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Biztos, hogy idén sem
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Ügyfélfogadás:
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E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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30 „Az apósom receptes könyve a mai napig a bibliám”
Interjú Csengerújfalui-Osváth Jánosnéval n 4–5. oldal
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Mil ák Kristóf világbajnoki ezüstérmes!
Elképesztő teljesítménnyel nyert 

világbajnoki ezüstérmet a férfi 100 
méteres pillangóúszásban a 17 éves 
Milák Kristóf, az Érdi Úszó Sport 
Kft. versenyzője. A Budapesten zajló 
vizes vébén 100 méter pillangón az 
előfutamot és az elődöntőt követően 
a fináléban is junior-világrekorddal 
ért célba, a döntőben pedig az 50,62 
másodperc a második helyet jelen-
tette. Sokáig a hátúszás volt a leg-
erősebb száma, aztán váltott pillan-
góra, de a gyors- és mellúszás sem 
megy neki rosszul. Edzője, Selmeci 
Attila azt mondta róla, hogy kiváló-
ak az adottságai: „hosszú kar, hosz-
szú láb, magas, könnyű a fajsúlya, 
ráadásul olyan delfinlába van, ami-
lyennel csak születni lehet. Az álló-
képessége is nagyszerű. A mester-
edző szerint, ha ugyanilyen tempó-
ban fejlődik, olyan sportoló lehet, aki 
még a sok sikert számláló magyar 
úszósportban is kiemelkedhet. Nagy 
tehetség, az biztos.  n 20. oldal

Szépülnek az iskoláink 

A vakáció még tart, de az iskolákban már beindult az 
élet: igaz, nem a gyerekek szaladgálnak a folyosókon, 
hanem mesteremberek: az Érdi Tankerületi Központ 
kilenc érdi intézményében zajlanak a nyári karbantar-
tási munkálatok.   n 7. oldal

Csillagtitkok a határban

Ismét meghirdette az Érdi Csillagászati Klub a városi 
csillagnéző programot. A közelmúltban alakult társa-
ság havonta egyszer a földrajzi múzeumban találko-
zik, ezenkívül újhold idején csillagpartit szervez, már 
amennyiben az időjárás kedvező.  n 9. oldal

Drágultak az érdi ingatlanok

Tíz-tizenöt százalékkal emelkedtek az érdi ingatlan-
árak egy év alatt. A legnagyobb mértékű növekedés-
re a használt családi házaknál került sor, ott elérte a 15 
százalékot is az emelkedés, míg a lakások 10 százalék-
kal drágultak.  n 19. oldal

(Fotó: MtI Kovács taMás)
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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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Érd még élhetőbbé és stabilabbá válik 

A k ormány 18 milliárdot hozott Érdre
A Modern Városok program beruházásainak köszönhe-
tően Érd még élhetőbb és gazdaságilag stabilabb város-
sá válik az elkövetkező években – jelentette ki Csepre-
ghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitká-
ra múlt keddi érdi sajtótájékoztatóján. A Modern Váro-
sok program érdi fejlesztéseire összesen 64 milliárd fo-
rintot fordít a magyar kormány.

Csepreghy Nándor a saj-
tótájékoztatón kiemelte, hogy 
Érd életében történelmi jelen-
tőségű az az egyezség, ame-
lyet két éve kötött Orbán Vik-
tor miniszterelnök és T. Mé-
száros András polgármes-
ter. Ennek értelmében a ma-
gyar kormány immáron 64 
milliárd forintot fordít Érd 
fejlesztésére. – Alapvetően a 
város szolgáltatási színvona-
lát növelő beruházásokról 
van szó, tehát az egészség-
ügyi és oktatási intézmények 
fejlesztéséről, óvodák és böl-
csődék férőhely-kapacitásá-
nak a bővítéséről, valamint 
az ipari park létesítéséről, 
amely bevételnövelő, vagyis 
az egyik legfontosabb fejlesz-
tés a település esetében – 
hangsúlyozta a miniszterhe-
lyettes. Csepreghy Nándor 
kiemelte, hogy a kormány 
augusztus huszadikát köve-
tően hoz végleges támogatói 
döntést az érdi ipari parkról 
annak megfelelően, ahogyan 
arról a miniszterelnök és Érd 
polgármestere két éve meg-
állapodott. A Miniszterelnök-
ség parlamenti államtitkára 
kifejtette azt is, hogy Érd 
nemcsak a 64 milliárd forint 
fejlesztési pénzhez jut hozzá, 
hanem további 11 milliárd fo-
rintot kap a különböző fej-
lesztésekre a Versenyképes 
Közép-Magyarország Opera-
tív Programjából, ami az eu-
rópai uniós programcsomag 
Érdre eső részét jelenti. 
Csepreghy Nándor kifejtette: 
2022-ig várhatóan további 50 
milliárd forint fejlesztési for-
rás érkezhet a településre, 
amelyért a helyi gazdasági 
társaságok szállhatnak ver-

senybe. – Ennek tekintetében 
kijelenthetjük, hogy a követ-
kező öt évben Érd mindegy 
130 milliárd forinttal lesz 
gazdagabb, így Érd olyan te-

lepüléssé válhat, ahová nem-
csak hazaérkezni lesz jó, ha-
nem helyben dolgozni és élni 
is – zárta gondolatait a mi-
niszterhelyettes.

T. Mészáros András kö-
szönetét fejezte ki a város 

nevében, majd röviden, cím-
szavakban ismertette, hogy 
mire fordítják a 2017-ben ka-
pott 18 milliárd forintot és az 
ebben a lépcsőben, az 1/A-s 
programban lehívható 8 mil-
liárd forintot. Eszerint a 
fenyves-parkvárosi közne-
velési centrumra 7 milliárd 
forint, a Batthyány Sportis-
kola rekonstrukciójára, bő-
vítésére, középfokú oktatási 
fejlesztésére 6 milliárd fo-
rint, a Teleki Sámuel Általá-
nos Iskola rekonstrukciója, 
középfokú oktatási fejleszté-
sére 3 milliárd forint, óvo-
dák építésére, felújítására 3 
milliárd forint, orvosi szak-
rendelőkre 232 millió forint, 
a Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény fejleszté-
sére 1,8 milliárd forint, a Kós 
Károly Szakképző Iskola fel-
újítása és bővítésére 4,5 mil-
liárd forint jut.

– Éppen a múlt héten jelent 
meg a KSH statisztikája, 
hogy a megyei jogú városok 
közül Érdre költöznek a leg-

többen. Eszerint tíz év múlva 
elérhetjük a kilencvenezer-
százezer fő állandó lakost, 
hiszen a csok miatt évente 
akár 1500–2000 új lakóval 
kell számolnunk – mutatott 
rá a polgármester. – A Mo-

dern Városok program elju-
tott a végrehajtás fázisába. 
A legtöbb programpont köz-
beszerzés alatt áll, de olyan 
is van, amely már épül vagy 
amelyet már át is tudtunk 
adni – hangsúlyozta T. Mé-
száros András.

Aradszki András állam-
titkár, országgyűlési képvi-
selő emlékeztetett arra, 
hogy a fejlesztési folyamatok 
még 2006-ban kezdődtek, 
amikor létrehozták a Batthy-
ány-programot, amelynek 

tartalma lefedi a most meg-
valósításra kerülő projekte-
ket. Ennek része a gazda-
ságfejlesztés, illetve a köz-
nevelési, szakképzési, szoci-
ális és egészségügyi létesít-
mények fejlesztése, megva-

lósítása. Elmondta azt is, 
hogy Érd fejlődéséhez kulcs-
fontosságú a gazdaságfej-
lesztés, az ipari park megva-
lósítása, amely erős gazda-
sági hátteret biztosít a vá-
rosnak, és ennek birtokában 
további fejlesztéseket tesz 
majd lehetővé. Ezáltal stabil 
lehet Érd gazdálkodása és 
kevésbé függ majd a közpon-
ti költségvetési forrásoktól, 
vagyis saját lábára tud állni 
a város. Aradszki András, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-

térium energiaügyért felelős 
államtitkára, a térség or-
szágg yűlési képviselője 
hangsúlyozta: minden érdi 
polgárhoz el fog érni ezek-
nek a beruházásoknak a 
haszna. n Nyilas HajNalka

Aradszki András államtitkár, Csepreghy Nándor miniszterhelyettes 
és T. Mészáros András polgármester 

T. Mészáros András bemutatta, mire fordítja a város a támogatást



4 | 2017. augusztus 2. |    interjú

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
Lapigazgató: Kiss Béla  Főszerkesztő: Heffler György  Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán   
Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117 e-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft.   
Felelős kiadó: Kázmér Judit és  Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maraton@maraton.plt.hu 
Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.  Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: É 030/2017
A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

A s üteményekkel suttogó
Az érdi vendéglátás ikonikus alakja, aki házassága ré-
vén került a híres cukrászcsaládba. Nehéz embernek 
tartja magát, mégis mindenki szereti és mélyen tiszteli. 
Férje 2013-as halálát követően egyedül irányította a csa-
ládi vállalkozásokat, néhány hónapja azonban visszavo-
nult, lányára és a vejére bízva a céges teendőket. A hét-
köznapok hajtásából ugyan kiszállt, mégis mindennap 
dolgozik, mert erősnek és tettre késznek érzi magát. 
Csengerújfalui-Osváth Jánosnéval, Babikával beszél-
gettünk.

n  Ba-Nyilas HajNalka

– Hogyan ismerte meg a 
férjét, hogyan csöppent a 
cukrászdinasztiába? 

– Kocsmároslány voltam, 
mert az édesanyámnak és a 
nevelőapámnak – akit 
egyébként édesapámként 
szerettem – vendéglőjük 
volt Siófokon. Az apám és az 
apósom pedig együtt voltak 
inasok, tehát régről ismer-
ték egymást. A családban 
mindenki cukrász volt, az 
apósom öt évig Brüsszelben 
tanulta a mesterséget, majd 
amikor onnan hazajött, a 
kint megkeresett pénzből 
nyitott egy cukrászdát elő-
ször a Vérmezőn, majd Érd-
ligeten a mostani Pataki 
Cukrászda helyén lévő üzle-
tet vette meg, és volt neki 
egy cukrászdája Budapes-
ten, a Mikó utca sarkán is, 
amit az anyósomnak vásá-
rolt, mert ő is cukrász volt. 
A két fővárosi üzletet az ál-
lamosítás során fél óra alatt 
veszítette el, majd ebből 
okulva az érdi boltot már ő 
ajánlotta fel az akkori elöl-
járóságnak, így ő maradha-
tott az üzletvezető. Egy 
cukrászcsaládban akkori-
ban természetes volt, hogy 
a gyermek is megtanulja a 
szakmát, így a férjemből is 
cukrász lett. Aztán amikor 
nősülni kellett, megnézték 
a „kínálatot” szakmai 
szemmel is, hogy olyan me-
nyecskét válasszanak, aki 
tud dolgozni. S mivel a két 
papa folyamatos kapcsolat-
ban volt egymással, kitalál-
ták, hogy összehoznak min-
ket. Onnantól fogva folyton 
úgy alakították a dolgokat, 
hogy mi találkozzunk és 
egy társaságban legyünk. 
A tervük végül sikerült, há-
rom éven belül összeháza-
sodtunk. 

– Önök tudtak erről a hát-
téralkuról?

– Dehogy. Az esküvő előtt 
mondta el az apósom nevet-
gélve, hogy ő tudta, hogy a 
menye leszek, és akkor me-
sélte el, hogy az apámmal 
ők kerítettek nekünk. Imád-
tam őt. 

– Ezek szerint akkor tet-
szett önnek is a férje?

– Igen, ő egy nagyon szép 
és páratlanul jó ember volt. 
43 évet éltünk együtt béké-
ben és szeretetben. Minden, 
amit tudok a szakmáról, azt 
tőle és az apósomtól tanul-
tam. Az apósommal nagyon 
egy hullámhosszon voltunk. 
Egy csomó disznóságot elkö-
vettünk együtt. Nagyon jól 
tudtunk együtt dolgozni, de 
közben folyton ugrattuk 
egymást.

– A férje is cinkostárs volt 
a mókában?

– Nem. Az én férjem na-
gyon komoly ember volt. 
Nála a munkában nem volt 
pardon. Ő megkövetelte a 
dolgokat tőlem is. 1972-ben 
aztán meg kellett osztanunk 
egymás közt a munkát, mert 
az apósom halála után érzel-
mi okból el kellett adnunk az 
érdligeti cukrászdát. Túl 
sok emlék kötött minket 
oda… Szóval eladtuk a ligeti 
üzletet és megvettük Diós-
don a telket, ahol aztán 1976-
ban megnyitottunk. Itt min-
den a saját terveink és elkép-
zeléseink szerint lett kiala-
kítva. A tragédiából így tud-
tunk csak felállni. Itt aztán 
minden és mindenki egyben 
volt. Velünk élt az anyósom 
is, aki kiváló üzletasszony 
volt. A halála pillanatáig ő 
intézte a pénzügyeket. Min-
dig szoktam mondani, hogy 

úgy kell meghalni, ahogy ő 
tette. Vasárnap még megcsi-
nálta a nagykasszát és el-
számoltatott bennünket, 
majd csütörtökön már nem 
volt közöttünk. Most mosoly-
gok ugyan rajta, de nem ala-
kulhatott volna másként az ő 
élete. Fantasztikus ember 
volt ő is. Kilencvenévesen 
még teljes szellemi frisses-
ségben dolgozott velünk. 

– Mennyire tanulta meg 
könnyen a szakmát? 

– Nagyon gyorsan belejöt-
tem, de azért nem állt távol 
tőlem a konyha, hiszen ren-
geteg időt töltöttem az 
anyámmal és az apámmal a 
vendéglőben, ahol meleg-
konyha is volt. Ráadásul a 
család barátai akkoriban 
mind valamelyik rokonszak-
mában dolgoztak, tehát 
könnyen és gyorsan beleta-
nultam. Ugyanakkor az apó-
som rögtön a pultba tett be, 
ahol ráadásul úgy éltem, 
mint hal a vízben. Reggelen-
te mentem cukrászkodni, de 
aztán amikor kinyitott a 
bolt, akkor én voltam kint. 

– Miért és hogyan nyitot-
tak éttermet aztán Érden?

– Miután Diósdon már 
minden jól alakult, elkezd-
tem rágni a férjem fülét, 
hogy nyissunk egy éttermet, 
mert szeretnék a vendéglá-
tás azon formájába is vissza-
rázódni. Aztán a férjem 
megállapodott az akkori el-
adókkal, így megvettük a 
régi Babják boltot. Az épület 
maga nagyon romos volt, vi-
szont a telket nagyon érté-
kesnek tartottuk. 1990-ben 
először egy kis cukrászdát 
nyitottunk, majd rövid időn 
belül megnyitottuk az étter-
met. Elképesztően boldog és 
elégedett voltam, minden ál-
mom valóra vált, és el tud-
tunk indulni egy másik 
irányba is, a partiszerviz 
szolgáltatás irányába, ami 
mára a tevékenységünk felét 
teszi ki. Itt a melegkonyha, a 
hidegkonyha és a cukrászat 
is megvan, ez termel az üze-
meink alá, és szerencsére 
nagyon sok munkánk van. 
Van olyan partnerünk, aki-

nek 19 éve mi vagyunk az 
állandó beszállítói. Nemcsak 
én, de a munkatársaim is, 
akikkel hosszú évek óta 
együtt dolgozom, nagyon fi-
gyelnek a precizitásra, az 
emberségre és legfőképpen 
a minőségre. Nálunk min-
denki tisztában van az alap-
szabállyal: nagyon sokat 
kell dolgozni és el kell engem 
viselni. Nem vagyok egy 
könnyű eset, bár mára sokat 
visszavettem, de régen bi-
zony haraptam, ha valami 
nem úgy volt, ahogy azt el-
vártam. 

– Melyek azok az elvek, 
amelyeket be kell tartania 
azoknak, akik önnél dolgoz-
nak?

