. április 8-ai 

mérkőzés ismétlése)
21:15 Élő örökségünk 6/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
22:00 Bibliai szabadegyetem   
 55/90. rész
23:00 Monda és valóság határán 2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
23:30 szabadulás nélkül
 Dr. Bognár Zalán előadása  
  0:00 Tűzijáték

AugusZTus 1., KEDD
19:00 Művésztelep 2016
19:30 Világjáró esték – Tasmánia 
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 1. rész
20:00 JAZZ
 Racka Jam
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek 
ismétlése

  Érdi VSE–Puskás Akadémia  
FC II. 
(2017. június 4-ei mérkőzés ismétlése)

23:25 Műábránd
23:45 szabadulás nélkül
 Dr. Bognár Zalán előadása  
 0:15 Tűzijáték

AugusZTus 2., sZERDA
19:00 szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása
19:30 Monda és valóság határán 2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
20:00 Bibliai szabadegyetem   57/90. rész

21:00 Három nővér 1 .rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
23:30 Művésztelep 2016
0:00 Tűzijáték

AugusZTus 3., CsÜTÖRTÖK
19:00 Művésztelep 2016
19:30 sztárportré 109. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. NB i kézilabdaszezon 

ismétlése
  MTK Budapest–Érd  

(2017. április 8-ai mérkőzés ismétlése)        
21:45 Világjáró esték – Tasmánia
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 1. rész
22:15 Monda és valóság határán 2/10.
   Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
22:45 Művésztelep 2016
23:15   A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
23:30 szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása
 0:00 Tűzijáték

AugusZTus 4., PÉNTEK
19:00 sztárportré 109. rész
19:30 Műábránd
19:50 Három nővér 2. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása
21:20 Művésztelep 2016
21:50   székely Kálvária
 dokumentum film
22:40 genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
23:10 Monda és valóság határán 2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
23:40  szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása 
 0:10 Tűzijáték

AugusZTus 5., sZOMBAT
19:00  A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
19:15 Világjáró esték – Tasmánia
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 1. rész
19:45 Monda és valóság határán 2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:15 Három nővér 1. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása
21:45 Bibliai szabadegyetem   
 57/90. rész
 dokumentumfilm
22:45  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek 
ismétlése

  Érdi VSE–Puskás Akadémia  
FC II.

 (2017. június 4-ei mérkőzés ismétlése)
 0:25 szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása 
  0:55 Tűzijáték

AugusZTus 6., VAsÁRNAP
19:00 Művésztelep 2016
 heti események összefoglalója
19:30 Monda és valóság határán  2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:00 Világjáró esték – Tasmánia
  Előadássorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 1. rész
20:30 Három nővér 2. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása 
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:45   2016–2017. NB i kézilabdaszezon 

ismétlése
  MTK Budapest–Érd (2017. április 8-ai 

mérkőzés ismétlése)
0:00   A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr. Kecskés Gusztáv előadása
 0:15 szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása 
 0:45 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00  A tudomány mai 

állása  
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

SZÍNHÁZBÉRLET 
2017 ŐSZ

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

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

INDUL A BAKTERHÁZ – vígjáték két részben

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

FRANCIA SZOBALÁNY– vígjáték két részben

A TurAy IdA Színház előAdáSAI

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

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

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

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

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

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

 DECEMBER 11.

2017
ŐSZ

 OKTÓBER 9.
HETVENKEDŐ
JÁNOS 

           NOVEMBER 20.

ITT VAN A SZÉP 
VÍG KARÁCSONY

LUDAS MATYI
a Szegedi Miniszínház előadása

a Katáng Zenekar karácsonyi koncertje

a Magyar Népmeseszínház 
előadásában
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és segítséget 
kíván biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és középfokú 
oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan a város 
képzett szakembereivé válnak.
Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi oktatási intézményben:
a) alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat,
b) Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik,

c) tanulmányi eredménye 3,5-es 
átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és
e) igazolatlan mulasztása nincs.
Ezenkívül a következő feltételek 
közül legalább egynek is fenn kell 
állnia:
a) a pályázó hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű,

b) családba fogadott,
c) átmeneti nevelésben részesülő,
d) védelembe vett,
e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
f) utógondozói ellátásban 

részesülő.
A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt:
a) a pályázó tanulmányi 

eredménye,
b) a pályázó családjában élő 

eltartottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell figyelembe venni a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
Alapfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól 
lehet részesülni.
A pályázat benyújtásának 
szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével 
és az abban meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával lehet.
A pályázatot – a pályázó által aláírva 
– 1 példányban, zárt borítékban 

kell benyújtani személyesen a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.) 
vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 
2030 Érd, Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai 
úton benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje 
a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő augusztus 20-ai 
megjelenését követő 30. nap: 
2017. szeptember 19.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről 
a Köznevelési és Művelődési Bizottság 
dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől számított 
45. munkanap.

Az elbírálás során a Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága a határidőn 
túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, minden határidőben benyújtott, 
formailag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 
5000 Ft, maximum 20 000 Ft havi 
támogatásban részesülnek a tanév 10 
hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat 
minden hónap 10-éig bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. 
Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj 
továbbfolyósításához a tanulói 
jogviszonyt február 28-ig igazolni 
kell.
A benyújtási határnapot követően 
beérkezett vagy postára adott 

igazolásokat érvénytelennek kell 
tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
A tanulói jogviszony-igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj 
folyósítását meg kell szüntetni.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját 
két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.
Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi 
időben a tanulónak felróható módon 
megszűnik, az ösztöndíjat meg kell 
szüntetni, és a tanév során átutalt 
ösztöndíj arányos részét vissza kell 
fizetni.
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy a 
Tehetséggondozó Ösztöndíjban, 
vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesíthető.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 
tb-járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít ugyanúgy, mint 
az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a Tehetséggondozó 
Ösztöndíj alapításával lehetőséget 
és segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges érdi tanulók számára az 
alap- és középfokú oktatásban folyta-
tott tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett szakem-
bereivé válnak.
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy a 
pályázó nappali tagozaton, álla-
milag elismert hazai vagy külföldi 
oktatási intézményben:
a) alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat,
b) Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a pá-
lyázat benyújtását megelőző 
tanévben kimagasló, de legalább 
a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú oktatási intézményben foly-
tatott tanulmányok esetén a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban legkorábban az 

ötödik évfolyamtól lehet részesülni.
A pályázat benyújtásának  
szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével 
és az abban meghatározott kötelező 
mellékletek csatolásával lehet.
A pályázatot – a pályázó által aláírva 
– 1 példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani személyesen a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 
(Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai úton be-
nyújtott pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a 
kiírásnak az önkormányzat honlap-
ján történő augusztus 20-ai meg-
jelenését követő 30. nap: 2017. 
szeptember 19.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj oda-
ítélésről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől számított 
45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság a határidőn 
túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból 
kizárja, minden határidőben benyújtott 
formailag megfelelő pályázatot pedig 
érdemben elbírál.
A döntésre jogosult a pályázatok 
elbírálása során az alábbi szem-
pontok és sorrend alapján dönt:
a) a pályázó tanulmányi  

eredménye,
b) a pályázó családjában élő eltar-

tottak száma,
c) a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell figyelembe venni a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmá-
nyi eredményén túl figyelembe veheti a 
műveltségi vagy szakmai versenyered-
ményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a Bizott-
ság írásban értesíti.
Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 
5000 Ft, maximum 20 000 Ft havi 
támogatásban részesülnek a tanév 10 
hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat 
minden hónap 10-éig bankszámlára 
utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. 
A tanév során a kifizetés módjának 
megváltoztatására nincs lehetőség. 
Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfo-
lyósításához a tanulói jogviszonyt 
február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beér-
kezett vagy postára adott igazolásokat 

érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
A tanulói jogviszony-igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj 
folyósítását meg kell szüntetni.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját 
két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.
Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi 
időben a tanulónak felróható módon 
megszűnik, az ösztöndíjat meg kell 
szüntetni, és a tanév során átutalt ösz-
töndíj arányos részét vissza kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszün-
tetéséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy a 
Tehetséggondozó Ösztöndíjban, 
vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesíthető.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és 
tb-járulékfizetési kötelezettség nem 
terheli, azonban az adóalapot növelő 
jövedelemnek számít ugyanúgy, mint 
az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési  
Bizottság
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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.

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.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 1) § .45) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási Csoport

KÖLTSÉGVETÉSI 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. 
számú melléklet 19. pont szerinti 
Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok: költségvetési 
ügyintéző.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök:
•	 költségvetési és gazdálkodási 

szakterületen könyvelési és 
számviteli feladatok ellátása a 
Forrás SQL integrált pénzügyi 
rendszerben;

•	 havi, negyedéves és éves 
költségvetési adatszolgáltatások 
teljesítése a Magyar Államkincstár 
felé.

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 Közszolgálati Szabályzata 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 gazdasági középiskolai végzettség, 

vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés;

•	 mérlegképes könyvelői 
szakképesítés államháztartási 
szakon;

•	 3 éves pénzügyi számviteli 
költségvetési gazdálkodás területén 
szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási alapvizsga,
•	 Forrás SQL integrált pénzügyi 

rendszer ismerete, gyakorlati 
alkalmazása,

•	 informatikai ismeretek,
•	 szakirányú felsőfokú iskolai 

végzettség.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. sz. melléklete szerinti részletes 
szakmai önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget igazoló okiratok 
egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. szeptember 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Péterfia Krisztina 
Közgazdasági Irodavezető nyújt, a 06-
23-522-366-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/3943-10/2017., valamint 
a munkakör megnevezését: 
költségvetési ügyintéző.

•	 személyesen Bartos Beatrix, 
dr. Kertész Orsolya részére – 
Személyzeti Csoport, Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1., I. em. 116.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. szeptember 14.
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.

Érdi Tankerületi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

RENDSZERGAZDA 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: az iskola számítógépes 
hálózatának, illetve weblapjának 
karbantartása, üzemeltetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, szakirányú 

végzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt,

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

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata,
•	 90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. augusztus 7. 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 

az Érdi Tankerületi Központ 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Fácán köz 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 820/316-
6/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: rendszergazda;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 9.
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Ne  engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

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

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
PÁLYÁZATOT HIRDET

TAKARÍTÓNŐI MUNKAKÖR betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: félállás (heti 20 óra, 05.30–09.30 óráig).
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézmény takarítással összefüggő feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások: a KJT rendelkezései az irányadók.
Betölthetőség időpontja: 2017. augusztus 15.

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 időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
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 lakókörnyezetük-
ben történő biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegészség-
ügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezet-
ében 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 gondo-
zó ápoló OKJ;

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

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

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

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban 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 meghallgatá-
son 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.

TAN ULNI 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.

Érdi Tankerületi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

SZOLFÉZSTANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő (45%).
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szolfézstanár munkaköri 
leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú 
képesítés, szolfézstanár.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata,

•	 erkölcsi bizonyítvány – sikeres 
pályázat esetén,

•	 pályázó nyilatkozata arról, hogy 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak, a pályázati 
eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban: 
2017.08.24.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. augusztus 16. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Szabóné Bán Ildikó, a Lukin AMI 
intézményvezető-helyettese nyújt, a 
06-23-365-641, 06-23-364-318 vagy a 
20-776-4919-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Tankerületi Központ, Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 

Felső u. 33.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
350-5/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: szolfézstanár;

•	 elektronikus úton Szabóné Bán 
Ildikó igazgatóhelyettes részére a 
zenesuli.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Szabóné Bán Ildikó 
igazgatóhelyettes részére (2030 
Érd, Felső u. 33.)

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a beküldött pályázat meg-
ismerése után személyes találkozás, 
majd e-mail-es, telefonos vagy postai 
úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. augusztus 21.
A foglalkoztató intézménnyel 
kapcsolatban további információt 
a www.erdizeneiskola.hu honla-
pon szerezhet.
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Marosffy Szabolcs:

Röpösök búcsúztatója 2. rész
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 kelt emlékezését 
tárjuk folytatásokban az olvasó elé az 50 éve megszűnt – és azóta újraéledt – érdi 
röplabdasport történetéről. n Harmat Jenő

Rettenetes meleg volt egy 
másik alkalommal. A nap 
borzasztóan ontotta a suga-
rait. Délelőtt 10 órakor az 
OSC ellen játszottunk az Ül-
lői úton, 12-re pedig az ETI 
ellen volt kisorsolva a mecs-
csünk. Akkoriban már Szőlő 
Sanyi is a menők közé szá-
mított, félelmetes leütései, 
ha bejöttek, sírt az ellenség. 
Persze az OSC elleni mecs-
cset elvesztettük és vér-
szomjasan akartunk javíta-
ni az ETI ellen. Délre 40 fok 
körüli lett a hőmérséklet. 
Nemhogy fa, de még fűszál 
sem nőtt a kaszárnya udva-
rán. Már az utolsó métereket 
is loholva tettük meg, késve 
érkeztünk, amikor egyszer 
csak Jehoda Laci, a Jömbi 
síri hangon megszólalt, mi-
szerint az ő igazolása már 
lejárt. Az OSC-nél még vala-
hogy elment, de most már 
félt. Mit csináljuk, mit csinál-
junk, no, fogott Jömbi egy 
nagy cerkát és a dátumot ja-
vítani szerette volna, de 
csak egy ménkű nagy luk 
lett belőle. Persze a bíró egy-
ből kiselejtezte őt is, a csapa-
tot is.

Gödöllőre nagyon szeret-
tünk menni, pedig ott leg-
többször kikaptunk. De von-
zott minket az emeleti étte-
rem, ahol kitűnő ebédeket és 
söröket kaptunk. Később 
már leszállt az ázsiónk és a 
kis halászcsárdában keres-
tünk írt sebeinkre, búfelejtőt 
a vereségre. Általában ak-
kor még jobban állt anyagi-
lag a sportkör, mint ma, igaz, 
hogy Gál Feri bácsi szíve is 
hozzánk húzott nagymér-
tékben. Volt rá eset, hogy 
egy-egy vidéki út után való-

sággal lakomát rendeztünk, 
ahol 3–4-en négyszáz forint 
értékűt ettünk-ittunk meg, 
gondolok itt a Déli pályaud-
varnál elköltöttekre, ahol 
egész kibictábor vett körül 

minket Fodor Bandival az 
élen, a pincérek meg csak 
röpködtek az ezüsttálcák-
kal, és minden falat után egy 
korsó sör jött. Hej, jó idők 
voltak azok még. Volt rá eset 
ugyan, hogy gyengébben is 
éltünk, amikor Rédei Öcsi és 
Szőke Sanyi ketten egy pe-
nészes zsemlén tengődtek a 
református gimnáziumban.

Sóskúton rendezték meg 
egyik alkalommal a sparta-
kiádok ősét, egy olyan kör-
zeti nagyversenyfélét. Hogy, 
hogy nem, előfordult később 
többször is, de itt sem volt ki 

a csapat. Kénytelenek vol-
tunk három focistával kiegé-
szíteni a gárdát. Ha jól em-
lékszem, Davas Jancsi, Tö-
rök Pisti és Stenczinger 
Jancsi egészítették ki a gár-
dát, de ezek mind csak büty-
költek. Akkor beszéltünk 
össze hárman Antival és Je-
nővel, és akkor hoztuk létre 
azt az üzemi háromszöget, 

ami oly sok mérkőzésen vit-
te győzelemre színeinket. Itt 
is ugyanis csak hárman vol-
tunk röpösök, tehát növelte 
a bajt, hogy ugyanakkor 
folytak az asztalitenisz-baj-
nokságok is Sóskúton, egy 
utcával lejjebb, kb. 300 mé-
terre a röpipályától. Termé-
szetesen azt a vonalat is mi 
képviseltük. Pityu rohant, 
Anti jön a meccsed, Anti el-
robogott, mi vertük a labdát. 
Hozzájárult a bajhoz, hogy a 
pusztazámoriak, tenyeres- 
talpas legények, meg akar-
ták nyerni mindenáron a 
bajnokságot, és ennek érde-
kében csalástól kezdve bíró-
verésig mindent elkövettek, 
de hiába, mi megnyertük a 
pingpongot is, de a röplab-
dabajnokságot is.