– A vendéggel való tisz-
tességes bánásmód, és hogy 
amit kiadunk, annak az ele-
jétől a végéig százszázalé-
kosnak kell lennie. Fontos az 
is, hogy az emberi kapcsola-
tokat mindig ápoljuk, és vé-
gül tudni kell, hogy a ven-
dégnek mindig igaza van. 

– Akkor is, amikor nem?

– Akkor is! A konyhában 
sokáig ki volt írva, hogy 
„amit te nem eszel meg, azt 
ne add a vendégnek”. Sok év-
vel ezelőtt volt egy új szaká-
csunk – aki egy nagyon jó 
helyről jött hozzánk –, ka-
pott egy feladatot, hogy főz-
zön tíz adag kelkáposzta-fő-
zeléket, mert egy régi ügyfe-
lünk éppen azt kért. A fiatal-
ember megfőzte az ételt, 
csakhogy ehetetlenre. Ne-
kem viszont az a szokásom, 
hogy mindent megkóstolok. 
Kérdeztem is a fiút, hogy ez 
mi? Azt mondta, kelkáposz-

ta-főzelék. Erre mondtam 
neki, hogy lehet, de ezt a ku-
tya se eszi meg. Elkezdett 
tiltakozni, hogy ne mondjam, 
nincs annak semmi baja. – 
Nincs? Rendben – mondtam 
neki, kérem, üljön le. Kapott 
egy kanalat és egy pohár vi-
zet, elétettem a fazekat és 
megkértem, hogy egye meg, 
és leültem vele szembe. A vé-
gén már a könnyei folytak. 
Ekkor felálltunk és főztünk 
együtt egy jó kelkáposzta-
főzeléket. Odaálltam mellé 
és megcsináltuk. A vendég 
aztán a tíz ujját megnyalta, 
mindenki elégedett volt. Ez a 
fiatalember ma egy nagyon 
jól menő étterem séfje, két-
havonta beszélünk telefo-
non, és mindig felemlegeti, 
hogy „Mama, azért tartok 
ma itt, mert annak idején 
megetettél”. Vannak dolgok, 
amikből nem engedek. 

– Generációkat nevelt ki, 
mégis sokan maradtak.

– Rengetegen megfordul-
tak nálunk, de szerencsére 
kicsi a fluktuáció. A cukrá-
szommal 26 éve dolgozunk 
együtt, a felszolgálóim is 
több mint tíz éve velünk van-
nak.

– Az idők során természe-
tesen önnek is lett gyermeke. 
Hogyan egyeztette össze az 
anyaságot a munkával?

– A lányom születése után 
nagyon sok segítséget kap-
tam az édesanyámtól és az 
anyósomtól, de a férjem is 
oroszlánrészt vállalt a gyer-
mekünkből. Ahogy a munká-
ban, úgy a gyereknevelés-
ben is megosztottuk a fel-
adatokat. Az iskolában sze-

Babika szerint a süteményeknek lelkük van, ezért rendszeresen „el-
beszélget” velük
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rencsére a lányom kitűnő 
tanuló volt, jó alapot adott 
neki a diósdi általános isko-
la, majd bekerült a Vörös-
marty Mihály Gimnáziumba, 
amiről én csak egészen elér-
zékenyülten tudok beszélni, 
mert ott olyan fantasztikus 
nevelést és tudást kapott, 
hogy helyből fel is vették a 
jogi egyetemre.

– A lánya nem folytatta a 
családi mesterséget?

– Ó, dehogynem. Elvégez-
te a jogi egyetemet, majd 
mind a négy szakot a ven-
déglátóipari főiskolán, és a 
vejem ugyanígy. Mindkettő-
jüknek van egy alapszakmá-
ja, a vendéglátós szakok pe-
dig értelemszerűen jöttek. 

– Akkor besegítenek önnek?

– Olyannyira, hogy né-
hány hónapja átadtam nekik 
a stafétabotot. Itt vagyok 
most is és mindent csinálok, 
de 68 éves vagyok, már csak 
a háttérből akarok segíteni. 

– Tényleg hátra tudott 
lépni? Hogy éli ezt meg? 

– Igen! Lényegesen keve-
sebbet dolgozom, mint az-
előtt. Nem frusztrál. Több 
időm van. Ha valaki kér egy 
jó ebédet, meg tudom csinál-
ni, van időm a háztartással 
foglalkozni és tudok unokáz-
ni is. 

– Szerelem van a mama 
és az unoka között?

– Hajjaj. Óriási! Ő egy 
fantasztikus kisfiú. A Mari-
anumba jár, amiről szintén 
azt gondolom, hogy kiváló 
iskola, nagyon jó alapokat 
ad a gyereknek, de persze, 
hogy mi lesz belőle, még 
nem lehet tudni. Nyilván ő is 
beleszületett ebbe, tehát 
olyan dolgokat tud ennyi 
idős korában, amit a kortár-
sai biztosan nem. Mi benne 
látjuk a jövőt. Az apja is 
másnak tanult, ő informati-
kus mérnök, de a lányom-
mal együtt vannak húsz éve, 
így a vendéglátós képzése-
ket ő is megcsinálta. Ami-
kor néhány éve a férjem 
meghalt, nem volt számára 
kérdéses, hogy ő lesz a férfi 
a családban és a vállalko-
zásban.

– Hogyan osztják el a 
munkát?

– Úgy, mint régen. Min-
denki csinál mindent. Per-
sze, mindnyájunknak van-

nak önálló feladatai. A vejem 
az öt üzleti érdekeltségünk 
mellett irányítja a szerszám-
kereskedést, én a munka-
ügyekkel, a tárgyalásokkal 
és a partiszervizzel foglal-
kozom, de belefolyok min-
denbe, csak nem olyan ütem-
ben, mint három-négy évvel 
ezelőtt. 

– Hogyan változott a cuk-
rászipar az elmúlt évtizedek-
ben? Amíg régen csak a cuk-
rászdában vehettünk süte-
ményt, mára már szinte bár-
hol hozzá lehet jutni.

– A multikkal sajnos be-
hozták a műanyagot is a 
szakmába. Mi jó páran a 
cukrászkollégákkal tiltako-
zunk a mesterséges adalék-
anyagok ellen. Azt valljuk, 
hogy jót csak természetes 
alapanyagokból lehet készí-
teni. Nem titok, befőzzük a 
lekvárt, elrakjuk a naran-
csot, a citromot, a meggyet, a 
szedret és sorolhatnám, ami 
éppen érik. Ezért szerencsé-
re megmaradt a kézműves 
cukrászat. Nagyon fontos, 

hogy ápoljuk a hagyománya-
inkat. A konyhában éppen 
sárgabaracklekvárt főzök, 
mert azt gondolom, hogy egy 
piskótatekercs attól lesz az 
igazi, nem pedig attól, amit a 
boltban megveszünk, amiről 
azt sem tudjuk, mi van ben-
ne. A multik nekünk nem je-
lentettek soha konkurenciát, 
mert aki megveszi azt a sü-
teményt, annak arra van igé-
nye. Nekünk szerencsére 
olyan vendégkörünk van, 
akiknek talán még az öreg-
anyja is idejárt. Vannak 
olyanok is, akik évente egy-
szer vagy kétszer jönnek 
erre, mert az ország másik 
végében élnek, de ha anyák 
napján vagy halottak napján 
erre autóznak keresztül, 

biztos, hogy megállnak ná-
lunk. Nekik mi mindig na-
gyon örülünk. Megcsókol-
gatjuk, megölelgetjük őket, 
elbeszélgetünk velük. Kará-
csonykor küldjük ki az or-
szág minden pontjára a bejg-
liket, amiket megrendelnek 
tőlünk. Hálául pedig kapjuk 
a szenteste készült fotókat, 
ahol az ünnepi asztalon ott 
van a mi süteményünk. Ezt 
egy multi nem tudja felül-
múlni. Van olyan vendégünk, 
aki 40 éve jár vissza hoz-
zánk. Miskolcon laknak, 
évente egyszer mennek 
Diósdon keresztül vidékre. 
Negyven éve leadja a rende-
lését, hogy mit kér oda- és 
mit kér visszafelé. Régeb-
ben, amíg nem volt telefon, 
elküldte postán a rendelést. 
Volt olyan, hogy este 10 óra-
kor hívott, hogy elcsúsztak 
az idővel, még az autópályán 
vannak. Ilyenkor sincs sem-
mi gond, amikor ideérnek, 
kiviszem a sütit. 

– Mennyire változott meg 
a gyártási folyamat a kezde-
tekhez képest?

– Sok mindenben más, 
amit lehet persze, azt mi is 
gépiesítünk, de még mindig 
sok benne a kézimunka. 
Kézzel mártunk, kézzel vá-
gunk, kézzel díszítünk. Na-
gyon sok receptem van az 
apósomtól. Kézzel írta őket 
egy receptkönyvbe. Az az 
én bibliám. Nagyon vigyá-
zok rá.

– Tehát vannak olyan sü-
temények még, amelyeket 
klasszikusan az apósa ké-
szített?

– Igen, nagyon sok. A 
pultban most is rengeteg 
van, ami hagyományosan, a 
papa receptje alapján ké-
szült. Más világ van, mi is 

fejlődtünk, de talán nem 
olyan ütemben szaladtunk el 
a modernizációval, mint 
ahogy azt sokan gondolnák. 
A kézimunkát nem lehet pó-
tolni. Mire egy sütemény a 
vendég elé kerül, azt leg-
alább négyen-öten kézbe ve-
szik. Ha ők nem szeretettel 
és alázattal nyúlnak hozzá, 
az érződik az ízén. Meg kell 
szólítani a süteményt…

– Beszél a tortákhoz?

– Persze, nagyon sok-
szor. A süteménynek lelke 
van, egy érző lélek. Ezt taní-
tom a tanulóinknak is. Alá-
zattal kell mindenhez hoz-
záállni, és arra kell töre-
kedni, hogy tökéletesen el 
tudják sajátítani a szakmát. 
Emlékszem, milyen nagy vi-
dámságra adtam okot, ami-
kor a felszolgálótanulóim-
mal mentem a háztömb kö-
rül tálcával és poharakkal. 
Megmondtam nekik, ame-
lyiknek leesik a pohara, azt 
fejbe vágom. Akiben nincs 
meg a kellő alázat, az elve-
szik a szakmában. Nagyon 
sok korábbi tanulóm dolgo-
zik nagyon jó helyeken, de a 
javát azért megtartom ma-
gamnak. 

– A szigora ellenére úgy 
látom, nagyon szeretik önt a 
munkatársai.

– Az irgalmas tanár nem 
tanít, az irgalmas orvos nem 
gyógyít. Jól értse meg. Kire 
emlékszik az ember az isko-
lából? A legszigorúbb taná-
rára. 

– A lányával is ilyen erős-
kezű volt?

– Kőkemény voltam, de a 
lányom ugyanilyen szigorú a 
kisunokámmal. De hát azért 
én bátran kijelenthetem, 
hogy egy nagyon jó háziasz-
szonyt, tisztességes család-
anyát és kiváló üzletasz-
szonyt neveltem belőle. 

– Az unokájával is ellent-
mondást nem tűrő?

– Nem, ő egy teljesen más 
kategória. De nem is kell, 
mert az édesanyja jól neveli. 

– Cinkostársak akkor?

– Igen, azok vagyunk. 
Mély szeretet van közöttünk. 
Bejön a műhelybe, tanítga-
tom, lát mindent, nem titko-
lunk előle semmit üzletileg 
sem, mert tudnia kell, hogy 
miben él, mibe cseperedik 
fel. 

– Melyik az ön kedvenc 
süteménye?

– A csokoládétorta. Azzal 
le lehet venni a lábamról. 
Sokszor, amikor nincs ked-
vemre való ebéd, akkor lejö-
vök és megeszek egy csoki-
tortát.

– Híresen kedves minden-
kihez, bárhol dolgoznak, 
mindenkit meglep egy kis sü-
teménnyel. Miért teszi?

– Szoktam mondani, hogy 
nálunk ilyen virág terem a 
kertben. Ki nem boldog egy 
szál virággal? Ha az ember 
vendégségbe megy, akkor is 
visz egy szál virágot.  Erre 
tanítom a kollégáimat, ha 
megyünk valahova dolgozni, 
vigyenek egy tálca süte-
ményt, biztos vagyok benne, 
hogy a portás, a mosogató, a 
takarító mind örül az apró 
gesztusnak. 

– Hogyan tovább, med-
dig szeretne dolgozni?

– Még minimum tíz évet 
szeretnék dolgozni, de ha az 
egészségem engedi, akkor 
tovább is. Engem innen visz-
nek a sírba, ahogy anyóso-
mat és a férjemet is. De jól 
vagyok és boldog vagyok. 
Nagyon boldog életem van, 
egész életemben az álmaim-
nak élhettem. 

A lekvárt a mai napig ő készíti, mert azt vallja, csak természetes 
alapanyagból lehet kiválót alkotni

Az Osváth család 1962-ben az érdligeti cukrászdában
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Félévértékelő 

„Másként osztanánk el az adófizetők pénzét!”
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. 
Ezúttal Csornainé Romhányi Judit, a közgyűlés MSZP–
DK–Együtt frakcióvezetője véleményét ismerhetik meg.

– Mi demokratikus ellen-
zéki képviselők, érdiek va-
gyunk és az itt lakókat kép-
viseljük annak ellenére is, 
hogy sok kérdésben más-
hogy látjuk városunk min-
dennapjait és fejlesztési le-
hetőségeit, mint a fideszes 
képviselők – kezdte gondola-
tait a frakcióvezető, aki ki-
hangsúlyozta, hogy „minden 
híreszteléssel ellentétben 
Érd fejlődését, szépülését és 
élhetőségének javítását 
szorgalmazzák”. – Minden 
olyan fejlesztésre igent 
mondtunk az elmúlt időszak-
ban és igent fogunk mondani 
a jövőben is, ami az Érden 
élők javát szolgálja, komfort-
fokozatát javítja – emelte ki 
Csornainé Romhányi Ju-
dit. – Azokat a kérdéseket 
pedig, amelyekben a néző-
pontjaink különböznek, szó-
vá tesszük, mert fontos szá-
mukra, hogy a ránk szavazó 
választópolgárokat érdem-

ben és hitelesen tudjuk kép-
viselni – tette hozzá.

A Modern Városok prog-
rammal kapcsolatban a kép-
viselő elmondta, hogy örül-
nek az ide érkező sok milli-
árd forintnak és az ezzel el-
érthető látványos fejlődés-
nek. – Minden ezzel kapcso-
latos fejlesztést megszavaz-
tunk a közgyűlésben, de 
megjegyeztük, hogy ez nem 
adomány a kormánytól, ha-
nem a jogos, városunkat 
megillető fejlesztési támoga-
tás, ami jár az itt élő lako-
soknak. Ha valamivel nem 
értünk egyet, az az, hogy ezt 
a nagy mennyiségű fejlesz-
tési pénzt mindenki számá-
ra átláthatatlanul, lekövet-
hetetlenül költi el a fideszes 
városvezetés. Nem látjuk, 
nem láthatjuk, mert nem ke-
rül vissza a közgyűlés elé a 
közbeszerzésen bejött pá-
lyázatok anyaga, ezek érté-
kelése, és nincsen az elbírá-

lás során megfelelő közgyű-
lési kontroll – sorolta a frak-
cióvezető. Hozzátette, idén 
sem szavazták meg a költ-
ségvetést, mert, ahogy fogal-
mazott: „másként osztanánk 
el az adófizetők pénzét”. – 
Más lenne a fontossági sor-
rendünk, mert elsősorban mi 
a jó minőségű utak, járdák 
és bicikliutak építésére, javí-
tására, valamint a helyi vál-
lalkozások, induló és fiatal 
vállalkozók támogatására 
és munkahelyteremtésre, il-
letve a helyi közlekedés fej-
lesztésére és a közbiztonság 
erősítésére helyeznénk a 
hangsúlyt. Ezzel párhuza-
mosan fontosnak tartjuk az 
egészségügyi intézménye-
ink, óvodák, iskolák fejlesz-
tését, azonban a mostanitól 
merőben eltérő, de lokálpat-
rióta és fenntartható város-
üzemeltetést és gazdálko-
dást képviselünk. Az orszá-
gos politikát jellemző eldur-
vuló hangnem egyre inkább 
megjelenik a közgyűlés stí-
lusában, különböző újságok-
ban és hírportálokon is. Jó-
magam és frakciónk mélyen 
elítéljük ezt a durva és erő-
szakos, gyűlöletkeltő politi-
zálást. Hisszük, hogy csak 

közös munkával és az érdiek 
elhivatott szolgálatával tu-
dunk egy gyűlöletmentes, 
békés és fejlődő, mindannyi-
unk számára élhető várost 
építeni.