És jöttek a spartakiádok, 
egyik a másik után, működé-
sünk fénypontjai. Első alka-
lommal bátortalanul, nehéz-
ségek közepette nyertük 

meg a járásit és a területit, 
de aztán már önbizalomtól 
fűtve mentünk Debrecenbe. 
Soha nem felejtem el azt az 
ideges légkört. Néha este 11-
kor vacsoráztunk, mindenki 
gyűlölettel nézett ránk. És a 
döntők döntője: Szolnok el-
len. Esélyesebbek voltunk és 
a közönség, az a több száz 
főnyi tömeg mind az ellenfél-

nek drukkolt, nekünk alig 
tízen. Pedig hogy küzdöt-
tünk. A füves pályán játszot-
tunk Fehér megye ellen, de 
csúszós volt. Így lettünk itt 
harmadik helyezettek. És 
következett Eger, mint az üs-
tökös, törtünk fel, itt már 
együtt volt a bajnokcsapat. 
Somos Miki a nagyágyú, az 
egész gárda. Borbély Laci 
testén egy forintnyi ép hely 
nem volt, mintha görög iste-
nek nagy smirglipapírral le-
radírozták volna a bőrét. 
Minden meccs után orvosi 
kezelésre szorult. És az utol-
só előtti este. Örök riválisun-
kat, Vas megyét két vállra 
fektettük, és megnyitottuk a 
döntőt Békés megyével. Le-
het, hogy itt-ott tévedek a 
neveknél, de az est izgalma 
még mindig él bennem. 2:1-re 
vezettünk szettarányban, és 
az utolsó szettben is vezet-
tünk, amikor legnagyobb 
bosszúságunkra a bíró söté-

tedés miatt lefújta a 
mérkőzést azzal, hogy 
másnap újra játszunk, 
akkor, mikor már csak 
egy hajszállal álltunk 
az országos első hely 
előtt. Somos Miki lába 
kiment. Egész éjjel 
nyögött. Nem aludtam 
egy szemet sem. Miki 
fölöttem vergődött. 
Réder szegény a föl-
dön, ő sem aludt sokat, 
a vonat izgalmai is 
benne voltak, hiszen 
jegy nélkül jött. És 
másnap reggel mégis 
3:0-ra fölényesen ver-
tük a békésieket, sán-
tán, bénán, sebektől 
borítva, de csillogó 
szemekkel, büszkén. 
És este még a mérkő-
zés fáradalmaitól te-
lítve vettük át Salga 
Lajos bátyánktól a 
meggybonbonnal teli-
töltött serleget, nehéz-
ség csak ott merült fel, 
hogy mindenkinek kö-
szöntőt kellett monda-
ni. Azt tudom, hogy én 
Vilmosnak súgtam és 

őt megszállta a szellem, 
nagy pohárköszöntőt vágott 
ki. Jenő is akkor csillogtatta 
először tudását. Ebbe a szé-
riába tartozott Balassagyar-
mat is, ahol egy igen jól sike-
rült út után – Csörgei Jancsi 
minden megállónál leszállt 
újra tölteni – és egy megóvott 
meccs után mentünk tovább.

 (Folytatjuk.)

A Spartakiád-győztes csapat.
Álló sor (balról): Somos Miklós, Mészáros László, Marosffy Szabolcs, Pálházi Antal, Csillag Jenő.
Guggoló sor (balról): Borbély László, Keresztes Miklós, Hámori (Hudák) Vilmos
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Elő zzük meg a vízi baleseteket!
Hazánkban évente kb. 250 ember veszti életét fürdőzés 
közben, ami után gyakran kiderül, hogy sokan a leg-
alapvetőbb szabályokat sem tartják be. Tragédia történt 
a múlt héten Százhalombattán is, amikor fürdőzés köz-
ben elmerült és életét vesztette egy férfi a Duna battai 
szakaszán.

A százhalombattai polgár-
őrség két vízbe fulladt sze-
mélyt vitt partra a múlt hó-
napban, ezért, mint mindig, 
most is hangsúlyozni kell a 
megelőzés fontosságát. A 
legtöbb halálos baleset az 
alkoholos befolyásoltságra 
vezethető vissza, ezt követi a 
saját erőnlét felmérésének 
hiánya. Emellett kiszámít-
hatatlan a Duna sodrása és 
mélysége is.

Hajdu Imre, az Érdi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség tűzoltó ezredese, aki a 
nyár elején már szervezett a 
prevenció jegyében egy víz-
ből mentési gyakorlatot, az 
Érdi Újságnak elmondta, 
hogy a legnagyobb kockáza-
tot továbbra is a természetes 
fürdőhelyek és bányatavak 

jelentik. Sokan nem számol-
nak azzal, hogy a bányata-
vak mélysége kiszámíthatat-
lan, partjaik csúszósak, il-
letve nem kiépítettek, és ez-
által meglepetéseket tarto-
gathatnak.

A folyóvizekben általában 
az alattomos sodrás, illetve 
az örvények azok, amelyek 
komoly veszélyt jelenthet-
nek, még a legkiválóbb 
úszóknak is.

– Aki nem kedveli a me-
dencés strandokat, és mégis 
a természetes fürdővizet vá-
lasztja, mindenképp kijelölt 
fürdőhely mellett döntsön, 
hiszen itt baj esetén szak-
szerű segítség is rendelke-
zésre áll. Ha gyermekekkel 
vagyunk, fontos, hogy soha 
ne hagyjuk felügyelet nélkül 

a kicsiket, ez vonatkozik az 
otthoni, kisebb felfújható 
medencékre is, hiszen 20–30 
cm-es vízmélységnél is be-
következhet a vízbe fulladás 
– hangsúlyozta a szakember.

– Nem mehetünk el néhány 
alapszabály mellett sem, 
azaz vízbe ugrás előtt érde-
mes meggyőződni a vízmély-
ségről, hiszen a rosszul fel-
mért vízszint komoly sérü-
lést, bénulást vagy halált is 
okozhat. Továbbá felhevült 
testtel senki ne ugorjon víz-
be, ez azonnali szívleállás-
hoz vezethet – mondta az ez-
redes.

A szakember kiemelte 
még, hogy strandolás köz-
ben előszeretettel előkerül a 
hűtőtáskákból néhány doboz 
sör, azonban ezt csak módjá-
val fogyasszuk, ittas állapot-
ban könnyen vízbe lehet ful-
ladni. Ha olyan helyen fürdő-
zünk, ahol a vízi sportok 
szerelmesei is jelen vannak, 
legyünk nagyon óvatosak, 
az elmúlt években számos 

olyan balesethez riasztották 
a mentőket, ahol vízi jármű 
okozott sérülést. Ha ilyen 
eset történik és bizonyítha-
tóan nem a sérült a vétkes 
fél, jogosan fordulhatunk 
kártérítésért a baleset oko-
zója felé.

Ha bajba jutottat látunk, 
ne feledkezzünk meg a víz-
ből mentés veszélyeiről sem. 
Erre csak azok vállalkozza-
nak, akik nagyon jó úszok, 

vagy van jártasságuk a men-
tésben. Sok szomorú eset 
történt már, ahol a segíteni 
akaró is vízbe fulladt.