Az első fél évvel kapcsolat-
ban Csornainé Romhányi 
Judit elmondta, hogy örül-
nek az Interspar beruházás-
nak és annak, hogy a kör-
nyék megszépült. – Remél-
jük, a közösségi házat is mi-
hamarabb birtokba vehetik 
az érdiek. Ugyancsak örö-
münkre szolgált, hogy át-
adásra került a Vörösmarty 
gimnázium tornacsarnoka. 
A képviselő kitért arra is, 
hogy elindult a város jövőjét 
nagymértékben befolyásoló 
ipari park tervezésének fo-
lyamata is, melyben vannak 
nézeteltérések és eltérő véle-
mények, de frakciójuk meg-
győződése, hogy olyan válto-
zatnak kell sikerre jutnia, 
amely elősegíti a város fejlő-
dését, a munkahelyterem-
tést, de egyúttal a környeze-
tünk védelmére is figyel.  

– Az MSZP–DK–Együtt 
közgyűlési frakció egész Ér-
det képviseli, az összes érdi 
lakost. Próbálunk segíteni 
minden hozzánk fordulónak, 

sok személyes és telefonos 
megkeresést kapunk a la-
kosságot érintő problémák-
ról. Ezeket szóvá tesszük a 
közgyűlésben, valamint to-
vábbítjuk az illetékesek felé, 
nyomon követjük és elősegít-
jük a megoldásukat. Sok 
esetben úgy látjuk, hogy az 
érdemi kérdések valójában 
nem a közgyűlésben dőlnek 
el, hanem olyan zárt fideszes 
pártműhelyekben, ahol a 
párt iránti hűség és alázat a 
fontos. Azt gondolom, ez egy 
nagyon rossz út, amely nem 
segíti a fejlődést. Mi, balol-
dali demokrata képviselők 
együtt, egységen küzdünk 
nap mint nap a változásért, 
amely egy élhetőbb és a jövő-
re nyitott, modern és békés, 
fejlődő várost eredményez-
het mindannyiunk számára 
– zárta szavait Csornainé 
Romhányi Judit.  n bnyh

A l egtöbb tűzeset oka a gondatlanság
A sűrűsödő nyári zivatarok idején ki ne gondolna arra: 
csak be ne csapjon a villám! Sokan félnek a természeti 
katasztrófáktól, csakhogy a legtöbb nyári tűzesetet nem 
a villám, hanem az emberi gondatlanság okozza. Csám-
pai Attila katasztrófavédelmi szóvivővel arról beszélget-
tünk, hogyan előzhetjük meg egy kis odafigyeléssel a 
tragédiát.

Június végén kigyulladt 
egy ház Parkvárosban: a la-
kóépület teljesen kiégett, a 
födém beszakadt, a ház lak-
hatatlanná vált. Sóskúton 
ugyanekkor egy kocsma rak-
tárában csaptak fel a lángok 
– szerencsére senki sem sé-
rült meg. Július elején a Fe-
hérvári út elején ütött ki tűz 
egy családi ház egyik helyi-
ségében. A tűzoltók egy idős 
asszonyt holtan találtak az 
épületben. Július 20-án Tár-
nokon, az Otelló utca környé-
kén az erdő aljövényzete ka-
pott lángra, és égett mintegy 
húsz hektáron, pár napra rá 
pedig az érdi Salgói utcában 
egy negyven négyzetméteres 
melléképület tetőszerkezete 
gyulladt ki, vélhetően egy vil-
lámcsapástól. A tűzoltóknak 
három vízsugárral sikerült 
megfékezniük és eloltaniuk a 

tüzet; a tulajdonos még a ki-
érkezésük előtt kihozott egy 
gázpalackot az égő épület-
ből.

A fentebb felsorolt esetek 
alig egy hónap alatt játszód-
tak le Érden és környékén. 
Sajnos, e területen nemcsak 
nyáron fordulnak elő na-
gyobb gyakorisággal tűzese-
tek: Pest megyében az érdi 
kirendeltség vonul ki leg-
többször, legyen szó akár 
tűzről, akár műszaki mentés-
ről – tudtuk meg Csámpai 
Attilától, a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság szóvivőjétől, aki elmond-
ta azt is: az érdi kirendeltség 
illetékességi területe igen 
nagy.

– Tavaly több mint 2200 
esetben avatkoztak be az 
érdi tűzoltók. Számon tartjuk 
azt is, hogy egyes kirendelt-

ségek területén mely tűzese-
tek a jellemzőek; Érden a la-
kóépületekben keletkezett 
tüzek fordulnak elő leggyak-
rabban, hiszen ez sűrűn la-
kott település – mutatott rá a 
szóvivő. 

Télen a helytelen fűtési 
gyakorlat miatt keletkezik a 
legtöbb tűz. A mögöttünk álló 
tél igen kemény és hosszan-
tartó volt, sokan, hogy spó-
roljanak a gázzal, begyújtot-
tak a kazánba, kályhába.

– Ilyenkor nemcsak fával 
fűtenek, hanem mindent el-
égetnek, rongyot, műanya-
got. A kéményben – amit 
gyakran nem tartanak kar-
ban – lerakódnak a szennye-
ződések, és bekövetkezik a 
baleset – jegyezte meg Csám-
pai Attila. Nyáron nem a ké-
ménytüzek okozzák a problé-
mát, hanem a nyílt láng: ki-
pattanó szikrák, eldobott 
csikkek felelősek a balesete-
kért. 

– Az elektromos meghibá-
sodásból eredő tűzesetekből 
is egyre több van. A legtöbb 
elektromos hálózat túlter-
helt: sokan használnak klí-

maberendezést, üzemeltet-
nek egyszerre több hűtőszek-
rényt, a töltőket nem húzzák 
ki a konnektorból, a televízió-
kat folyamatos készenléti ál-
lapotban hagyják, és egy be-
következő rövidzárlatból pil-
lanatok alatt megvan a baj – 
mutatott rá a szóvivő, hang-
súlyozva: a legtöbb tűzesetet 
nem természeti katasztrófa, 
hanem emberi gondatlanság 
okozza.

A katasztrófavédelem 
szakembere azt javasolja a 
nyaralni indulóknak: ha a 
működő hűtőszekrény miatt 
nem is tudják lekapcsolni a 
villanyórát, legalább szaka-
szosan áramtalanítsák az 
épületet. Ha ez nem megold-

ható, húzzuk ki a konnektor-
ból a tévét, a rádiót, a telefon-
töltőket, hiszen így csökkent-
hetjük az elektromos zárlat 
lehetőségét. 

– Győződjünk meg arról is 
indulás előtt, hogy nem ma-
radt nyílt láng az épületben, 
és kérjük meg rokonainkat, 
szomszédainkat, akikben 
megbízunk, hogy időnként 
nézzenek rá otthonunkra. 
Azt is célszerű megmutatni 
nekik, hol vannak a gáz- és 
víz főelzáró csapok, az áram-
talanító kapcsoló – ezek 
olyan praktikus információk, 
amelyek ismeretében, ha baj 
történik, elhárítható a na-
gyobb katasztrófa  – mutatott 
rá a szóvivő.  n ÁdÁm K.

„Frakciónk az érdieket képviseli”

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyok-
tól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását
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Előjegyzés a szakorvoshoz: interneten könnyebb
A páciensek többsége személyesen vagy telefonon kér 
időpontot az érdi szakrendelésekre, pedig van lehetőség 
internetes előjegyzésre is, ráadásul már személyes re-
gisztráció sem kell hozzá: elegendő elektronikus levél-
ben közölni a kért adatokat.

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény-
ben még 2009-ben vezették 
be az internetes előjegyzési 
rendszert, amit évekig csak 
az vehetett igénybe, aki a 
rendelőintézet „előjegyzés” 
ablakánál személyesen re-
gisztrált. Erre már nincs 
szükség: az is kérhet e-
mailben időpontot egy-egy 
szakrendelésre, aki koráb-
ban nem regisztrált szemé-
lyesen. 

Elegendő egy e-mailt kül-
deni az elojegyzes@erdi-
rendelo.hu elektronikus le-
vélcímre, a beteg neve, szü-
letési dátuma és taj-száma 
feltüntetésével. A levélnek 
tartalmaznia kell azt is, mi-
lyen rendelésre szeretné az 
időpontot (esetleg az orvos 
nevét is), és ultrahang ese-
tén azt is, hogy milyen ult-
rahangra (hasi, nyaki, ér, 
pajzsmirigy stb.) kéri az 
időpontot. A rendelő mun-

katársa a beérkezett ada-
tok alapján lefoglal egy idő-
pontot a felhasználó számá-
ra, amiről válaszlevélben 
értesíti őt. Ha ez az időpon-
tot a betegnek nem alkal-
mas, természetesen kérhet 
másikat. 

Az online előjegyzésen ke-
resztül a korábban kapott 
időpont is lemondható, mó-
dosítható – értesültünk dr. 
Kőszegi Gábor főigazgató 
főorvostól, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: az előjegy-
zések zöme személyesen 
vagy telefonon történik – 
nem csoda tehát, hogy az in-
tézmény telefonvonalai túl-
terheltek.

– Naponta 600–800 ember 
kér időpontot intézményünk-
ben, kétharmaduk személye-
sen, egyharmaduk telefo-
non. Az internetes előjegy-
zés napi 50 lehet – tette hoz-

zá a főigazgató, akitől meg-
tudtuk azt is: mióta a könnyí-
tést – azaz a regisztárció 
nélküli előjegyzést – beve-
zették, többen élnek ezzel a 
lehetőséggel.  n ÁdÁm K.  

Szé pülnek iskoláink a nyári szünetben
A vakáció még tart, de az iskolákban már beindult az 
élet: igaz, nem a gyerekek szaladgálnak a folyosókon, 
hanem mesteremberek dolgoznak: az Érdi Tankerületi 
Központ kilenc érdi intézményében zajlanak – van, ahol 
már be is fejeződtek – a nyári karbantartási munkálatok. 

A tantermek tisztasági 
festésétől a világítás korsze-
rűsítésén és a beázások javí-
tásán át számtalan feladatot 
elvégeznek a mesterek a 
nyári hónapokban, nem fe-
ledkezve meg a játszóudva-
rok felülvizsgálatáról, a kül-
ső sporteszközök javításáról 
és minősítéséről sem. 

Van, ahol kisebb, másutt 
nagyobb munkákat végez-
nek el a nyáron: a Batthyány 
iskolában (amely hamaro-
san teljesen megújul és át-
épül) többféle javításra is 
szükség volt a kiválasztott 
tantermeket és mellékhelyi-
ségeket érintő tisztasági fes-
tésen kívül. 

– A lapostető javításra szo-
rult, amit el is végeztek. A 
linóleumpadlót is javítják, a 

tűzjelző, illetve a hő- és füst-
elvezető rendszert is kar-
bantartják – tudtuk meg 
Rozgonyi János igazgató-
tól, aki elmondta azt is: a tor-
nacsarnok nagyon rossz ál-
lapotban lévő bejárati ajtaját 
is felújítják, emellett szüksé-
ges a tornaterem egyik ajta-
jának cseréje is. Mint hozzá-
tette: kitisztítják az elisza-
posodott szennyvízcsator-
nát is. 

A Bolyai iskolában több 
tantermet kifestenek, kija-
vítják a faablakokat, illetve 
a tetőt (részlegesen), és ja-
vítják a tornaterem üvegét 
is. 

A Gárdonyi iskolában a 
tornaterem linóleumpadlóját 
javítják, egyes tantermek-
ben pedig ki is cserélik a 

PVC-burkolatot. Javítják az 
álmennyezetet is, kifestik a 
tornatermi öltözőket és a fo-
lyosói lábazatot. Mint Pin-
térné Bernyó Piroska igaz-
gatónőtől megtudtuk, a tan-
termek festésére nincs szük-
ség: ezt tavaly nyáron szülői 
összefogással elvégezte az 
iskolai közösség.

Az Érdligeti Általános Is-
kolában az orvosi szobát 
újítják fel a nyáron, a kivá-
lasztott tantermekben, mel-
lékhelyiségekben tisztasági 
festést végeznek, és a kerí-
tést is újrafestik.

A Kőrösi iskolában az el-
sős és ötödikes tantermeket 
festették ki, valamint a vi-
zesblokkokat, tornatermi öl-
tözőket, és javítják a kerítést 
is. Maitz Ferenc igazgató 
elmondta: az iskolában nem-
csak a nyári, hanem a tava-
szi szünetben is dolgoztak: 
megoldották a kis tornate-
rem szigetelését, és ki is fes-
tették a létesítményt. Ez több 
millió forintos, komoly felújí-
tás volt – tette hozzá.

A Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola  Felső u. 
33-ban lévő épületében tisz-
tasági festésre, illetve egy 
teakonyha kialakítására ke-
rül sor a szünidőben.

A Móra iskolában az épü-
letek közti járdákat, illetve a 
kerítést javítják a nyáron. 

A Teleki iskolában (amely 
a Batthyányhoz hasonlóan 
megújul majd a Modern Vá-
rosok program keretében) 
nemcsak a kiválasztott tan-
termeket, mellékhelyisége-
ket festik újra, hanem a fo-
lyosókat is. Patkóné Séra 
Ilona igazgatónő elmondta: 
az iskolában elvégzett nyári 

munkálatok 1,4 millió forint-
ba kerülnek. 

A Vörösmarty gimnázium-
ban a tornatermi öltözőkben 
és a kiválasztott tantermek-
ben elvégzik a tisztasági fes-
tést. (A mosdók nem igényel-
nek festést, karbantartást: 
tavaly több mint harminc-
millió forintot fordított új 
mellékhelyiségek kialakítá-
sára az önkormányzat.) A 
gimnázium bejárati „hídját” 
javítják, és a napokban vég-

zik a díszterem újraburkolá-
sát is. Benczéné Dizseri 
Márta intézményvezető-he-
lyettestől megtudtuk, régóta 
vártak erre, mivel a burkolat 
nagyon rossz állapotban 
volt, és esztétikailag sem 
volt már megfelelő. 

– Iskolánk díszterme ün-
nepségek, konferenciák he-
lye: az itt zajló események-
hez most már méltó lesz a 
külseje is – zárta szavait a 
tanárnő. n ÁK

A katolikus Marianum iskolában hatalmas átalakítások zajla-
nak nyáron: az épület új nyílászárókat és szigetelést kap. 
Mint Takácsné Tóth Noémi igazgatótól megtudtuk, az abla-
kok 90 százalékát már kicserélték (ez kétszáz nyílászárót je-
lent), és a homlokzati munkák is zajlanak. Vannak olyan ter-
mek, amelyek már teljesen helyreállítva, kifestve, kitakarítva 
várják a szeptembert.
A korszerűsítési munkálatok június 17-én indultak, és a 
2017/18-as tanévkezdésre befejeződnek. Az iskola ugyanak-
kor egy új szárnnyal bővül, amelynek építkezése a napok-
ban kezdődik – a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartá-
sában működő intézmény tornacsarnokkal, ebédlővel, négy 
osztályteremmel és sportudvarral gazdagodik.

Teljesen megújul a VMG díszterme, vagy, ahogy az iskolások hívják, 
a medence

A Marianum hamarosan egy új szárnnyal is bővülni fog

Naponta 600–800 ember kér időpontot a különféle rendelésekre
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A K aukázus gyöngyszemei fényképeken
Örményország és Grúzia: van-e fotográfus, aki ne vágy-
na – különösen, ha szereti az egzotikus tájakat, városo-
kat – ezekbe az országokba? Dr. Nemes Erzsébet eljutott 
e két kaukázusi országba, s fényképezőgépét le nem 
téve járt végig a látnivalókat. Az eredményt a Duna–Art 
Fotóklub tagjaként mutatja be a művelődési központ elő-
téri fotógalériájában.