A parton az általános se-
gítségnyújtó szabályok érvé-
nyesek, ha a bajba jutott esz-
méleténél van, akkor az ol-
dalára kell fordítani, ha 
nincs légzése, akkor az újra-
élesztést kell megkezdeni, és 
legfőképpen értesíteni a 
mentőszolgálatot. n NyH

Állatzár

Csa k jövőre nyithat újra az érdi Noel Tanya
Sokakat megdöbbentett június elején, hogy alig néhány 
hónappal a nyitást követően bezárt a Noel Tanya, hiszen 
a Bibic utcában található állatfarmot rövid idő alatt meg-
kedvelték az érdiek és a környéken élők, mivel az rend-
kívül rendezettnek, tisztának és átgondoltnak tűnt. A 
tulajdonost is meglepték a felmerülő hiányosságok, de 
most minden erejével azon dolgozik, hogy újranyithassa 
tanyáját.

Kolonits Attila, a Noel Ta-
nya tulajdonosa az Érdi Új-
ságnak elmondta, hogy a jú-
niusi hatósági ellenőrzések 
nyomán a tanyát át kell mi-
nősíttetni állatkertté, mivel 
a vadállataik (oroszlán, 
puma, tarajos sül, róka) a 
törvények értelmében csak 
állatkertben vagy cirkusz-

ban tarthatóak, tanyán vi-
szont nem.

Ennek kapcsán mindenki-
ben felmerül a kérdés, hogy 
a nyitás előtt ezt miért nem 
tudták a tulajdonosok, de 
Kolonits Attila erre válaszul 
elmondta, hogy családjával 
magánemberként, a szívük-
re hallgatva kezdtek állat-

tartással foglalkozni és vál-
lalják azt is, hogy a mai na-
pig tanulják ennek minden 
fortélyát, nem csak az álla-
tok tartását illetően, hanem 
a kapcsolódó adminisztráci-
ós rendszert is.

– A nyitáskor a tőlünk tel-
hető legnagyobb körültekin-
téssel próbáltuk körbejárni 
a törvényi kötelezettségeket, 
azonban a vadállatokra vo-
natkozó engedélyünk elbírá-
lása még valóban folyamat-
ban van – mondta a tulajdo-
nos, aki hozzátette, hogy 
OKJ-s bizonyítvánnyal ren-
delkező állatgondozókat is 
fel kell venniük. – Hiába dol-

goznak nálunk 
á l latg ondozók 
többéves gondo-
zói múlttal, az 
á l lategészség-
ügyi hivatal azt 
javasolta, hogy 
bővítsük a csa-
patunkat tapasz-
talt, kimondot-
tan állatkerti ál-
latgondozó vég-
zettséggel bíró 
személlyel és ál-
tala elérhetjük 
az állatkerti mi-
nősítést – hang-
súlyozta Kolonits 
Attila.

Jelen pillanatban a Noel 
Tanya tulajdonosai minden 
erejükkel azon dolgoznak, 
hogy megszerezzék az állat-
kerti minősítést, azonban a 
jelentős anyagi veszteség 
okán az építkezésekkel nem 
haladnak olyan ütemben, 
mint azt szeretnék, ezért 
kedvelőiktől segítséget kér-
nek. A tanyának nagy szük-
sége van építő- és faanyagra 
a pumák és a struccok ketre-
cének bővítéséhez, valamint 
az orvosi szoba és a karan-
tén kialakításához. Várnak 
takarmányt, zöldséget és 
húst is az állatok számára, 
de akár az otthoni frissen 

vágott (trágyamentes) fűvel 
is lehet segíteni, ha valaki 
bezsákolja és elviszi a Bibic 
utcába. Kolonits Attila el-
mondta azt is, hogy önkéntes 
segítségnek is nagyon örül-
nek, így, ha valaki kedvet 
érez gazolni, trágyázni, ren-
det tenni, őt is várják.

– Anyagi támogatást is el-
fogadunk, amelyet számlá-
val igazoltan természetesen 
száz százalékban az állatok-
ra fordítunk – zárta szavait 
a tulajdonos, aki végül meg-
köszönte az érdiek eddigi 
támogatását és pozitív hoz-
záállását.

Qn Nyilas HajNi

Vízből mentési gyakorlaton az Érdi Katasztrófavédelem munkatársai

A tanyát át kell minősíttetni állatkertté

A vadállatok tartására vonatkozó engedély elbírálása még folyamatban van
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Kar bantartás miatt zárva
A kötelező nyári karbantartás miatt július 24-e és au-
gusztus 5-e között zárva tart az Érd Aréna uszodája. 
Az úszni vágyók ez idő alatt bérleteikkel a Gárdonyi 
Tanuszodát tudják használni. Az Aréna további léte-
sítményei: a csarnok és az edzőterem zavartalanul 
működik – tájékoztatta az Érdi Újságot Zólyomi Ádám 
létesítményvezető.

– Uszodáink éves karban-
tartását mindig nyáron vé-
gezzük. Ennek oka, hogy a 
tanév ideje alatt mindkét lé-
tesítmény telt házzal üze-
mel, a tanuszodában az úsz-
ni tanuló gyerekeknek és a 
versenyzőknek, míg az Aré-
nában fentiek mellett a 
szinkronúszóknak, vízilab-
dázóknak, valamint a kü-

lönféle vízi fitneszedzése-
ken részt vevőknek is helyet 
biztosítunk, nem beszélve 
az itt rendezett versenyek-
ről – mondta a létesítmény-
vezető, kiemelve: a hatósá-
gok előírják, milyen karban-
tartási munkálatokat kell 
elvégezniük.

– Év közben a víz minősé-
gét naponta többször ellen-
őrizzük, és havonta labor-
vizsgálatokat is végezte-
tünk, a nyári leállás alatt 
pedig leengedjük a vizet, és 
elvégezzük a szükséges 
karbantartási, javítási mun-
kálatokat, valamint zsírta-

lanítjuk a csempefelületet, 
fertőtlenítünk, és teljesen 
felújítjuk a medencetérben 
és a szaunatérben található 
zuhanyzókat. A zuhanytál-
cákat az öltözőkben tavaly 
már kivettük és padló-ösz-
szefolyós megoldást építet-
tünk helyette, most pedig a 
medencénél, a szaunánál 
végzünk hasonló munkát.

A létesítmény vezető 
hangsúlyozta, hogy azok-
nak, akik rendszeresen jár-
nak úszni, nem kell két hétig 
nélkülözniük a mozgást, 
mert a karbantartás ideje 
alatt a Gárdonyi iskola mel-
lett található uszodában el-
fogadják az arénás bérlete-
ket. Erre annak okán kerül-
het sor, hogy az Érd Arénát 
és a Gárdonyi Tanuszodát is 
az Érdi Városfejlesztési Kft. 
üzemelteti, ezért úgy han-
golták össze a zárvatartást, 
hogy valamelyik létesít-
mény mindig nyitva legyen.

QQ Ba-Nyilas

Meg emlékezés az „oroszlános szobornál”
Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület, az Érd-
Óváros Szent Mihály Alapítvány és az érdi Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat immár tizenharmadik éve tart közös 
megemlékezést Érd-Ófaluban, II. Lajos szobránál az 1526-
ban Mohácsra induló magyar sereg és a hozzá csatlakozó 
lengyel segédcsapatok megérkezésére emlékezve.