A Kaukázus gyöngysze
mei címmel illette válogatá
sát Nemes Erzsébet, s való
ban a látottak legjavát mu
tatja meg nekünk fényképe
in. Egy háromezer éves kul
túra emlékei, a múlt és a je
len keveredése, a hétközna
pok pillanatai – semmi nem 
kerülhette el a fotográfus fi
gyelmét. Pedig egy turistaút 
nem fotószafari! Nem lehet 
várni, hogy jobb szögből süs
sön a nap, mert indul a busz, 
s a többiek sem szívesen asz
szisztálnak a legjobb néző
pontot keresgélő fotósnak. 
Az olykor bizony szűkre sza
bott időt kell kihasználni a 
kép elkészítéséhez. A kiállí
tott felvételeken láthatjuk, 
hogy sikerülhet ez, ha a fo
tósnak van kellő gyakorlata. 
Nemes Erzsébet – mint oly 
sokan – egészen fiatalon vett 
kezébe először fényképező
gépet, de aztán a könyvtáro
si munka, utolsó állomás

ként a KSH könyvtárának 
főigazgatói teendői kerültek 
előtérbe. De mivel beosztá

sából adódóan és kedvtelés
ből is sokat utazott, egy idő 
után, mikor máskor, mint a 
digitalizáció előretörésével, 
előkerült a kamera. Tanfo
lyamot végzett, csatlakozott 
a Duna–Art csapatához, ily 
módon tudással és inspiráló 
hatásokkal fölvértezve kezd
te nézni a világot, az utazá
sai során elé kerülő látniva
lókat. Mert ezt szereti leg

jobban: városokat, tájakat 
fényképezni, még akkor is, 
ha a klubtársak hatására 
olykor más műfajokba, pél
dául a természet apró részle
teinek a megörökítésébe is 
belekóstol.

Modern fővárosokat mu
tatnak a képek, s Nemes Er
zsébet megerősíti benyomá
sunkat, amerre jártak, ren

det, tisztaságot és 
a fejlődés jeleit 
látták. A régi idők 
halvány emlékét 
is felfedezi a fotós, 
kicsit a szovjet 
korszakot idézi 
egy folyócska fölé 
hídként odahelye
zett, két végén 
nyitott vasúti va
gon. És persze a 
régmúlt nyomai: 

kolostorok, templomok sora 
a fenséges, olykor zord, má
sutt üde zöld tájba illeszked
ve. 

Múlt és jelen, Európa és 
Ázsia egyszerre – ez ragad
ta meg a fotográfust, s ennek 
az élménynek a lenyomatai
ból nyújt át nekünk egy cso
korra valót az augusztus vé
géig látogatható tárlaton.

QQ M. Nagy

Kéz művesek seregszemléje
Valamikor, hajdanán a legtöbb használati tárgyunk ipa-
rosok keze munkáját dicsérte. Kézműves termékek vol-
tak ezek a szó valódi értelmében. Ma, az ipari tömegter-
melés korában a kézművesség elszakadni látszik a min-
dennapoktól, s inkább a képzőművészet felé közelít. Ezt 
illusztrálja évről évre a Magyar Kézművességért Alapít-
vány által megrendezett kézműves-seregszemle a fővá-
rosi Duna Palotában, amelynek idén is van érdi résztve-
vője R. Nagy Erika személyében.

Az idei kiállítás a szerve
zők szándéka szerint kettős 
tematikájú, az éves bemutat
kozás mellett Arany János 
születésének 200. évforduló
jára is emlékezni kívántak. 
Már a nyitóceremóniát is 
ennek szentelték, hiszen Fa-
ragó Laura, majd a Metzker 
Kamaraegyüttes olyan mű
veket adott elő, amelyeknek 
zenéjét is nagy költőnk sze
rezte. Némi áthallást vélhet 
felfedezni az ember, ahogy a 
költő elkalandozott a zene 
világába, úgy készítettek lé
nyegében illusztrációt ver
sekhez azok a kézművesek, 
akik alapvetően használati 
tárgyakat hoznak létre, még 
ha ezek ma már inkább dí
szítő, esztétikai funkciót 
hordoznak elsősorban. 
Ahogy Németh László, az 
Ipartestületek Országos 

Szövetségének elnöke is 
mondta, mintegy indokolva a 
kettős tematikát, korunkban 
át kell értékelni a munka fo
galmát, a globalizált világ
ban a nyelv és a kézműves 
kultúra a megmaradás zálo
ga. Szedlacsek Emília, az 
Emberi Erőforrások Minisz
tériuma főosztályvezetője 
megnyitójában a Magyar 
Kézművességért Alapítvány 
érdemeit ecsetelte a ha
gyományőrzésben, a kézmű
vesség értékeinek megőr
zésében.

A pályázatra érkezett al
kotások természetes alap
anyagokból, különböző kéz
műves technikákkal készül
tek, összesen mintegy 50 
művészi kézműves szakma, 
mesterség, szakág közel 230 
képviselőjének – határon 
túli magyar alkotóké is – 

munkái láthatók a tárlaton. 
Túlzás nélkül állítható, hogy 
az anyag napjaink kézmű
vességének színejavát rep
rezentálja. A pályázók által 
szabadon választott népmű
vészeti és iparművészeti al
kotások – amelyek egyegy 
tájegység néprajzi motívum
kincsét, forma és színvilá
gát hűen tükröző vagy a ha
gyományokat napjaink igé
nyeivel ötvöző, illetve saját 
tervezésű használati vagy 
dísztárgyak – alkalmasak a 
mai otthonok igényes beren
dezésére; az öltözékek és ki
egészítők pedig megfelelnek 
az egyedi, alkalmi ruhákat 
és a lezser stílust kedvelők 
ízlésének is. Az Arany János 
költészetéhez kapcsolódó 
munkák között olyanokat 
láthattunk, amelyek a Toldi, 
a Vörös Rébék, a Tengeri
hántás, az Ágnes asszony, a 
Családi kör tartalmát jelení
tik meg, szereplőit ábrázol
ják.

Talán mondanunk sem 
kell, a kiállításon érdi alkotó 
munkái is láthatók. R. Nagy 
Erika keramikus nem is 
csak egyszerű résztvevője 
immár 23 esztendeje a se

regszemlének, de a szerve
zésből is kiveszi a részét. A 
szakmát 40 évvel ezelőtt a 
fazekasság egyik Mekkájá
nak számító, a Vas megyei 
Őrségben lévő Veleméren ta
nulta. Kezdetben népi kerá
miákat készített hagyomá
nyos anyagból, hagyomá
nyos formát és motívumokat 
használva. Később aztán – 
szinte illusztrálja ezzel, ami
ről eddig beszéltünk, a kéz
művesség szerepének kény
szerű változását – kemé
nyebb, tartósabb anyagra 
váltott, ami jobban megfelelt 
a napi használat igényeinek, 

az edények így kevésbé sé
rülékenyek, s bírják akár a 
mosogatógépet is. Elmarad
tak aztán a népi motívumok 
is, a hagyományt a forma 
őrzi, így születnek a rá
nézésre egyszerű, mintegy 
minimalista készletek, ame
lyek formájukkal hordozzák 
magukon – mintegy kiemel
ve – a magyar fazekasság 
hagyományait, s ezzel talál
kozik nap mint nap az a kül
földi, aki valamelyik buda
pesti hotelben R. Nagy Erika 
készletéből teázik vagy ká
vézik. 

QQ (mnp)

Gergeti (Grúzia) Szentháromság-templom

Az érdi keramikus művész, R. Nagy Erika alkotásai nemcsak komoly 
művészeti értéket képviselnek, de használni is lehet azokat
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Csi llagtitkok a város határában
Csillagparti – akár valami romantikus, holdfényes nyár-
éjszakai ismerkedési estre is gondolhatnánk az elneve-
zés alapján. Nos, holdfény az volt, s tiszta égbolton ra-
gyogott, ezért is hirdette meg erre a napra az Érdi Csil-
lagászati Klub az egyszer már kényszerűen elhalasztott 
csillagnéző programot. S lényegében ismerkedésben, na 
jó, inkább ismeretszerzésben sem volt hiány, hiszen az 
égbolt titkait kutatták a parti résztvevői.

Este nyolc óra körül gyüle-
keztek a kijelölt helyen, 
messze az M7-esen is túl, a 
Búvár utca végénél az érdi 
amatőr csillagászok, mint-
egy tizenöten, komoly szak-
emberek, haladó égboltkém-
lelők és kezdő, de annál kí-
váncsibb érdeklődők. Két öt-
ven centiméteres professzio-
nális Newton-típusú – na, 
nem magamtól tudom, ha-
nem Mádai Attilától, a klub 
szakmai vezetőjétől – tükrös 
távcső, s 4–5 kisebb alkalma-
tosság összeszerelése, fölál-

lítása kezdődött meg a teljes 
sötétség beállta előtt. És elő-
kerültek kempingszékek, 
asztalok, szóval volt valami 
piknik hangulata is a dolog-
nak, csak a rágcsálnivaló és 

az üdítők hiányoztak, bár 
Leviczki Anitától, a klub tit-
kárától nem idegen az ötlet. 
De komolyra fordítva a szót 
elmondja, hogy a közelmúlt-
ban alakult társaság havon-
ta egyszer, minden hónap 
első hétfőjén tart foglalko-
zást a földrajzi múzeumban, 
ezenkívül nagyjából újhold 
idején – mert minél kisebb a 
Hold, annál többet látni az ég 
egyéb titkaiból – pedig csil-
lagpartikat terveznek-szer-
veznek, már amennyiben az 
időjárás kedvező. 

Mert nem is gondolná az 
ember, mennyi minden befo-
lyásolja a csillagnézést, pon-
tosabban az értékelhető 
megfigyelést. Jó távcső ide 
vagy oda, a vastag felhőtaka-

rón nem lehet átlátni, az idő-
járás tehát meghatározó 
szempont. De nem kevésbé 
lényeges a helyszín sem, kü-
lönösen városi környezet-
ben, ahol a „fényszennye-
zés”, ahogy a csillagászok 
nevezik, igen jelentős, emiatt 
évről évre egyre több csillag 
tűnik el ez égről, pontosab-
ban egyre kevesebbet lehet 
látni a távcsövekben. A jelen-
legi helyszínről is egészen 
közelinek látszottak Százha-
lombatta fényei, sokat rontva 
az észlelés minőségén. De a 
múltkoriban fölfedezett, en-
nél alkalmasabb, a honvéd-
ség érdekeltségébe tartozó 
területről biztonsági őrök 
zavarták el a csillagnézőket, 
még a felajánlott „kukkolási” 
lehetőség sem lágyította meg 
a szívüket. Megint más,  
amúgy ideális helyre pedig 

autóval nem lehet behajtani, 
ezért nem felel meg. 

Ha végül van elfogadható 
helyszín és nincsen felhő, 
akkor már jó eséllyel lehet 
izgalmas dolgokat megfi-

gyelni az égbolton, csillag-
képeket vagy úgynevezett 
mélységi objektumokat – an-
nak persze, aki tudja, ho-
gyan kell nézni. Mert bizony 
ezt is tanulni kell, aki elő-
ször pi l lant 
bele egy csilla-
gászati távcső 
k e r e s ő j é b e , 
gyakran csaló-
dottan kérdezi 
a homályos, el-
mosódott foltok 
láttán: ennyi? 
Szoktatni kell 
hát a szemün-
ket. Meg példá-
ul a megfigye-
lés közben használt térképe-
ket, atlaszokat vörös fényű 
lámpával böngészik, hogy a 
szem ne legyen kitéve a na-
gyon sötét és a nagyon vilá-
gos hatások szélsőségeinek, 
ne kelljen folyton „átállnia”. 

Noha amatőr csillagá-
szokról beszélünk – bár pél-
dául van a csapatban fizikus 
és olyan is, akinek komoly 
házi „csillagdája” van a kert-
jében –, az ég fürkészése egy 
ponton túl korántsem kizá-
rólag passzió a számukra. A 

profi csillagászok világszer-
te számítanak az amatőrök 
rendszeres megfigyelései-
nek eredményeire, annál is 
inkább, mert a kedvtelésből 
nézelődök is egyre komo-

lyabb eszközöket használ-
nak.

Aki a mostani csillagparti 
nyomán kedvet kapott isme-
retei elmélyítéséhez, azt a 
szívesen látják a klub össze-
jövetelein, legközelebb au-
gusztus 7-én, a földrajzi mú-
zeumban, ahol megfelelő 
időjárási azaz látási körül-
mények esetén a kertből az 
éppen esedékes részleges 
holdfogyatkozást is megfi-
gyelik majd a távcsövekkel. 

QQ -y-

Leviczki Anita, a klub titkára mutatja, hogy mit kell nézni

Közel húszan vettek részt az érdi csillaglesen 

A Newton távcsőbe bárki bepillanthatott
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„Az egyik ház pinceablakából fény szűrődik ki. Két 
gyerek üldögél odabent a kellemes melegben. Lassze és 
Maja. Majdnem egyidősek és osztálytársak. Ma otthon 
maradtak, mert síszünet van az iskolában. De egyikük 
sem vágyik ki a szánkódombra a barátokhoz. Más köti le 
a figyelmüket.” 

Merthogy nyomozóirodát vezetnek közösen. A lámpa-
oszlopokra plakátokat függesztettek ki, amelyeken ez áll:

„LasszeMaja Nyomozóiroda
Bármilyen izgalmas és veszélyes megbízást elvállalunk. 

Elveszett pénztárcák és elkóborolt macskák megkeresé-
se. Olcsó árak + ÁFA.”

Lassze és Maja a következő nyomozófelszereléseket 
tartották az irodában: fényképezőgép vakuval, távcső, tü-
kör (hogy a sarok mögé is bekukkanthassanak), műorrok 
és parókák, zseblámpák, páncélszekrény (ahová elzárják 
a pénzt, amit keresnek).

A gyerekek, míg izgalmas esetekre várakoznak, detek-
tívregényeket olvasnak, mert mindent tudni szeretnének 
arról, hogyan dolgoznak a rendőrök és a tolvajok.

Hirdetésük nyomán megérkezik az első megbízó-
juk, Anton Karát, Mákvirágfalva leggazdagabb embere. 
Anton Karátnak ékszerüzlete van a Templom utcában, 
és legnagyobb kétségbeesésére valaki lopkodja a gyé-
mántjait.

Lassze és Maja a felkérésnek eleget téve, nyomozásba 
kezd.

Ha tudni szeretnéd, hogy sikerült-e kideríteniük, hogy 
ki a gyémánttolvaj, ahhoz bizony el kell olvasnod ezt a 
könyvet.

Martin Widmark izgalmas regénysorozatát kezdő olva-
sók számára is ajánljuk. Lassze és Maja – a svéd és ma-
gyar gyerekek kedvenc történetei – megtalálható az érdi 
Gyermekkönyvtárban.

Martin Widmark:

Gyémántrejtély

TÁJ ÉKOZTATÁS 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 neve-

lésbe 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 rend-

szeres 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 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 család-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 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 benyújtha-
tó. 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: 06-23-521-164, 06-23-521-165
e-mail: gondnoksag@erd.hu
A szeptemberi befizetési napok az alábbiak: augusztus 7., augusztus 9., augusztus 14., 
augusztus 16. Pótbefizetési napok: augusztus 21., augusztus 23. 
Együttműködésüket köszönjük!

Érd MVJ Önkormányzata



BUDAPEST XXII.,
KECSKEMÉT, KALOCSA

TAGOZATOK:
nappali (duális)„N”, levelező„L”
ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA):

Költségtérítés: 190 000 Ft/félév (N)
175 000 Ft/félév (L)

• Gazdálkodási és menedzsment
• Pénzügy és számvitel
• Nemzetközi gazdálkodás
• Nemzetközi tanulmányok
• Szabad bölcsészet

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
(FOKSZ):

Költségtérítés: 140 000 Ft/félév (N)
135 000 Ft/félév (L)

• Gazdálkodási és menedzsment
• Pénzügy és számvitel

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Költségtérítés: 155 000 Ft/félév (L)
• Alapszintű gazdasági

és munkaügyi mediátor
(közvetítő)

• Gazdaságvédelmi szakreferens/
szakközgazdász

• Logisztikai és szállítmányozási
menedzser

• Közbeszerzési-menedzsment
menedzser szakközgazdász

Bekerülés felvételi nélkül!
Az adott képzési helyeken és tagozatokon
– a PÓTFELVÉTELI keretében – meghirdetett

képzések a www.felvi.hu-n találhatóak!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
+36-30-183-03-83
E-mail: felvi@tpfk.hu

www.tpfk.hu
www.facebook.com/tpfk.hu
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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
Tüzifa eladás.

48
33

24

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű f
Zöldudvar

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

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

49
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47

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.
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Aki irigyli, próbálja meg
Míg 1976 végén 326, ma 469 

kisiparos dolgozik Érden. A 
szolgáltatások 65–70 száza-
lékát ők végzik. Ez év első 
felében 52 iparjogosítványt 
adtak ki a városi tanács ter-
melés-ellátásfelügyeleti osz-
tályán. A kiadott iparjogosít-
vány több mint duplája a múlt 
évben kiállítottaknak.

Statisztika
A felsorolt adatok szára-

zak, statisztikai jelentésbe 
kívánkozók. Mindezek elle-
nére, vagy talán éppen ezért, 
igen sokat mondanak. Egye-
bek között azt, hogy egyre 
több kisiparos telepszik le 
vagy vállal munkát Érden. S 
hogy e jelenség, valamint a 
számok mit takarnak, arról 
dr. László Pállal, a városi ta-
nács termelés-ellátásfel-
ügyeleti osztályának vezető-
jével beszélgetünk.

– Ha a kisiparosról vál-
tunk szót, feltétlenül azzal 
kell kezdenem, hogy a város 
szolgáltatási ellátottsága 
igen alacsonynak minősíthe-
tő. A szolgáltatások többsé-
gére az embereknek feltétle-
nül a lakóhelyükön van 
szükségük, s ha erre nincs 
mód, akkor pedig más köz-
ségekben, a mi esetünkben a 
fővárosban igyekeznek elin-
tézni ilyenfajta ügyes-bajos 
dolgaikat.

– A jelenlegi helyzet az, 
hogy a lakosság szolgáltatá-
si igényének jelenleg alig 
több mint a felét tudjuk hely-
ben kielégíteni. Hiányunk 
van lakáskarbantartó, gép-
járműjavító kisiparosokból, 
de például kárpitosokból is, 
ám mégis leginkább a nők 
helyzetének könnyítését biz-
tosító szolgáltatások hiá-
nyoznak. Ezért aztán nehe-
zebb helyzetben vannak az 
érdi lányok, asszonyok, mint 
az ország hasonló városai-
ban élők.

Elsőbbség
– Szükséges tehát, hogy 

minél több kisiparosa legyen 
Érdnek?

– Igen, és örömmel mond-
hatom, hogy az elmúlt idő-
szak e tekintetben igen je-
lentős volt, 52 iparos jogosít-
ványt adtunk ki az év első 
felében, s ez azt jelenti, hogy 
az emberek aktívan érdek-
lődnek a magán kisiparosi 
tevékenység iránt. Hozzá 
kell tennem, hogy sokan 
nemcsak főállásban, hanem 

mellékállásban tevékeny-
kednek. Az 54 iparjogosít-
vány közül csak 16 az ipar-
igazolvány, a többi 36 pedig 
működési engedély. Ez azt a 
céltudatos törekvést takar-
ja, mely szerint a munkavi-
szony megtartása mellett 
történő működési engedé-
lyek számát akarjuk növel-
ni. Így néhány hiányszakmá-
ban sikerült jelentős ered-
ményeket is elérni. Egyéb-
ként budapesti állandó lakó-
hellyel rendelkező iparjogo-
sítványért jelentkezőket 
csak akkor nem utasítjuk el, 
ha állandó érdi telephellyel 
rendelkeznek, vagy ha vala-
melyik lakossági szolgáltató 
szakmát űzik. Határozott 
törekvésünk az is, hogy a 
nyugdíjas kisiparosokat és 
az állami vállalatoktól nyug-
díjba vonult szakembereket 
bevonjuk a kisiparosi szol-
gáltatási hálózatba.

– Vannak-e, akik visszaad-
ják iparengedélyüket?

– Vannak, idén éppen ti-
zenegyen. Az ok jobbára 
nyugdíjazás, de még inkább 
a betegség. Nekünk viszont 
adóhátralék miatt mindösz-
sze egyetlenegy engedélyt 
kellett visszavonnunk. Az-
tán természetesen nemcsak 
hiányszakmáink vannak, 
hanem zároltak is. Például 
vattacukor-készítőnk, gumi-
javítónk, kézimunka-előnyo-
mónk és kötő kisiparosunk 
van éppen elég.

– Milyen a kapcsolatuk a 
KIOSZ érdi szervezetével?

– Éppen mostanában kö-
töttünk eg yüttműködési 
megállapodást velük. Ennek 
lényege, hogy együttesen tö-
rekszünk a kisiparosság lét-
számának növelésére, közös 
feladatunk a kontárok felde-
rítése is. A kisiparosok tevé-
kenységére vonatkozó pana-
szokat pedig a KIOSZ szak-
mai bizottságaival együtt 
vizsgáljuk ki – mondja befe-
jezésül dr. László Pál.

Hanyatlás?
Röviden tehát ennyit a 

helyzet felméréséről, a hiá-
nyokról, a lehetőségekről. 
Ám most nézzük azt meg, ho-
gyan vélekednek azok, akik-
ről eddig volt szó. Hogyan 
látják helyzetüket, munkáju-
kat, lehetőségeiket a kisipa-
rosok?

– Még soha ennyi lehetősé-
günk nem volt, még soha eny-
nyi ígéretet nem kaptunk, 

mint most. Szerencsére már 
messze van az az idő, amikor 
sokak szemében szálka vol-
tunk. Persze azért a helyzet 
nem olyan rózsás – magya-
rázza Kovács József lakatos. 
– Én még az apámtól tanul-
tam a szakmát, s ő oktatott a 
szakma és ezzel önmagam 
becsülésére is. Más mércé-
vel mérek, szigorúbb is va-
gyok sokaknál. És szomorú-
an tapasztalom, hogy a mai 
fiatal szakmunkások jóval 
kevesebb szaktudással ke-
rülnek ki az iskolából, mint 
mi annak idején. Aztán nem-
csak a tudásuk erőtlenebb, 
hanem sajnos, sokan a szak-
májukat sem becsülik túl-
zottan.

– Mondják, a kisiparosok-
nak rengeteg a pénzük…

– Mi valóban jól keresünk 
– válaszol Bartha Sándor 
műköves –, de meg is dolgo-
zunk érte. Nem napi 8 órát, 
hanem tizennégyet. Aztán 
aki rendes, tisztességes 
munkát végez, annak való-
ban sok megrendelése akad. 
Nem könnyű visszautasítani 
egyetlen kuncsaftot sem. Az-
tán az is igaz, vannak befu-
tott szakmák és vannak be-
futott emberek. Vannak 
ügyeskedők, és olyanok is 
vannak, akik szégyent hoz-
nak ránk. De azt hiszem, 
többségünkre az jellemző, 
hogy keményen dolgozunk. 
Aki pedig irigyli tőlünk ezt a 
pénzt, annak nem tudok 
mást ajánlani, próbálja meg 
ő is…

Hajtunk
– Valóban több a pénzem, 

mióta kisiparos vagyok – 
szól Sas Lajos kőműves, aki 
bátyjával, Sas Ferenccel kö-
zösen tevékenykedik. – Én 
azelőtt egy vállalatnál dol-
goztam. Ma már ezt kérdés-
nek teszem fel magamnak – 
dolgoztam? Ott lógtuk, ahol 
tudtunk, és aki nem így tett, 
becsületre hivatkozva hajta-
ni akart, azt kinézte a ban-
da. Két órát reggeliztünk, s 
az ebédidőt sem sajnáltuk 
magunktól, persze sörözésre 
is futotta. A pénz így is, úgy 
is megvolt. Ma már ezt nem 
tudnám csinálni. Van úgy, 
hogy 14 órát hajtok egyfoly-
tában, s én is csak azt tudom 
mondani, aki irigyli nehezen 
szerzett pénzünket, hát hajt-
son úgy, mint mi…

Pest Megyei Hírlap,  
1980. október 15.

Urbán LászLó – sajtótükör
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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

PROGRAM
Érdi Csillagászati Klub
Derült idő esetén 20-tól 21 óráig a 
múzeumkertben távcsöves megfigyelés-
re kerül sor, az aznap este bekövetkező 
részleges holdfogyatkozást követjük 
majd nyomon.

A múzeum bejárati ajtaja (a Budai út 
4. felől) csak a program előtt fél órával, 
18.30 és 19.00 között lesz nyitva. A később 
érkezők a bejáratra kiírt ügyeletes mobil-
számot felhívva tudnak majd bejutni.
A belépés ingyenes.
Augusztus 7-én, hétfőn 19 órakor

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.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

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

NYÁRI ZÁRVATARTÁS

Felnőtt- és gyermekrészleg:

2017. július 31–augusztus 13.

Zenei könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság 

fiókkönyvtárak:

2017. július 31–augusztus 20.

Június 5–augusztus 31-ig nyári 
kalendárium kicsiknek és 

nagyoknak a könyvtár 
honlapján és nyomtatott 

formában is

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

II. ÉRDI NYUGDÍJAS LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

a szépkorúak részére
NYÁRBÚCSÚZTATÓ LECSÓFŐZŐ VERSENYT HIRDET

2017. augusztus 23-án, 9–16 óráig
a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

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

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

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

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

Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre
autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.

A különjárat Érd autóbusz-pályaudvar 1. kocsiállásáról 9 órakor indul
és az alábbi megállókban lehet majd felszállni:

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

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

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

jelezve, hogy autóbuszt kíván-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa!
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Augusztus 7., HÉtFŐ
19:00 szabadulás nélkül
 Lendvai Tímár előadása 
19:25 Monda és valóság határán 2/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
19:55  2016–2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Érd–Eubility Group Békéscsabai  

ENKSE (2017. április 15-ei mérkőzés 
ismétlése)

21:10 Élő örökségünk 7/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:40  Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr. Kubassek János előadása 
22:30 Bibliai szabadegyetem   
 57/90. rész
23:30 Monda és valóság határán  
 2/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
  0:00 tűzijáték

Augusztus 8., KEDD
19:00 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
19:55 Világjáró esték – tasmánia                
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 2 .rész
20:30 JAzz
 Trio 3 PO
21:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:25  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek 
ismétlése

  Érdi VSE–ETO FC Győr (2017. március 
4-ei mérkőzés ismétlése)

 0:05 Műábránd
 0:25 tűzijáték

Augusztus 9., szERDA
19:00 szabadulás nélkül 
 Lendvai Tímár előadása
19:25 Monda és valóság határán 
 3/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
19:55 Bibliai szabadegyetem   
 58/90. rész

20:55 Érd szépe 2016
 Döntő
22:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:05 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval 1. rész
 dokumentumfilm 
23:45 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
 0:40 tűzijáték

Augusztus 10., CsÜtÖRtÖK
19:00 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
19:55 sztárportré 110. rész
20:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:55  2016-2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Érd–Eubility Group Békéscsabai  

ENKSE (2017. április 15-ei mérkőzés 
ismétlése)        

22:10 Világjáró esték – tasmánia
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 2. rész
22:45 Monda és valóság határán 3/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
23:15 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
0:10   Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr. Kubassek János előadása 
1:00 tűzijáték

Augusztus 11., PÉNtEK
19:00 sztárportré 110. rész
19:30 Műábránd
19:50 szalmabábuk lázadása
 film
21:15 Határon 1988–89
 dokumentum film
22:10   Párhuzamos múlt
 dokumentum film
22:35 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval 1. rész
 dokumentumfilm 
23:15  Monda és valóság határán 3/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 

23:45  szabadulás nélkül 
 Lendvai Tímár előadása 
 0:10 tűzijáték

Augusztus 12., szOMBAt
19:00  Emigráns tudósok négy 

világrészen 
 Dr. Kubassek János előadása 
19:50 Világjáró esték – tasmánia
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 2. rész
20:25 Monda és valóság határán 
 3/10.rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:55 Érd szépe 2016
 Döntő   
22:35 Bibliai szabadegyetem   
 58/90. rész
 dokumentumfilm
23:35  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek 
ismétlése

  Érdi VSE–ETO FC Győr (2017. március 
4-ei mérkőzés ismétlése)

  1:15 tűzijáték

Augusztus 13., VAsÁRNAP
19:00 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
19:55 Monda és valóság határán  
 3/10. rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat 
20:25 Világjáró esték – tasmánia
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 2. rész
21:00 szalmabábuk lázadása
 film 
22:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:20   2016–2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Érd–Eubility Group Békéscsabai  

ENKSE (2017. április 15-ei mérkőzés 
ismétlése)

 0:35 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.

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

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

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

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

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

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

 július augusztus szeptember október november december

9.

11

7.

16.

26.

Használt 
gyermekruhák 
cseréje, vására

szombatonként  
9–12 óráig

2017
ŐSZ

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

NYÁRI
SZÜNET
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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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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-től tölthető be.
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-mailes, 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.

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.

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

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakmai irányelveknek 
megfelelően az idősellátás területén 
dolgozó szakemberek munkájának 
segítése.
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:
•	 középiskola/gimnázium, szociális 

asszisztes OKJ, mentálhigiénés 
asszisztens OKJ, szociokulturális 
animátor;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.

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

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. augusztus 18. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt 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 azonosítószámot: 
1/648/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: szociális segítő;

•	 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 lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. augusztus 21.
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Marosffy Szabolcs:

Röpösök búcsúztatója 3. 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 
véget lett egy nagyon szépen induló pályának. A versenysport megszűnésével a játé-
kosok közötti barátságot – bár egyre kevesebben élnek – mind a mai napig ápolják. Az 
alábbi írásban Marosffy Szabolcs – Szabi bácsi – 1967. február 4-én kelt emlékezésé-
nek befejező részét tárjuk az olvasó elé az 50 éve megszűnt – és azóta újraéledt – érdi 
röplabdasport történetéről. n Harmat Jenő

Győr az eső és sár városa 
volt. Hírnevünk megelőzött 
minket. A vasúti restiben jó 
ham and eggseken, halászle-
veken erősödtünk, a sok eső 
hatására sokat nőttünk. Itt 
csak az utolsó momentu-
mokra emlékezem vissza, 
hiszen a hosszú utak, amiket 
megtettünk, nem olyan érde-
kesek ma, habár mi Jenővel 
ketten, mint a szakszervezet 
vezetői, mindig udvariasan 
előreengedtük az ifjúságot 
és egy-egy pohár sör erejéig 
beszöktünk a kis krimóba a 
sarkon. Itt a döntők döntőjé-
ben gyűlt meg csak a bajunk 
a Békés megyeiekkel. Mint-
ha rossz szellemeink lettek 
volna, azok állandóan követ-
tek minket. Ha a Busmann 
elkezdett szerválni, mi már 
cidriztünk. Így volt ez a dön-
tő napján is. Az eső zuho-
gott. A talaj mély volt, a lab-
da csúszott. 2:2-es szett-
aránynál végképp befáz-
tunk. Borbély Laci, Lölö állt 
a hátsó közép helyén és az 
ötödik szettbe nyolc labdát 
engedett be a kosarába, 8:0-
ra húzott el az ellenfél. A ré-
mülettől megfagyott ereink-
ben a vér. Anti akkor cserét 
kért, sokat nem tettem, csak 
szerencsét hoztam, meg egy 
kis nyugalmat, amiből min-
dig volt a tarsolyomban, 
egyenlítettünk a jelszó sze-
rint és győztünk. A Busman-
nékat majd a guta ütötte 
meg. Megszületett a máso-
dik országos bajnokság.