A királyi, „oroszlános” 
emlékművet 91 éve, 1926-
ban avatták fel, majd a kö-
vetkező évezredben, 2007-
ben mellé került az a már-
ványtábla is, amely a ma-
gyar sereghez csatlakozó és 
a mohácsi csatában életét 
vesztett, mintegy 1200–1500 
katonának állít méltó emlé-
ket. A történelmi leírások 
szerint az akkor alig húsz-
éves II. Lajos 1526-ban Mo-
hácsra indult a törökök had-
járata ellen. Seregével meg-
pihent Érden, s ide várta a 
segítségére érkező csapato-
kat is, ezért az egykori Sár-
kány-kastélyban töltött né-
hány éjszakát. Bár számí-

tott rá, de Szapolyai katonái 
nem érkeztek meg, így ké-
sőbb csak a lengyel szabad-
csapatokkal bővülhetett a 
serege. Ők tulajdonképpen 
lengyel zsoldos katonák vol-
tak, nem a hivatalos hadse-
reg, hiszen akkor a lengyel 
király és a török császár ép-
pen szövetségesek voltak 
egymással. A segédcsapa-
tok viszont ennek dacára is 
a magyarok segítségére si-
ettek, s a túlerővel szembeni 
vereségben az életüket ál-
dozták. Az ő tiszteletükre 
emeltetett II. Lajos szobra 
mellé az emléktábla.

A hagyományos, évenkén-
ti megemlékezéseket pedig 

az „ezeréves” lengyel–ma-
gyar barátság ápolása és 
megőrzése teszi az érdiek 
számára is fontossá. Ezért 
gyűlnek össze minden év jú-
liusában a hagyományőrző 
civil szervezetek képviselői, 
lengyel és magyar lakosok 
egyaránt.

Az idei megemlékezésen 
Dózsa Lajos, az Érdi Len-
g yel–Mag yar Kulturális 
Egyesület titkára idézte fel 
röviden a 491 évvel ezelőtt 
történteket.

Bazsóné Megyes Klára, 
az egyesület elnöke az Érdi 
Újságnak elmondta: jóllehet 
a mohácsi vészként is emle-
getett esemény nemzetünk 
egyik legsúlyosabb kataszt-
rófája, a lengyel és a magyar 
népnek a vészterhes időkben 
mutatott együttműködésére 
jó szívvel gondolhatunk a 
mai napig.

QQ BNyH

Az ünnepségen a megemlékezők közösen elénekelték a magyar és a lengyel himnuszt, majd megkoszo-
rúzták az emlékművet
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Biztató 60 perc

Tíz gólos meccs a térségi riválissal
Remekül indult az NB II-

es Budaörs elleni felkészü-
lési mérkőzés érdi szem-
pontból. A hatodik percben 
Balázsovics Máté jobb ol-
dali beadására érkezett a 
hosszún Koós Gábor, aki 
néhány méterről nem hibá-
zott (1–0). Ezt követően 
Koós a 22. percben pedig 
egy leheletfinom csel után 
lőtt üresen középről a hosz-
szúba (2–0). Alig néhány 
percre rá, a 29-ben Kárász 
Krisztián saját térfelén egy 
bedobásból indította Koóst, 
akinek beadását Pál Sza-
bolcs lőtte a rövidbe (3–0). A 
41. percben egy bal oldali 
szöglet után Horváth Ro-

land szépített, aki a kapu 
hosszú oldalába fejelt (3–1).

A szünet után mindkét 
szakvezető felforgatta csa-
patát. A Budaörs átvette a 
kezdeményezést a szakadó 
esőben, majd Pethő Bence 
hozta közelebb övéit, amikor 
közelről lőtte ki a rövid felsőt 
a 61. percben (3–2). Öt perc-
cel később egyenlítettek is a 
vendégek, amikor Bakos lö-
vésébe Hegedűs Norbert ért 
bele szerencsétlenül, Borek 
pedig nem tudott védeni (3–
3). Ezt követően az utolsó tíz 
percben még négy gól szüle-
tett. Horváth Roland a 82-
ben (3–4), a 85-ben (3–5), 
Czvitkovics Péter pedig a 

88-ban talált az érdi kapuba 
(3–6). Az utolsó percben még 
Németh Gábor szépített, de 
a tízgólos mérkőzést a Buda-
örs nyerte 6–4-re.

– Kettéválasztom a mérkő-
zést, olyan szempontból, 
hogy volt az első hatvan perc 
és a második harminc. Hat-
van perc után vezettünk há-
rom egyre. Szép focit játszot-
tunk, nagyon jók voltunk. 
Amennyire hasznos volt Ba-
lassagyarmaton, amikor a 
hatvanadik percben cserél-
tünk és nagyon jól szálltak 
be a cserék, a mostani nem 
sikerült annyira jól. Ennek is 
köszönhető ez a fordulatos 
mérkőzés, de nekünk a leg-

fontosabb az első hatvan perc 
volt, abból kell kiindulni. Jó 
úton járunk, de nem vagyunk 
annyira frissek, mint a bajno-
kikon szoktunk. Nekünk még 
több mint két hetünk van a 

bajnoki rajtig, a Budaörs vi-
szont jövő héten kezd, azaz 
előrébb jár a felkészülésben, 
így biztató volt a 3-1 hatvan 
perc után – értékelt Limper-
ger Zsolt. n D.B.

Bemutatkoztak az új nagypályások is

Futsal szakosztállyal bővül az Érdi VSE
Három játékossal erősítette meg keretét az NB III Nyu-
gati csoportjának előző szezonjában ezüstérmes Érdi 
VSE. A csapathoz érkezett a támadó Pál Szabolcs, aki 
Szlovákiából tér haza, az FTC-ből a jobbhátvéd, Kárász 
Krisztián, illetve a Százhalombattai LK-tól a középpá-
lyás, Füzér Zoltán. A sajtótájékoztatón Novák Ferenc 
bejelentette, hogy együttműködési megállapodást kö-
tött a klub a 5 Stars SE futsalcsapatával, amely ezentúl 
5 Stars Érdi VSE néven vesz részt a másodosztályú pont-
vadászatban.

Sajtótájékoztatót tartott 
az Ercsi úti Sporttelepen az 
Érdi VSE vezetősége, ame-
lyen Novák Ferenc, a klub 
elnöke hangsúlyozta, az 
előző szezon után a cél az 
volt, hogy a csapat magját 
megtartsák, és ez így is lett. 
Ez pedig biztosíték lesz a 
következő bajnoki évben 
való hasonlóan jó szereplés-
re. A vezetőség az első hat-
ba kerülést határozta meg 
célként, ám a felkészülés 
kezdetén már Limperger 
Zsolt optimistább volt, ő és 
a játékosok is bajnokok sze-
retnének lenni. A klub első 
embere kiemelte, hogy a 
másik nyári cél a hiány-
posztok betöltése volt, de 
leszögezték, csak olyat iga-
zolnak, aki mindenképp 
erősítést jelent.

Novák Ferenc bejelentette, 
hogy az eddigi három (lab-
darúgás, tollaslabda, sakk) 
mellé egy negyedik, futsal 
szakosztályt is indít a klub: 
együttműködési szerződést 
írtak alá az NB II-es 5 Stars 
SE-vel, amely ezentúl 5 Stars 
Érdi VSE néven vesz részt a 
pontvadászatban, s első 
edzését augusztus másodi-
kán tartja az ÉRD Aréná-
ban, ahol az edzések mellett 
a mérkőzéseket is rendezik.

Limperger Zsolt, a fel-
nőtt gárda vezetőedzője ar-
ról tájékoztatott, hogy a 
következő bajnokságban 
szeretnék folytatni, fejlesz-
teni azt a játékot, amit ed-
dig csináltak, de hozzátet-
te, hogy voltak hiányossá-
gok, épp ezért igazolták le 
Pál Szabolcsot és Kárász 

Krisztiánt, akikre kezdő-
ként számít, míg Füzér 
Zoltánnal kapcsolatban 
úgy fogalmazott: a jövő em-
bere, épp ezért itt szeret-
nék őt felépíteni.

A 29 éves Pál Szabolcs a 
Vasasban kezdte pályafutá-
sát, de megfordult az MTK-

nál, Diósgyőrben és Siófokon 
is. Karrierje során az NB I-
ben közel ötven mérkőzést 
játszott, míg a másodosz-
tályban több mint nyolcvan-
szor kapott lehetőséget. A 
2012/2013-as idényt követő-
en az NB I-ből kieső Siófok 

után Ausztriába és Szlováki-
ába vezetett útja, innen tér 
vissza Magyarországra, 
Érdre.