Pécs. Rossz ómennel kezd-
tük. Első intrádára két vere-
séget könyveltünk el, nagy 
mellényünk volt, de stramm 
edzőnk is, Csapó Laci sze-
mélyében. Akkor kezdtük el 

a veszekedést. Állandó volt a 
vita, a játékunk színvonala 
romlott, A negyedik hely 
megszerzése még így is szép 
fegyvertény volt, meg is ün-
nepeltük hazafelé, Réder 
Öcsivel ketten alig találtuk a 
kijáratot.

És még egy kép a sparta-
kiádok történetéből: Eger 
előtt, ha jól emlékszem, vég-
képp bedöglött a verklink. 

Azelőtt, ha Dunakeszire kel-
lett menni, a jó motorosok, 
Miki, Jocó, Mészáros Laci 
segítségével ment a dolog. 
Hárman indultunk el, heten 
álltunk a pályán, ez volt a 
lényeg. De ebben az uborka-
szezonban nem volt ember. 
Anti katona volt, arra em-

lékszem, a többi a csatában. 
Én Bakonybélben voltam tá-
borban. Jenő, Pista, Mészá-
ros Laci, Keresztes Miki vol-
tak idehaza, imitt-amott 
Borbély Laci. Réder Öcsi 
fogta össze a gárdát. Ha el-
jött az idő, táviratozott. Ba-
konybélben hajnal 3-kor fel-
ültem egy rozoga buszra, 
amely minden bakonybéli 
csárdánál megállt és du. 

5-re, elázva megérkeztünk. 
Másnap meccsek sorozata. 
Monor ellen úgy játszottunk, 
tudom, hogy Keresztes Mikit 
közrevettük Jenővel a háló-
nál és üttettük mint a bo-
londórát. Laciék hátulról 
tették előre a labdát, Miki 
elintézte. A végén úgy szed-

tük össze. Az ellenfél csapa-
tában egy kis púpos férfi is 
játszott, kitűnő feladó volt. A 
háló Misi hasáig belógott.

És végre megnyertük a 
megyei bajnokságot is, váro-
mányosai lehettünk az NB 
II-nek. Kovács Sanyi bá-
tyánk jó szavaitól és taná-
csaival kisérve levonultunk 
Győrbe szerencsét próbálni. 
Jenő fűtött, mint Plútó a kis 
turistaszállóba, amit akkor 
már, ha nem tévedek, a mi 
forrón szeretett Béla bá-
tyánk rendelt meg. Itt sem 
ment minden teljesen simán, 
de lelkesedésünk, egy két ki-
lónk, meg a kopac segítségé-
vel bejutottunk a másodosz-
tályba. Itt már Szic Pali is 
bekapcsolódott, az ifjúság-
ból Fehér Pityu csillogtatta 
oroszlánkörmeit, visszajöt-
tek a katonák is, Harmat 
Jenő is megszületett, elment 
Borbély Gabi és mi jártuk az 
országot. Sok szép tájat lát-
tunk Zagyvapálfalvától Pé-
csig, Tettyétől Miskolctapol-
cáig a jó helyeken megfor-
dultunk, meglátogattuk 
Veszprém történelmi neve-
zetességeit, megismerked-

tünk Baja, Kaposvár, Salgó-
tarján szépségeivel. Időköz-
ben Nagykőrösön megnyer-
tük a Hírlap kupát, amit a 
néger Béla bátyánkkal fel is 
avattunk megfelelő formá-
ban, itt-ott volt egy két nézet-
eltérésünk a játékvezetők-
kel, így Kerkuska barátunk-

kal is, akit én már csak így 
becézek, de ez sem volt ve-
szélyes. Voltunk Gyöngyö-
sön is, abban a megtisztelte-
tésben volt részünk, hogy az 
NB I-be jutásért játszhat-
tunk, ha nem is jutottunk be, 
de az Egyetértéssel, a nyer-
tessel igen szép meccset vív-
tunk. Igaz, hogy a közönség 
inkább Szic Pali szakadt 
nadrágját nézte, de nekünk 
is jutott a jó szóból. Kellemes 
délutánt töltöttünk Mátrafü-
reden, majd végigkóstoltuk a 
domoszlói nedűk minden 
válfaját.

Ha így visszapillantunk 
az idők távlatába, elmond-
hatjuk, hogy sok szép napot 
töltöttünk el együtt, sok 
szép helyen jártunk, sok 
csatát megnyertünk. Az 
eredmények igazolták, hogy 
egy jól összekovácsolt csa-
pat sok mindenre képes és 
különösen értékes volt az a 
baráti kötelék, ami a csapat 
tagjai között létrejött és bí-
zom benne, még sokáig tar-
tani is fog, amit igyekszünk 
majd időnként ilyen formá-
ban erősítgetni.

És most, amikor az elmúlt 
évek munkájának eredmé-
nyeinek végére értem, más 
feladatom nem maradt, mint 
Érd község sportkedvelő és 
a röplabdát szerető kicsi, de 
annál lelkesebb szurkolók 
tábora nevében köszönetet 
mondjak a csapat minden 
tagjának a jó munkájáért, 
az önzetlen, lelkes játékért, 
a sok szép győzelemért, a 
kétszeres országos bajnok-
ságért. Köszönetet mondok 
a sportkör vezetőségének a 
támogatásért és mindnyá-
junk nevében mondok kö-
szönetet a csapat leglelke-
sebb tagjának, Pálházi An-
tinak a hosszú éveken át 
tartó lelkiismeretes csapat-
kapitányi, majd edzői teen-
dők ellátásáért, és kívánjuk 
őszinte szívvel mindnyájan, 
hogy mindketten Borbély 
Lacival egyetemben sikere-
sen állják meg helyüket új 
egyesületükben, a Vasas-
ban, és homlokukat övezze 
gyakran babérkoszorú, 
amiket immáron külföldi 
pályákon nyerjenek. És vé-
gül sok-sok erőt, egészséget 
mindnyájotoknak az élet 
különböző útjain, és még 
akinek nincs, kívánok szép 
feleséget, hogy legközelebb 
már teljes létszámban talál-
kozhassunk.

Az NB II osztályozót kiharcoló csapat. Álló sor (balról): Marosffy Szabolcs, Pálházi Antal, Hámori Vilmos, 
Somos Miklós, Harmat Jenő, Fehér István. Guggoló sor: Borbély Gábor, Csörgei János
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Úszás, játék, sport hat turnusban

Aug usztus 7-én két hétre bezár a tanuszoda
Véget ért a tanuszodában az Érdi Úszó Sport Kft. nyári 
napközis úszótábora, illetve a délutánonként zajló inten-
zív úszásoktatás. A tanuszoda – hasonlóan az Arénához 
– a nyári karbantartási munkálatok miatt két hétre be-
zárja kapuit jövő hétfőtől.   

Az úszás, a barátok és a 
játék – ahogy az ötödik osz-
tályba készülő Zsófi megfo-
galmazta, ez volt a legjobb 
az Érdi Úszó Sport Kft. nyári 
napközis táborában, amit 
hat turnusban rendeztek 
meg a szünidőben. 

– Már tudtam úszni koráb-
ban is, de itt sokat fejlődtem, 

és barátokat is szereztem. 
Most voltam először ebben a 
táborban, és szeretnék jönni 
jövőre is – mondta Zsófi, aki 
egy hetet töltött a táborban; 
voltak olyan gyerekek, akik 
több hétre jöttek, illetve visz-
szajáró táborozók, hiszen a 
nyári napközit minden évben 
megrendezik a tanuszodában.

Az Érdi Úszó Sport Kft. 
június 19-től július 28-ig 
napi két úszásórával, sport-
versenyekkel, kézműves 
foglalkozásokkal várta a ki-
sebb és nagyobb, az úszás-
sal most ismerkedő és a már 
gyakorlottabb gyerekeket. 
Az úszásórákat a tanuszo-
dában edzők tartották, míg 
a többi foglalkozást a szom-
szédos Gárdonyi iskolában 
rendezték, szakemberek 
irányításával; itt kaptak 
ebédet, illetve uzsonnát is a 
gyerekek. 

– Idén is telt házas turnu-
saink voltak: 30–40 gyerek 
vett részt egy-egy tábori hét 
foglalkozásain. Ők a tudás-
szintjüknek megfelelően – 
amit az első nap mértünk fel 
– több csoportban úsztak – 
tudtuk meg Fülöp Henriet-
től, az Érdi Úszó Sport Kft. 
ügyvezetőjétől, aki elmondta 
azt is: a legtöbb gyerek az 
óvodás, azaz 4–6 éves kor-
osztályból került ki, de so-
kan voltak a 7–9 évesek is, 
míg tizenévesekből volt a 
legkevesebb. 

– A táborral párhuzamo-
san intenzív úszásoktatást 

is tartottunk, négytől öt órá-
ig, kezdő gyerekek számára. 
Az egymásra épülő foglalko-
zásokon gyorsan fejlődhet-
tek a kicsik: volt, aki egy hét 
után feljebb léphetett – 
mondta Fülöp Henriett, aki-
től megtudtuk azt is: már 
most sok szülő érdeklődött a 
szeptemberben induló úszó-
tanfolyamok iránt.

– Az őszi órák szeptember 
4-én, hétfőn indulnak, és 
már most is lehet jelentkezni 
– tette hozzá az ügyvezető.

Bár a nyári tábornak és az 
intenzív tanfolyamnak vége, 
nem kell attól tartani, hogy 
kiürülnek a medencék: az 
Aréna uszodájának kéthetes, 

július 24-től augusztus 5-ig 
tartó nyári zárása alatt a 
tanuszoda fogad minden úsz-
ni vágyó érdi lakost (az Aré-
nába szóló bérletekkel is). 

Érdemes megemlíteni, 
hogy a tanuszoda is bezár 
majd két hétre, augusztus 
7-től 20-ig, s legközelebb au-
gusztus 21-én, reggel 6 óra-
kor nyitja meg kapuit. A nyá-
ri leállásra a kötelező kar-
bantartás miatt van szük-
ség; ilyenkor végzik el a 
szükséges festési munkála-
tokat is. A nyári zárás ideje 
alatt a tanuszoda vendégei 
bérletükkel az Arénát láto-
gathatják majd.

QQ ÁdÁm Katalin

Kőfaragástól a faégetésig
A kézműveskedést kedvelő gyerekeknek élmény lehet 
minden hétfő és kedd: a Parkoló program foglalkozásain 
kerámiadíszek, levendulás zsákocskák, égetett díszes 
fadobozok készülnek, szakszerű irányítással. Az alko-
tás mellett beszélgetéssel, barátkozással, társasjáté-
kokkal telnek a délelőttök. 

A Parkoló program a szün-
idő első hétfőjén kezdődött, 
így augusztusban már mér-
leget lehet vonni, mennyire 
volt hatékony és sikeres ez 
az ingyenes, főleg a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek-
nek szóló, a nyaralást pótol-
ni hivatott szünidei prog-
ram, amit kilencedik eszten-
deje rendez meg a Szociális 
Gondozó Központ, az önkor-
mányzat finanszírozásában. 
Idén két helyszínen (hétfőn 
az Enikő utcában, kedden és 
csütörtökön a Parkvárosi 
Közösségi Házban) várják a 
gyerekeket, szerdán pedig 
buszos kirándulást szervez-
nek a parkolósoknak.

Rákosi Aglája, a program 
koordinátora lapunknak 
úgy nyilatkozott: az elmúlt 
esztendőkhöz hasonlóan 
nagy az érdeklődés, sok a 
visszajáró gyerek, így el-
mondható, hogy a program 
idén is sikeres.

– A Parkoló keretében hét-
főn, illetve kedden tartunk 
kézműves foglalkozást, 
olyan technikákat feleleve-
nítve, amelyekkel az isko-
lákban rendszerint nem ta-
lálkoznak a gyerekek. Ilyen 
a kőfaragás, a faégetés, illet-
ve a quilling (papírcsíkokból 
készülő alkotások), ami 
szintén nagyon népszerű – 
sorolta Rákosi Aglája, aki 
kérdésünkre elmondta azt 
is: a foglalkozásokat a Szo-
ciális Gondozó Központ 
munkatársai vezetik.

– A gyerekek természete-
sen hazavihetik, amit alkot-
tak, és vár rájuk még egy 
meglepetés is: minden hétfőn 
elnyerheti valaki a nap em-
bere díjat, ami nem más, 
mint egy hatalmas lufi. Ezt 
azok kaphatják meg, akik 
betartják a szabályokat, 
odafigyelnek a másikra, és 
aktívan részt vesznek a kö-
zös munkában – tette hozzá 

mosolyogva Rákosi 
Aglája, aki kollégá-
ival együtt harap-
nivalókról, üdítők-
ről is gondoskodik. 
A tízórai, illetve a 
szünidei program 
többi elemének fe-
dezetét az önkor-
mányzat biztosítja. 

A kézműves fog-
lalkozások mellett 
ingyenes környék-
beli és helyi kirán-
dulásokat is szer-
veznek a Parkoló 
program kereté-
ben: a gyerekek el-
látogattak többek 
közt a tordasi Wes-
tern-faluba, a Tropicarium-
ba, és látogatásunkkor a fő-
városi rádió- és tévémúze-
umba készültek. A környé-
ken is sokat túráznak a 
parkolósok: bejárják a vá-
ros nevezetességeit, felfede-
zik természeti értékeit (Ófa-
lu, Duna-part, a Czabai-
kert, a Művésztelep, hogy 
csak pár úti célt említsünk), 
és a Parkvárosi Közösségi 
Ház kertjében szalonnát 
sütnek, bográcsolnak. Nem 
kötelező ugyan minden 

programon részt venni, de 
aki egyszer eljött, rendsze-
res látogatója lesz a foglal-
kozásoknak.

– Nagyon jól telik itt a 
szünidő, minden programra 
eljövök. Most nem megyünk 
nyaralni, anyukám dolgozik 
– mondta a harmadik osz-
tályba készülő Lacika, aki 
idén először vesz részt a 
programban. Mint hozzátet-
te: legjobban kézművesked-
ni szeret, és az agyagozás 
tetszik neki a legjobban.

– Ha nem lennék itt, otthon 
nyomogatnám az X-boxot, 
mint tavaly, amikor alig moz-
dultam ki otthonról – mondta 
a tizedikbe készülő Peti, aki 
a közösségi szolgálatát tölti 
a Parkolóban, de ettől függet-
lenül is részt vesz a progra-
mokban, amelyek nem csak 
az általános iskolásoknak 
szólnak: az augusztus 16-áig 
tartó foglalkozásokra kiseb-
beket és nagyobbakat egy-
aránt vár a Szociális Gondo-
zó Központ. Q ÁdÁm Katalin

A gyerekek gyorsan fejlődtek az úszótáborban

A tanuszoda is bezár jövő hétfőtől a kötelező karbantartás miatt

A faégetés az egyik legnépszerűbb program a Parkolóban 
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Hőségriasztás

Hogyan viseljük el a kánikulát?
Az idei nyár legerősebb hőhullámát érezhetjük ezekben 
a napokban, ezért augusztus 4. éjfélig a legmagasabb, 
harmadik szintű hőségriasztás van érvényben az or-
szágban.

A kánikula napjai alatt el-
sősorban az idősekre, a cse-
csemőkre és kisgyermekek-
re, illetve a krónikus beteg-
séggel küzdőkre figyeljünk 
oda jobban, őket érintheti 
ugyanis a leginkább a kiszá-
radás, illetve a túlhevülés. 
Lehetőség szerint marad-
junk fedett, árnyékos, lég-
kondicionált helyen, leg-
alább a nap legmelegebb 
óráiban, 11 és 14 óra között 
(ez az időszak például nagy-
szerű lehetőséget teremt 
arra, hogy a környékünkön 
lévő múzeumokat felfedez-
zük, de általában a bevásár-
lóközpontok is légkondicio-
náltak). 

Ne feledkezzünk el az álla-
tainkról sem: biztosítsunk 
nekik is árnyékot, ahova be-
húzódhatnak, legyen mindig 
friss vizük, és időnként vi-
zezzük is be őket (a közvet-
len locsolgatást sok házi 

kedvenc nem szereti, de egy 
nyirkos törülközővel is áttö-
rölhetjük őket). Soha ne 
hagyjuk az autóban felügye-
let nélkül a kisgyerekeket 
vagy az állatokat! A kocsi 
belseje ugyanis rövid időn 
belül extrém módon felmele-
gedhet, ez pedig sajnos köny-
nyen tragédiához vezethet! 