Kárász Krisztián mind-
össze 21 éves, de már a 
2014/2015-ös szezonban a 
Ferencváros nagy csapatá-
ban pályára lépett a Debre-

cen elleni, 2–1-re megnyert 
Liga Kupa-döntőben is. A 
jobbhátvéd poszton szerep-
lő játékos 2003 óta erősítette 
a fővárosi zöld-fehéreket. 
Az utánpótláscsapatokat 
végigjárva 246 meccsen 41 
gólt szerzett.

Füzér Zoltánnal már a jö-
vőt tervezi az Érd. A mind-
össze 18 éves játékos a kö-
zéppálya több pontján is be-
vethető. A megyei első osztá-
lyú Százhalombattai LK-tól 
érkezik, de 2005 és 2013 kö-
zött Érden futballozott. In-
nen egy évre Diósdra, majd 

utána három évre Százha-
lombattára igazolt. Az el-
múlt évadban az SZLK kor-
osztályos gárdája mellett a 
megye I-ben is aktívan kivet-
te a részét a csapat szereplé-
séből.

Qn Domonkos Bálint

Koós Gábor (6) két gólja és egy gólpassza kevés volt az Érdnek a Bu-
daörs ellen  (fotó: Balogh István)

Az Érdi VSE kerete a 2017/2018-as szezonra
Balázsovics Máté, Borek Norbert, Bozsoki Imre, Csiszár Zol-
tán, Ebedli Zoltán, Füzér Zoltán, Hegedűs Norbert, Honti 
Attila, Kárász Krisztián, Kelemen Patrik, Kertész Ferenc, Kó-
nya Benjámin, Koós Gábor, Melczer Vilmos, Nagy Endre, Né-
meth Gábor Vince, Ország Péter, Pallagi Botond, Pál Sza-
bolcs, Pintér Nikolasz, Tárkányi Gergő.

Az Érdi VSE új játékosai: Füzér Zoltán, Kárász Krisztián és Pál Szabolcs  (Fotó: Balogh István)

2017.07.24 - 08.05.
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Küldj egy fotót!
A magyar bajnokságban ötszörös bronzérmes érdi női 
kézilabdacsapat az idén is meghirdette fotópályázatát.

A legjobbnak ítélt kép ké-
szítője a következő szezon 
összes hazai meccsére szó-
ló bérletet nyer. A második 
helyezett egy, a csapat ál-
tal aláírt mezt, a harmadik 
pedig egy ajándékcsoma-
got kap.

Még várják a fotókat a me-
dia@handballerd.hu címre, 
fontos, hogy az érdi csapatra 
vonatkozó valamilyen motí-
vum legyen a képeken. Az 
eredményhirdetés augusz-

tus 11-én lesz – mondta el 
Rácz Marianne, a csapat 
kapusedzője, hozzátéve: már 
a százhoz közelít a beküldött 
fényképek száma. Sokféle 
helyszínről érkeztek fotók, 
sok készült például vízpar-
ton; küldtek képet egyénileg, 

de családok 
és iskolaosz-
tályok is.

A bekül-
dött fotókat 
meg lehet 
nézni az érdi 
női kézicsa-
pat közössé-
gi oldalain, 
illetve a ké-
pekből ké-
sőbb az Aré-
nában kiál-
lítást ren-
deznek.

A kapus-
edző elárulta 
azt is: egy 

nagy plakát is készül majd, 
amit a játékosok öltözőjében 
helyeznek el, hogy motiváci-
ót és erőt adjon a még jobb 
eredmények elérésére.

QQ BNYH

Tót h a bajnoki ezüstre hajt
Alig telt el az év fele, de már harmadik csapatánál kezd-
te meg szereplését Tóth Gabriella, a Győri Audi ETO KC 
fiatal, még mindig csak húszéves tehetsége, aki két évre 
érkezik kölcsönbe Szabó Edina együtteséhez.

Az irányító már a 
2011/2012-es bajnokságban 
két mérkőzésen is lehetősé-
get kapott Győrben, egy év-
vel később a Veszprémi Ba-
rabásnál szerepelt kölcsön-
ben, s már ekkor szórta a 
gólokat. Tizenhat évesen, 
első teljes felnőtt idényében 
115 gólt szerzett! A Veszp-
rém megszűnése után Mo-
sonmagyaróvárra került, 
szintén kölcsönbe, itt pedig 
két idény alatt kereken 350 
ta lá latot jeg yzett. A 
2015/2016-os idényben visz-
szakerült az ETO-hoz, de hi-
ába nevezték és nevezik 

Görbicz Anita utódjának, 
akkor sem őt, sem Kova-
csics Anikót, sem Nycke 
Grootot nem tudta kiszoríta-
ni a csapatból. Harmadik 
számú irányítóként és sérü-
lése miatt sem kapott annyi 
lehetőséget, de legutóbb is-
mét megmutatta, hogy lehet 
rá számítani, Győrben nyolc 
meccsen 27 gólt szerzett, 
majd ismét megsérült. Fel-
épülése után pedig Ambros 
Martín gárdája kölcsönadta 
a szezon végére Kisvárdára.

Már akkor arról szóltak a 
hírek, hogy az irányító sok-
kal inkább jött volna Érdre, 

ám a Győr végül az újonchoz 
adta tovább, ahol szépen új-
jáépítette magát: tizenkét 
meccsen 48-szor talált az el-
lenfelek kapujába. A 175 cen-
timéter magas, berettyóújfa-
lui származású játékos fiatal 
kora ellenére már nyolcszor 
is magára húzta a címeres 
mezt.

Tóth Gabriella a múlt heti 
nyilvános edzés után nyilat-
kozott lapunknak.

– Úgy hallottam, hogy 
nagyon szeretett volna 
már Érdre jönni…

– Nagyon jó érzések van-
nak bennem, mert úgy ér-
zem, meg fogom találni a he-
lyemet a csapatban. Jó volt 
ide jönni, a várost meg kell 
ismernem, a csarnok minden 
zugát, de szerintem ezzel 
nem lesz probléma.

– Mi vonzotta ide?
– Nekem a kézilabda az 

életem, imádok játszani, a 
pályán lenni, gólt lőni, pasz-
szolni, gólpasszt adni. 
Ugyanakkor mérlegelnem 
kellett, hogy BL-t szeretnék 
nyerni vagy játszani, ezért 
döntöttem az ÉRD mellett.

– Kapott valami extra 
feladatot Szabó Edinától?

– Egyelőre erről nem esett 
szó, de át fogjuk ezt is be-
szélni. A mai kézilabdában 
nem feltétlenül az a dolga 
egy irányítónak, hogy ki-
szolgálja a lövőket, ez az el-
sőszámú, de azért mostaná-
ban olyan irányítók vannak, 
akik gólokat is dobálnak. A 
karmesteri pálca az irányító 
kezében van és sok múlik 
rajta.

– Eddig kívülállóként 
látta az ÉRD-et. Mi jelle-
mezte a csapatot?

– Kiváló kapusteljesít-
mény és a jó védekezésből 
gyors lerohanásgólok, gyors 
szélsők, de Kisfaludy Anett 
is gyorsan indul beállóból.

– Most mi fog változni?

– Remélem, még gyorsab-
bak leszünk. A játék képe 
nagyjából nem változik, 
mert mi, új érkezők beillesz-
kedünk ebbe a játékrend-
szerbe, amit már évek óta 
játszik a csapat, de szeret-
nék egy üde színfoltja lenni 
az érdi kézilabdának.

– Mit szeretne elérni?
– Minél többet szeretnék 

játszani, fejlődni. A csapat-
tal kapcsolatban viszont 
meg szeretném célozni a má-
sodik helyet. Itthon minden-
képp el tudjuk kapni a Fra-
dit, idegenben pedig az dönt, 
milyen formában vagyunk. 
Remélem, hogy jó csapatot 
fogunk alkotni.

QQ DomoNkos

Ipartestület Kupa
Augusztus 9. és 11. között a Budaörs, az MTK és az újonc 
Kecskemét részvételével immár nyolcadik alkalommal ren-
dezi meg az ÉRD női kézilabdacsapata az Ipartestület Kupát. 
Az ÉRD Arénában tartott háromnapos tornán a házigazda 
mindennap 19.45-kor kezd, előbb a Kecskemét, aztán a Bu-
daörs, végezetül az MTK ellen. A viadalon a gárda ifjúsági 
együttese 16 órakor játszik, a középső mérkőzés pedig 18 
órától kezdődik. A kupára a belépés ingyenes!

Az új irányítót örömmel fogadták a szurkolók 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)



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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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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.

SMT OPERÁTOR és RAKTÁRI MUNKATÁRS

Érdeklődj ingyenesen hívható zöldszámunkon!

06 80 180 534
Jelentkezés módja: minden hétfő-szerda-péntek 08:30-10:00 között

Személyesen az alábbi címen:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

 Alapbér bruttó 175.000,- Forint
 Kiemelkedő műszakpótlék: 70 %
 Munkába állási bónusz (bruttó: 35.000,- Forint)
 Cafeteria (nettó: 18.000,-)
Havi jelenléti bónusz
Féléves teljesítménybónusz
Határozatlan idejű munkaszerződés
Munkatárs ajánlási program pénzjutalommal
 Ingyenes vállalati buszjáratok
 Helybeni melegétkezési lehetőség
 Ingyenes egészégügyi szűrővizsgálatok
 Hosszútávú, megbízható munkahely

 Feltételek: többműszakos, folyamatos (6/2) munkarend
vállalása, általános iskolai bizonyítvány, sikeres felvételi teszt.
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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
65

85

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!
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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

ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális
gondozó. Bérezés: besorolási
bér+egyéb juttatások. Jelent-
kezés a hidegh@index.hu email
címen vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időponte-
gyeztetés a 06-23-365-627 tele-
fonszámon.

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

E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU

AKTUÁLIS
ÁLLÁSAJÁNLATAINK:
WWW.AUCHAN.HRFELHO

TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN

AUCHAN
BUDAÖRS

MUNKAHELY
TÖBBMINT

EGYÉNI
HAVI

FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK ÉS

A MUNKÁBA JÁRÁS
KORMÁNY RENDELET

SZERINTI

FOGLALKOZTATÁSI
LEHETŐSÉG

VÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY

PRÉMIUM
ELŐMENETELI
LEHETŐSÉG

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE RÉSZMUNKAIDŐS

5%
JELENTKEZÉS:

SZOCIÁLIS HÁLÓ - ÉLET

ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

ALAPBÉR
VERSENYKÉPES

PLUSZ 30-50% PÓTLÉK
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E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU
TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNKVEVŐSZOLGÁLATÁN

Kereteshirdetésekkel
kapcsolatban

várjukérdeklődésétaz
ertekesites@

erdiujsag.plt.hu
e-mail címen,vagy
a06-23/520-117-es
telefonszámon.
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73

31

22 | 2017. július 26. |    hirdetés

49
18

19

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.

48
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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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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.

Magas kereseti lehetőséggel te-
tőkészítéshez ácsokat felve-
szek! 06-30-563-5544

AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

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

Előny:
•Angol nyelvtudás

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

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

címekre kérjük elküldeni.
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87 LAKÁS

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

TELEK

Érd parkvárosi , 1147 nm-es épí-
tési telek (Visegrádi u. végén)
eladó. 06-30-38-38-177

Tárnokon üdülési telek 4,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-30-
7473655.

INGATLAN

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

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

KIADÓ INGATLAN

Családi háznál külön bejárattal,
kocsibeállóval, központhoz kö-
zel, összkomfortos, 70 nm-es
szuterén házaspárnak kiadó.
06-20-380-1876

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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BÚTOR

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

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

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

EGÉSZSÉG

496840

Dohányzásról leszokás garanciával.
Hívjon az ingyenes konzultációért:

(30) 9 712 414

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 49
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VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

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

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 47
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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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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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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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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

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

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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AzALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan
az európai piacon megjelenő prémium kategóriás autókba
audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben.

Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacionális
környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
Munkakörhöz tartozó feladatok:

Műszak közben felmerülő gépi
hibák elhárítása
Gépkarbantartás a munkautasítás
alapján (napi, heti, havi, féléves)
Új sorok építésében való aktív
részvétel
Gépek meghibásodásának
analízise, ellenitézkedések és
ötletek átadása

Elvárások:

Középfokú szakirányú végzettség
és/vagy érettségi
Releváns szakmai tapasztalat
(gyártó/termelő vállalatnál)
3 műszakos munkarend vállalása
Alapszintű számítógépes
ismeretek

Amit kínálunk: Versenyképes juttatási csomag,
választható kafetéria, fejlődési és előrelépési lehetőség
technikusi karrierpprprogramunk keretei között, ingyenes
tréningek, egészségügyi szűrővizsgálatok, ingyenes

vállalati buszjáratok, helybeni melegétkezési lehetőség,
teljesítmény bónusz

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű
önéletrajzodat küldd el a job@alpine.hu e-mail címre

06-23/534-111, 06-23/534-12 facebook.com/Alpine Hungary
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Szakács, konyhalány, felszolgáló,
pultos, recepciós, szobalány.

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

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: sales@gastland.hu
További érdeklődés:+ 30 512 41 44
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MARCELL ÉKSZER
ARANY -30%

EZÜST -50% -70%
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS AZ ÚJ ÉKSZER ÁRÁBA

akár 12.000 Ft/gr
HoZZA TÖRTARANYÁT, KÉRJE SZEMÉlYRE SZABoTT ÁRAiNKAT!

ÓrákDANiEl KlEiN, FoSSil, CASiÓ, G-SHoK

Cím:
ÉRD, iNTERSPAR iparos u. 7.

ZER
%
AKCIÓ!

Részletekről érdeklődjön eladóinknál!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

www.rub inbu to ra ruhaz .hu

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

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

AloeFlex táskarugós matracok
augusztus hónapban 20% kedvezménnyel.

Kétszemélyes 160x200-as méretben
96.100 Ft helyett most 76.800 Ft

Táskarugós magrész, steppelt szövetborítás,
6 cm-es aloevera extra kényelmi réteg

4499
2233

6633
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51

Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi
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Érd Körbe Night

Éjs zakai guruló forgatag
Negyedik alkalommal rendezte meg szombat este az 
Érd Körbe Egyesület az éjszakai kerékpározást, vagyis 
az Érd Körbe Nightot. Az eseményen mintegy félszázan 
vettek részt, vállalva, hogy kivilágítva, a nappali túrák-
hoz képest valamivel tempósabban tekernek harminc 
kilométert Érd körül.

Rédly Barnabás főszer-
vező elmondta, hogy az éjje-
li bringatúra gondolata 
sokkal régebben fogalma-
zódott meg az egyesület 
tagjai között, mint maga a 
megvalósítás, hiszen míg a 
hagyományos Érd Körbe 
programot tavasszal már 
harmincadik alkalommal 
szervezték meg, addig az 
éjszakai tekerés még csak 
gyerekcipőben jár. Mint 
megtudtuk, az érdi kerék-

párosok is igényelték, hogy 
legyen esti kiruccanás, így 
a szervezők végül elkezd-
ték megszervezni az Érd 
Körbe Nightot.

Az éjjeli tekerésen lénye-
gesen kevesebben vesznek 
általában részt, mint a tava-
szi és az őszi kiránduláso-
kon, ezért ilyenkor nincsen 
rendőri felvezetés, a kerék-
párosok egymásra vigyáz-
nak – jelentette ki Rédly Bar-
nabás.