Igyunk gyakran, még ak-
kor is, ha nem érezzük ma-
gunkat szomjasnak, a meleg 
hatására ugyanis sokkal 
többet izzadunk, hogy így is 
hűtsük magunkat. A gyer-
mekeket, időseket kínáljuk 
gyakrabban vízzel, a kisba-
bákat pedig szoptassuk 
többször! Az alkohol-, illetve 
koffeintartalmú italokat 
azonban kerüljük! Ha víz-
hajtó hatású gyógyszereket 
szedünk, vagy valami miatt 
korlátozni kell a folyadékfo-
gyasztásunkat, konzultál-
junk az orvosunkkal, hogy 

miként érdemes pótolni az 
elveszített vizet.

Lehetőleg ne készítsünk 
olyan ételeket, amelyekhez a 
sütő bekapcsolása szüksé-
ges, ez ugyanis jelentős mér-
tékben felmelegítheti a kör-
nyezetünket. Együnk kisebb 
adagokat könnyű, egészsé-
ges fogásokból, például salá-
tákat, gyümölcsleveseket, 
főzelékeket. Részesítsük 
előnyben a sós ételeket, ezek 
nemcsak fokozhatják a 
szomjúságot, amelynek ha-
tására többet iszunk, de az 
izzadás során elveszített ás-
ványi anyagok pótlásában is 
nagy szerepük van.

Viseljünk könnyű, termé-
szetes anyagú, világos szí-
nű, kényelmes, nem túl szo-
ros ruházatot és széles kari-
májú kalapot, illetve nap-
szemüveget, hogy a nap su-
garaitól védjük magunkat. 
Mindig használjunk fényvé-
dő krémet! Ha tehetjük, na-
ponta többször is zuhanyoz-
zunk le kellemesen langyos 
vízzel!

 (érdmost.hu)

Spo rtági alapokat tanultak
Immár több mint tíz éve, hogy nyáron megrendezik a 
Lavina Sporttábort az érdligeti kempingben, illetve 
korábban három éven keresztül a Termál Szállóban. A 
tábor természetesen idén sem maradt el. 

A gyerekek ismét több 
sportág alapjait sajátíthat-
ták el, kezdve a röplabdá-
val, tollaslabdával, tengó-
val, lábtoll-labdával vagy 
tornával. „Ennek a tábor-
nak az a célja, hogy a gyere-
kek olyan sportokat ismer-

jenek meg, amiket otthon is 
tudnak űzni egyedül, pár-
ban és csoportosan is. Első-
sorban nem sportágakat, 
hanem sportági alapokat és 
sportszereket ismernek 
meg. Mindennap egy másik 
sportszer kerül terítékre, 
babzsákkal kezdtünk, kö-

veti az ugrókötél, tollaslab-
da, pingpong és a gumilab-
da – ezek az alapok” – 
mondta Tinka Lajos. A La-
vina Sporttábor szervezője 
kiemelte, a legfontosabb, 
hogy a gyerek szeressen 
mozogni, érdekelje a moz-

gás, ne legyen nagyon fé-
lénk és legyen belső elvá-
rása, hogy szeretné ezt 
vagy azt megtanulni. A tá-
borban amellett, hogy az 
ügyességüket  fejleszthet-
ték a gyerekek, még meglá-
togatták a Kutyavárat és a 
Minaretet is. n Domonkos

A foci a legnépszerűbb sportok közé tartozott a fiúk körében

Drágultak az érdi ingatlanok 

Szi nte lehetetlen  
albérletet találni
Tíz-tizenöt százalékkal emelkedtek az érdi ingatlan-
árak egy év alatt. A legnagyobb mértékű növekedésre a 
használt családi házaknál került sor, ott elérte a 15 szá-
zalékot is az emelkedés, míg a lakások és az újépítésű 
házak körülbelül 10 százalékkal drágultak. Ennek elle-
nére ezeken a magasabb árakon is van vevő az ingatla-
nokra – mondta az Érdi Újságnak Hártó Regina ingat-
lanszakértő.

A legnagyobb kereslet a 
családi házakat tekintve a 
nappali plusz 3 szobás kiala-
kítás iránt mutatkozik, ame-
lyek jellemzően 100–120 
négyzetméteres lakóterület-
tel rendelkeznek. Használt 
családi házak esetében az 
átlagos négyzetméterárak 
250–290 ezer forint között 
alakulnak, míg az újépítésű-
eknél felkúsznak 320 ezer 
forint környékére is. – A drá-
gaságot jellemzően az okoz-
za, hogy elfogytak az ilyen 
típusú ingatlanok Érden. 
Rengeteg kockaház volt a 
városban, amiket még 2015-
ben 15 millió forintos átlag-
áron értékesítettünk, mára 
ezek a házak – ha van eladó 
– bőven 20 millió forint felett 
vannak. 

A legnagyobb arányú vál-
tozás Hártó Regina szerint 
a panellakások árában kö-
vetkezett be, itt akár 70–80 
százalékos emelkedés is ta-
pasztalható a korábbi évek-
hez képest, aminek a szak-
ember szerint elsősorban az 
az oka, hogy sokan látták 
meg a befektetés lehetőségét 
a panellakásokban, mivel 
azokat rendkívül magas 
áron – egy jobb állapotú, 60 
négyzetméteres lakást száz-
ezer forintért is – ki lehet 
adni. – A panelek eladási 
négyzetméterára 270–300 
ezer forint környékén mozog, 
míg a kis alapterületű tégla-
lakásokért 350 ezer forint 
körüli összeget kérnek el a 
tulajdonosaik négyzetméte-
renként, de ennél magasabb 

hirdetési árakkal is lehet ta-
lálkozni. Nemcsak használt 
lakásokra, hanem új építésű-
ekre is lenne igény a vevők 
részéről, de társasházi pro-
jektekből sincs túl sok erre-
felé – mondta a szakember. 

Érden belül leginkább 
Érdliget, a Városközpont, 
Postástelep, Felső-Parkvá-
ros, Tusculanum városré-
szeket keresik a vevők. En-
nek oka a jobb tömegközle-
kedés és megközelíthetőség. 
Az említett kedvelt és a ke-
vésbé felkapott részek kö-
zötti árkülönbség a 20–30 
százalékot is elérheti – hívta 

fel a figyelmet az ingatlan-
közvetítő.

Hártó Regina érdeklődé-
sünkre elmondta: nagyon 
nagy a kereslet a kiadó laká-
sok iránt, kínálat viszont 
szinte nincs – az ingatlanju-
kat kiadók rendszerint nem 
kérik ingatlanos segítségét, 
könnyen találnak maguk is 
bérlőt a lakásukra.

Házból jóval többet kínál-
nak kiadásra: ami az árat 
illeti, nehéz lenne átlagot 
mondani, hiszen 70 ezer fo-
rintért bérelhető 40 nm-es 
házrésztől az 1,88 millióért 
kiadó 9 szobás villáig igen 

széles a paletta; annyi azon-
ban elmondható, hogy egy 
frekventált helyen lévő, jó 
állapotú, három-négyszobás 
házért havonta 250–350 ezer 
forintot is kérnek a tulajdo-
nosok.

Arra a kérdésre végül, 
hogy meddig drágulhatnak 
az érdi ingatlanok, Hártó 
Regina elmondta, hogy vára-
kozásai szerint az elkövet-
kező hónapokban az eddigi 
áremelkedés helyett sokkal 
inkább a stagnálás lehet jel-
lemző, de akár az árak mér-
séklődésére is sor kerülhet. 

Qn BnYH

A Kádár-kockaként emlegetett házak teljesen elfogytak Érden 
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Vizes vb

Mil ák Kristóf világbajnoki ezüstérmes!
A budapesti vizes világbajnokság legnagyobb meglepe-
tését okozta Milák Kristóf, az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. 17 éves tehetsége. Selmeci Attila tanítványa egyéni-
ben 100 méter pillangón volt érdekelt, amelyre 0:51.49-es 
idővel lett nevezve. Ez pedig már akkor bizakodásra ad-
hatott okot, mivel Milák ezzel az eredménnyel kilence-
dik helyen állt a 2017-es világranglistán. Viszont ezt az 
időt az előfutamban junior világcsúccsal hagyta hátra 
(0:51.23), majd a középdöntőben a korosztályos rekord 
mellett megjavította Cseh László országos csúcsát is 
(0:50.77). A selejtezőből ötödik, a középdöntőből harma-
dik helyen jutott tovább. Aztán következett a döntő!

A döntő, ahol az amerikai 
Caeleb Dressel mellett úsz-
hatott. Az első ötven után 
csupán hatodikként for-
dult, de őrületes második 
ötvennel és kiváló benyú-
lással 0:50.62-nél érte a fa-
lat. Csak a szokásos, har-
madik junior világcsúcsát 
és második országos re-

kordját érte el! Ezzel pedig 
ezüstérmet szerzett! 17 éve-
sen! Első felnőtt világverse-
nyén! – Nem jut el az agya-
mig, nem tudom felfogni. 
Azt hittem, hogy… Nem tu-

dom, mit hittem. Szoknom 
kell ezt az érzést, ezt a tu-
datot, de sajnos a tökéletes 
úszás így sem sikerült. Így 
lett ez. Még egy egyéni 
csúcs. A forduló borzasztó 
volt, a kidelfinezésnél olyan 
hullámokat kaptam Dres-
seltől, hogy hihetetlen. 
Amikor láttam, hogy sike-

rült feljönnöm rá, nagyon 
megörültem. Nem gondol-
tam volna, hogy a többiek 
így mögöttem voltak – fo-
galmazott Milák a verseny 
után a közmédiának.

Milák eredetileg még a 
4x200 méteres férfi gyors-
váltóban is érdekelt lett vol-
na, de Selmeci Attiláék 
megegyeztek a szakvezetés-
sel, hogy a tárnoki sportoló 
csak akkor áll rajtkőre, ha a 
selejtezőből nélküle is túljut 
a magyar négyes. Mivel a 
100 pille és a váltó között ke-
vés idő lett volna a regenerá-
lódásra, de a magyarok vé-
gül nem jutottak döntőbe. 
Aztán Milák kapott egy má-
sik váltót, merthogy egyéni 
számában három tizeddel 
előzte meg az ötödik helyen 
záró Cseh Lászlót, aki átad-
ta helyét a 4x100-as férfi ve-
gyesváltóban Miláknak. Itt a 
Bohus Richárd, Gyurta Dá-
niel, Milák Kristóf, Kozma 
Dominik alkotta magyar 

csapat 3:33.35-ös idővel, ha-
todikként jutott döntőbe. A 
fináléban azonban hiába 
úsztak újabb országos csú-
csot (3:32.13), a hetedikek 
lettek és csak a fehéroroszo-
kat tudták megelőzni.

Megkérdeztük tanítványa 
teljesítményéről Selmeci At-
tilát, aki előzetesen a tisztes 
helytállást várta versenyző-
jétől.

– Ez egy csoda volt, amit 
Kristóf teljesített, hiszen ab-
szolút nem vártuk. Én a tisz-
tes helytállás alatt azt értet-
tem, hogy ha a döntőbe kerü-
lünk, akkor az egy nagyon 
tisztességes teljesítmény 
lesz tőle. Nagyon szépen túl-
teljesítette mindhárom alka-
lommal, amikor úszott. Nyu-
godtan mondhatom róla: egy 
világklasszis versenyző 

kezd kibontakozni, akinek 
már most olyan a teljesítmé-
nye, amellyel korábban két-
száz méteren és most már 
százon is bizonyított – mond-
ta Selmeci Attila.

– Egyrészt az, hogy ebben 
a csodálatos, gyors, korsze-
rű, modern uszodában 
úszott, nagyon feldobta. 
Másrészt az a hangulat, ami 
ott volt, az fantasztikus volt. 
Láttam, nagyon élvezte, 
hogy tizenháromezer ember 
buzdította, mögötte állt. Ez 
repítette őt előre, nagyon so-

kat számított. Illetve látta, 
hogy ha kétszázon úszhatott 
volna, ott is érmes lett volna 
(az ifi-Eb-n 1:53,79-et úszott, 
amellyel a felnőtt vébén har-
madikként ért volna célba – 
a szerk.). Úgy érezte, hogy 
százon meg kell próbálni. 
Nekem ezt így nem mondta, 
de éreztem, hogy mindenfé-
leképpen bizonyítani akar 
és csodálatosan sikeredett 
neki. Hála Istennek nincs 
semmilyen rossz érzés ben-
nünk, hogy nem tudott két-
százon úszni, mert kárpótol-
ta őt ez a siker – tette hozzá 
az érdi úszók mesteredzője.

Milák Barócsai Petrával, 
illetve a szakmai stábbal a 
vasárnap véget érő felnőtt 
világbajnokság után már 
hétfőn reggel elutazott Győr-
be edzőtáborozni, hiszen au-
gusztus végén részt vesznek 
az egyesült államokbeli In-
dianapolisban rendezett if-
júsági világbajnokságon is. 
Addig azonban még Baró-
csai Szlovéniában is vízbe 
száll.

Selmeci Attila megkért 
minket, hogy adjunk Milák-
nak néhány nap pihenőt, 
amíg mikrofonvégre kapjuk, 
így csak lapzártánk után 
tudtunk beszélgetni a világ-
bajnoki ezüstérmes úszóval. 
Az interjút következő lap-
számunkban olvashatják!

QQ Domonkos Bálint

Milák Kristóf mellett az érdi úszók közül még Joó Sára volt 
érdekelt a budapesti vizes világbajnokságon. A 22 éves 
sportolónő 50 méter háton a selejtező negyedik futamában 
volt érdekelt (a hétből), ahol négy századdal megjavította 
egyéni csúcsát (0:28.91), így az ötödik helyen zárt az előfu-
tamban, ezzel pedig összességében 33. helyen zárta a vb-t. 
– Nagyon izgultam, mert sokan jöttek ki, ez egy pluszteher 
volt. Reggel szerettem volna csúcsot úszni, és ez összejött – 
fogalmazott az M4 Sportnak adott interjújában a verseny 
után Joó Sára, majd elmondta, hogy korábban volt már Eu-
rópa-bajnokságon, de az összehasonlíthatatlan a vizes vi-
lágbajnoksággal. 

17 évesen lett ezüstérmes az érdi úszók tehetsége, Milák Kristóf  
 (fotó: MTI/ Kovács Tamás)

Joó Sára a Duna Arénában úszott új egyéni csúcsot  
 (fotó: MTI/Illyés Tibor)

Milák Kristóf sem akarta elhinni, ezüstérmes lett 100 pillangón  (fotó: MTI/Illyés Tibor)
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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A belépés minden mérkőzésre INGYENES.
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Ökölvívás

Sze ptembertől nagyüzem!
Júniusban el kellett költöznie a 2014-ben átadott edzőter-
méből az Érdi Box Klubnak, mert a terem bérleti díját már 
nem tudták kifizetni, emellett télen nem volt fűtés, amely 
a versenyzők egészsége miatt is hatványozottan fontos 
lett volna. Az egyesület ennek ellenére nem esett kétség-
be, és a Nyitra utca 18. szám alatt már javában zajlik a 
munka, mind a létesítményt, mind az edzéseket illetően. 

– Azért még van egy kis 
munkánk vele, de mostantól 
egyre látványosabb felújítá-
sok lesznek. Egy-két hét és 
egyre jobban lehet látni, 
hogy ez tényleg egy bokszte-
rem. Már fent vannak a zsá-
kok, a ringnek is látszik a 
helye, az öltözők is 
kialakulóban van-
nak – mutatta be az 
új edzéshelyszínt 
Dobrádi Zsolt. 