– Azért is volt egy táv meg-
hirdetve, hogy együtt ma-
radjon a csapat, de ki lehet 
most is szállni 10 kilométer 
után, vagy akkor, amikor el-
fárad az ember. A tapaszta-
latunk egyébként az, hogy 
éjjel sokan vannak, akik ha-
záig tekernek velünk, majd 
elbúcsúznak, és vissza már 
nem jönnek a főtérre – mond-
ta mosolyogva a főszervező, 
majd hozzátette: az a jó az 
Érd Körbe Nightban, hogy 
együtt van egy nagy bicikli-
zést kedvelő társaság, akik 
együtt kerékpároznak az éj-
szakában. A biztonsági fel-
tételekről pedig azt is meg-
tudtuk, hogy a legfontosabb 
szempont a fékek és a kere-

kek megfelelő állapota volt, 
és kiegészítésként az éjsza-
kai Érd Körbén az első és 
hátsó lámpák is kiemelten 
fontosak voltak. A rendőrség 
kérése volt, hogy minden 
résztvevő zöld láthatósági 
mellényt viseljen és a lakos-
ság esti nyugalma érdeké-
ben ne használjon zavaró 
hangot adó berendezést.

Volt, aki egész héten a tú-
rára edzett, legalábbis az 
Érdi Újság által megkérde-
zett gimnazista fiatalok azt 
mondták, hogy tudatosan 
készültek az Érd Körbe 
Night harminc kilométeres 
távjára.

– Mindennap bicikliztem 
legalább harminc kilométert, 
és kerestem azokat az uta-
kat, ahol vannak emelkedők, 
hogy itt már ne érjenek meg-
lepetések – mondta Dobovits 
Lili, aki évek óta részt vesz 
az Érd Körbén, de éjjel még 
nem tekerte le a túrát. Barát-
ja, Kováts Bence viszont ruti-
nos résztvevő volt, hiszen 
már tavaly is végigtekerte 
éjjel a távot, és már legalább 

féltucatszor volt a tavaszi és 
az őszi kerékpáros esemé-
nyen. A „nightra” külön nem 
edzett, mert amúgy is min-
denhová biciklivel jár, több 
ezer kilométer van a lábában 
kerékpáron.

Egy másik társaság Buda-
pestről érkezett az éjszakai 
kétkerekűzésre. Reggel a 
Kopaszi-gátnál találkoztak, 
majd eltekertek Érdig, meg-
nézték a nevezetességeket, 
majd átbicikliztek Százha-
lombattára, s onnan vissza 
az érdi városközpontba, 
hogy részt vegyenek az esti 
kiránduláson. Kérdésünkre 
elmondták, hogy haza is ke-
rékpárral mennek, véletle-
nül sem ülnek vonatra.

– Tavasszal vettünk részt 
először a rendezvényen. Na-
gyon tetszett, hogy a város 
ilyen dimbes-dombos, mégis 
nagyon kellemesen lehet raj-
ta kerékpározni. Most hár-
man jöttünk, tavasszal ti-
zenöten voltunk és hasonló 
népes táborral tervezünk 
részt venni az őszi Érd Kör-
bén is – mondták. n BNYH

Ilyenkor nincsen rendőri felvezetés, a kerékpárosok egymásra vi-
gyáznak

Az eseményen mintegy félszázan vettek részt
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Érd Körbe Night

Éjs zakai guruló forgatag
Negyedik alkalommal rendezte meg szombat este az 
Érd Körbe Egyesület az éjszakai kerékpározást, vagyis 
az Érd Körbe Nightot. Az eseményen mintegy félszázan 
vettek részt, vállalva, hogy kivilágítva, a nappali túrák-
hoz képest valamivel tempósabban tekernek harminc 
kilométert Érd körül.

Rédly Barnabás főszer-
vező elmondta, hogy az éjje-
li bringatúra gondolata 
sokkal régebben fogalma-
zódott meg az egyesület 
tagjai között, mint maga a 
megvalósítás, hiszen míg a 
hagyományos Érd Körbe 
programot tavasszal már 
harmincadik alkalommal 
szervezték meg, addig az 
éjszakai tekerés még csak 
gyerekcipőben jár. Mint 
megtudtuk, az érdi kerék-

párosok is igényelték, hogy 
legyen esti kiruccanás, így 
a szervezők végül elkezd-
ték megszervezni az Érd 
Körbe Nightot.

Az éjjeli tekerésen lénye-
gesen kevesebben vesznek 
általában részt, mint a tava-
szi és az őszi kiránduláso-
kon, ezért ilyenkor nincsen 
rendőri felvezetés, a kerék-
párosok egymásra vigyáz-
nak – jelentette ki Rédly Bar-
nabás.

– Azért is volt egy táv meg-
hirdetve, hogy együtt ma-
radjon a csapat, de ki lehet 
most is szállni 10 kilométer 
után, vagy akkor, amikor el-
fárad az ember. A tapaszta-
latunk egyébként az, hogy 
éjjel sokan vannak, akik ha-
záig tekernek velünk, majd 
elbúcsúznak, és vissza már 
nem jönnek a főtérre – mond-
ta mosolyogva a főszervező, 
majd hozzátette: az a jó az 
Érd Körbe Nightban, hogy 
együtt van egy nagy bicikli-
zést kedvelő társaság, akik 
együtt kerékpároznak az éj-
szakában. A biztonsági fel-
tételekről pedig azt is meg-
tudtuk, hogy a legfontosabb 
szempont a fékek és a kere-

kek megfelelő állapota volt, 
és kiegészítésként az éjsza-
kai Érd Körbén az első és 
hátsó lámpák is kiemelten 
fontosak voltak. A rendőrség 
kérése volt, hogy minden 
résztvevő zöld láthatósági 
mellényt viseljen és a lakos-
ság esti nyugalma érdeké-
ben ne használjon zavaró 
hangot adó berendezést.

Volt, aki egész héten a tú-
rára edzett, legalábbis az 
Érdi Újság által megkérde-
zett gimnazista fiatalok azt 
mondták, hogy tudatosan 
készültek az Érd Körbe 
Night harminc kilométeres 
távjára.

– Mindennap bicikliztem 
legalább harminc kilométert, 
és kerestem azokat az uta-
kat, ahol vannak emelkedők, 
hogy itt már ne érjenek meg-
lepetések – mondta Dobovits 
Lili, aki évek óta részt vesz 
az Érd Körbén, de éjjel még 
nem tekerte le a túrát. Barát-
ja, Kováts Bence viszont ruti-
nos résztvevő volt, hiszen 
már tavaly is végigtekerte 
éjjel a távot, és már legalább 

féltucatszor volt a tavaszi és 
az őszi kerékpáros esemé-
nyen. A „nightra” külön nem 
edzett, mert amúgy is min-
denhová biciklivel jár, több 
ezer kilométer van a lábában 
kerékpáron.

Egy másik társaság Buda-
pestről érkezett az éjszakai 
kétkerekűzésre. Reggel a 
Kopaszi-gátnál találkoztak, 
majd eltekertek Érdig, meg-
nézték a nevezetességeket, 
majd átbicikliztek Százha-
lombattára, s onnan vissza 
az érdi városközpontba, 
hogy részt vegyenek az esti 
kiránduláson. Kérdésünkre 
elmondták, hogy haza is ke-
rékpárral mennek, véletle-
nül sem ülnek vonatra.

– Tavasszal vettünk részt 
először a rendezvényen. Na-
gyon tetszett, hogy a város 
ilyen dimbes-dombos, mégis 
nagyon kellemesen lehet raj-
ta kerékpározni. Most hár-
man jöttünk, tavasszal ti-
zenöten voltunk és hasonló 
népes táborral tervezünk 
részt venni az őszi Érd Kör-
bén is – mondták. n BNYH

Ilyenkor nincsen rendőri felvezetés, a kerékpárosok egymásra vi-
gyáznak

Az eseményen mintegy félszázan vettek részt