Az Érdi Box Klub 
vezetőedzője el-
mondta, hogy az új 
terem valamelyest 
kisebb lesz, mint az 
eddigi, de különösen fontos 
szempont volt, hogy itt saját 
elképzeléseiket is meg tud-
ják valósítani. Az edzőte-
remváltás fő indoka a magas 
bérleti díj volt. A Nyitra utcai 
helyszín bérleti díja töredé-
ke a réginek. A különbözetet 
pedig az érdi bokszolók mi-

nél magasabb színvonalú fel-
készítésére és versenyezte-
tésére tudják fordítani. 

Az érdi ökölvívók augusz-
tus végén Sülysápon, szep-
tember első napjaiban pedig 
a Mátra Kupán vesznek 
részt, ezt követően Kiskun-

halason is a kötelek közé lép-
nek, majd az ősszel követ-
keznek az országos bajnok-
ságok is. A kétnapos Mátra 
Kupa miatt viszont idén nem 
tudják megrendezni az Érdi 
Napok Fesztiválon a pofon-
partijukat.

 n Domonkos

Labdarúgás

Nem  bírtak egymással
Két, a saját NB III-as csoportjában az élmezőnybe, azon 
belül is a dobogó legtetejére igyekvő gárda csapott össze 
felkészülési mérkőzésen az Ercsi úti Sporttelepen, ami-
kor a Limperger Zsolt által irányított Érdi VSE harma-
dik edzőmeccsén fogadta a Monor SE-t.

Az érdiek előbb a felkészü-
lés első állomásaként kiüté-
ses győzelmet arattak Ba-
lassagyarmaton (0–5), majd 
fordulatos mérkőzésen 3–0-
ról kaptak ki a másodosztá-
lyú Budaörstől 6–4-re. Az 
Érdi VSE vezetőedzőjének 
ezúttal nem volt annyi variá-
lási lehetősége, hiszen Kó-
nya Benjámin, Füzér Zol-
tán és Ország Péter is ki-
sebb sérüléssel bajlódott, 
emiatt csupán öt cseréje volt 
Limperger Zsoltnak. Igaz, 
ez még így is több volt, mint a 
vendégek mesterének, hi-
szen Horváth Dávidnak 
négy játékosa ült a padon.

A mérkőzés kiegyenlített 
játékot hozott az első félidő-
ben. Mindkét csapatnak 
megvoltak a lehetőségei, de 
a monoriak leginkább pont-
rúgásból próbáltak közelebb 
kerülni a hazai kapuhoz. Vi-
szont ezt eredménytelenül 
tették, míg az érdiek több-

ször is veszélyeztettek, de 
vagy a játékvezető szólt köz-
be les vagy szabálytalanság 
miatt, vagy – mint ahogy a 
24. percben történt – Balá-
zsovics Máté leshatáron 
való kilépése után nem tudta 
elhúzni a labdát a vendégek 
kapusa mellett.

A félidő második felében 
enyhe érdi mezőnyfölény volt 
érzékelhető, majd a 45. perc-
ben Koós Gábor és Melczer 
Vilmos bal oldali kisszöglete 
után előbbi a tizenhatos sar-
káról laposan lőtt a tömeg 
lábai között a kapu hosszú 
oldalába (1–0). A második já-
tékrészben az addigi enyhe 
érdi mezőnyfölény már nem 
volt enyhe, a monoriak ke-
vésszer jutottak a kapu elé, 
míg az érdiektől a frissen be-
álló Tárkányi rögtön első 
megmozdulásaiból szabad-
rúgást harcolt ki középen, a 
kaputól mintegy húsz méter-
re, ezt viszont Melczer Vil-

mos jól helyezte, de Bozsó 
odaért a sarokra.

A monoriak addigi legve-
szélyesebb helyzete Balogh 
előtt adódott a 70. percben, 
amikor 14-ről lőtt a léc alá, 
de ezt szögletre tolta Kertész 
Ferenc. Alig két percre rá a 
túloldalon Csiszár Zoltán 
fejelt nem sokkal fölé Mel-
czer Vilmos szöglete után.

A 72. percben Kertész he-
lyett érkezett a kapuba Bo-
rek, majd a monori szabad-
rúgást Villányi fejelte a ka-
puba (1–1). Az egyenlítő gól 
után felbátorodott a vendég-
csapat, amely többször is ve-

szélyeztetett, de gólig nem 
jutott el. Azért a túloldalon is 
akadtak helyzetek, a széle-
ken megindulva több veszé-
lyes támadást vezettünk, de 
lövésig mi sem jutottunk el 
sokszor.

A mérkőzés utolsó pillana-
tában Pallagi Botond lőtt 
fölé húsz méterről egy sza-
badrúgást, így egy kiegyen-
lített mérkőzésen 1–1-re vé-
geztek az NB III-ban saját 
csoportjukban az élbolyba 
igyekvő gárdák. – Most vol-
tunk a legfáradtabbak. Ezen 
a héten volt a csúcsterhelés, 
ez látszódott a játékon, kicsit 

körülményesek voltunk, las-
súak és fáradtak, de ez 
ilyenkor természetes. Jövő 
héttől frissítünk, úg y 
edzünk, mintha bajnoki len-
ne a hétvégén, hiszen utána 
már bajnoki van – értékelt a 
meccs után Limperger Zsolt. 
– Pontatlanok voltunk, 1–0 
után el lehetett volna dönteni 
a meccset, az első félidőben 
volt két nagy helyzetünk, 
amit nem rúgtunk be. A má-
sodik félidőben is voltak le-
hetőségeink, de az utolsó 
passzok hiányoztak. Ez a 
frissesség és a koncentráció 
hiánya. n Domonkos Bálint

A mérkőzés kiegyenlített játékot hozott

Egyre inkább hasonlít egy bokszteremre 
az ÉBK új otthona



Feladatok:
» kert- és területgondozás
» raktári munka
» lakatosipari kik segítő munka
» anyagbeszerzés

Feltételek:
» B-kategóriás jogosítvt ány
» erkölcsi bizonyítvt ány
» fizikai alkalmasság
» káros szenvedélyektől mentesség

Jelentkezés:
A (23)394 770 telefonszámon,
vagy a szaboi@megatherm.hu
e-mail címen önéletrajzzal és
munkabérigény megjelölésével.

Kisegítő-udvaros
munkatársat felveszünk

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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ÁLLÁST KÍNÁL

Építőipari szak- és segédmunká-
sokat keresünk: kőműves, bur-
koló, festő. Önéletrajzzal jelent-
kezni e-mailen
a dianikinet@gmail.com vagy
a 06-20/886-36-20 telefonon.

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

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

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

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

22 | 2017. augusztus 2. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná Renee-t vagy Tüncit, 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

Renee barátságos, nagy-
testű, 2–3 év közötti, ivar-
talanított szuka. Vidám, 
játékos, élénk kutyus, ker-
tes házba ajánljuk, megfe-
lelő méretű és erősségű ke-
rítés mellé.

Tünci apró termetű, 5 év 
körüli, ivartalanított szuka. 
Érdeklődő, de nem min-
denkivel barátkozik elsőre. 
Akit azonban megkedvel, 
azzal nagyon kedves és 
bújós.



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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ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

Kőműves alkalmi munkát keres
napi bérezéssel. Telefon: 06-20/
434-5724.

TELEK

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

VÁLLALKOZÁS

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

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

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

LOMTALANÍTÁS

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49

82
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

INGATLAN

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

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

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

KIADÓ INGATLAN

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

Szépen berendezett szoba lein-
formálható, nem dohányzó, kö-
zépkorú nőnek kiadó, fürdő-
szoba használattal, jó közleke-
désnél megegyezéssel. 06-20-
344-7466

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

AUTÓ/MOTOR

Skoda Felicia újszerű állapotban,
vezetett szervízkönyvvel, folya-
matosan szervizelve, 78 500
km-rel (garantáltan), extrákkal
eladó. 06-20-562-2926

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

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.

OKTATÁS

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

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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VEGYES

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

Kuvasz kan kutya, egy éves, okos,
játékos, állategészségileg rend-
ben, ingyen elvihető. 06-20/
329-1284.

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

EGÉSZSÉG

496840

Dohányzásról leszokás garanciával.
Hívjon az ingyenes konzultációért:

(30) 9 712 414

Az ország legnagyobb
játékáruház lánca

törökbálinti
raktárbázisába keres:

munkatársakat.

További részletek és jelentkezés:
KARRIER.REGIOJATEK.HU

webáruházi kiszedő
raktáros komissiózó

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás,
vagy munkába járás támogatása.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

23apróhirdetés  | 2017. augusztus 2. |
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Épü l a közösségek otthona
Közel százéves álom vált valóra Érd-Újvárosban: a ró-
mai katolikus templom mellett felépült az a közösségi 
ház, amely egyszerre többféle funkciót is elláthat, és 
egyben otthont ad a plébániai irodának is. Szeptember-
ben már itt rendezhetik meg a városi anyatejes napot.

Közel száz éve, hogy e tele-
pülésrészen megépült a ka-
tolikus templom, akkor még 
plébánia nélkül. Ez utóbbi 
tervei is elkészültek idővel, 
ám a háború megakadályoz-
ta a felépítését. 

– A tervek szerint az új plé-
bániában lettek volna közös-
ségi terek, privát tér és hiva-
talos helyiség is. A kommu-
nista rendszerben azonban 
a plébánia nem épülhetett 
meg. A ’60-as években annyit 
engedélyeztek, hogy a legki-
sebb családi ház típusterve 
alapján felhúzhassanak egy 
másfél szobás plébániát, ami 
csupán lakhatásra volt al-
kalmas. A rendszerváltás 
után sem kerülhetett sor az 
építkezésre, hiszen a Maria-

num iskola rendbetételére, 
bővítésére helyeződött a 
hangsúly, ez kötötte le anya-
gi lehetőségeinket és szelle-
mi energiáinkat. Az iskolá-
ban kialakítottunk ugyan 
egy irodát, ám ez nem volt 

tökéletes megoldás, és szük-
ségessé vált a közel száz-
éves elképzelés megvalósí-
tása – számolt be az építke-
zés előzményeiről Hajdu 
Ferenc plébános. 

A tervezés két éve kezdő-
dött, a kivitelezés tavaly in-
dult, és hamarosan befejező-
dik. Az új épület, amely ösz-
szeköti a templomot a régi 
plébániával, különféle funk-
ciók ellátására alkalmas, 
ráadásul a közösségi házon 
keresztül a templom aka-

dálymentesen megközelíthe-
tővé vált.

– A kétszintes – alul 180, 
felül 160 négyzetméteres – 
épületben a földszinten dísz-
terem, iroda, karitászhelyi-
ség és konyha, az emeleten 
nagyterem, valamint baba-
mama terem kap helyet, és 
természetesen a szükséges 
kiszolgálóhelyiségek. A na-
gyobb termek alkalmasak 
keresztelők, temetések vagy 

akár esküvők megtartására 
is – tette hozzá Hajdu Ferenc 
atya.

A műszaki munkálatok so-
rán kiépítenek többek közt 
egy videoláncot, amely lehe-
tővé teszi, hogy a nagyte-
remben akár százhúsz em-
ber is figyelemmel követhes-
se a szomszédos templom-
ban zajló szertartást. Erre 
azért van szükség, mert a 
templom befogadóképessége 
egyes alkalmakkor már nem 
elegendő. A kertrendezés is 

őszre marad – tette hozzá a 
plébános, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: az építke-
zésre kezdetben mintegy 45 
millió forint állt rendelkezé-
sükre – a plébánia valaha 
birtokolt egy régi temetőt a 
Jolán utca környékén, ami 
már évtizedek óta nem léte-
zik, és ennek eladása lehető-
vé tette ezt a beruházást.

– Időközben sikerrel indul-
tunk különféle pályázatokon 
is. Így tudtuk megépíteni a 
tetőteret, és így valósíthat-
tunk meg egyre több műsza-

ki tartalmat. A berendezés-
sel együtt körülbelül 68 mil-
lió forintot fordítunk a kö-
zösségi ház megépítésére – 
zárta szavait Hajdu Ferenc.

Az épület használatba vé-
teli engedélye várhatóan au-
gusztus közepén érkezik 
meg, és szeptember elején 
egy nagyszabású városi ren-
dezvénynek ad majd helyet a 
katolikus közösségi ház: itt 
rendezik meg ugyanis a már 
hagyományos anyatejes na-
pot, az érdi védőnők szerve-
zésében.  n ÁdÁm K.

Közel egy évszázados terv válik valóra Újvárosban

A nagyteremben akár százhúsz ember is figyelemmel kísérheti a templom-
ban zajló szertartást, a most kiépítésre kerülő videorendszer segítségével

Az új közösségi házban konyha is lesz

49
90

99

24 | 2017. augusztus 2. |    érdikum

Épü l a közösségek otthona
Közel százéves álom vált valóra Érd-Újvárosban: a ró-
mai katolikus templom mellett felépült az a közösségi 
ház, amely egyszerre többféle funkciót is elláthat, és 
egyben otthont ad a plébániai irodának is. Szeptember-
ben már itt rendezhetik meg a városi anyatejes napot.

Közel száz éve, hogy e tele-
pülésrészen megépült a ka-
tolikus templom, akkor még 
plébánia nélkül. Ez utóbbi 
tervei is elkészültek idővel, 
ám a háború megakadályoz-
ta a felépítését. 

– A tervek szerint az új plé-
bániában lettek volna közös-
ségi terek, privát tér és hiva-
talos helyiség is. A kommu-
nista rendszerben azonban 
a plébánia nem épülhetett 
meg. A ’60-as években annyit 
engedélyeztek, hogy a legki-
sebb családi ház típusterve 
alapján felhúzhassanak egy 
másfél szobás plébániát, ami 
csupán lakhatásra volt al-
kalmas. A rendszerváltás 
után sem kerülhetett sor az 
építkezésre, hiszen a Maria-

num iskola rendbetételére, 
bővítésére helyeződött a 
hangsúly, ez kötötte le anya-
gi lehetőségeinket és szelle-
mi energiáinkat. Az iskolá-
ban kialakítottunk ugyan 
egy irodát, ám ez nem volt 

tökéletes megoldás, és szük-
ségessé vált a közel száz-
éves elképzelés megvalósí-
tása – számolt be az építke-
zés előzményeiről Hajdu 
Ferenc plébános. 

A tervezés két éve kezdő-
dött, a kivitelezés tavaly in-
dult, és hamarosan befejező-
dik. Az új épület, amely ösz-
szeköti a templomot a régi 
plébániával, különféle funk-
ciók ellátására alkalmas, 
ráadásul a közösségi házon 
keresztül a templom aka-

dálymentesen megközelíthe-
tővé vált.

– A kétszintes – alul 180, 
felül 160 négyzetméteres – 
épületben a földszinten dísz-
terem, iroda, karitászhelyi-
ség és konyha, az emeleten 
nagyterem, valamint baba-
mama terem kap helyet, és 
természetesen a szükséges 
kiszolgálóhelyiségek. A na-
gyobb termek alkalmasak 
keresztelők, temetések vagy 

akár esküvők megtartására 
is – tette hozzá Hajdu Ferenc 
atya.

A műszaki munkálatok so-
rán kiépítenek többek közt 
egy videoláncot, amely lehe-
tővé teszi, hogy a nagyte-
remben akár százhúsz em-
ber is figyelemmel követhes-
se a szomszédos templom-
ban zajló szertartást. Erre 
azért van szükség, mert a 
templom befogadóképessége 
egyes alkalmakkor már nem 
elegendő. A kertrendezés is 

őszre marad – tette hozzá a 
plébános, aki kérdésünkre 
elmondta azt is: az építke-
zésre kezdetben mintegy 45 
millió forint állt rendelkezé-
sükre – a plébánia valaha 
birtokolt egy régi temetőt a 
Jolán utca környékén, ami 
már évtizedek óta nem léte-
zik, és ennek eladása lehető-
vé tette ezt a beruházást.

– Időközben sikerrel indul-
tunk különféle pályázatokon 
is. Így tudtuk megépíteni a 
tetőteret, és így valósíthat-
tunk meg egyre több műsza-

ki tartalmat. A berendezés-
sel együtt körülbelül 68 mil-
lió forintot fordítunk a kö-
zösségi ház megépítésére – 
zárta szavait Hajdu Ferenc.

Az épület használatba vé-
teli engedélye várhatóan au-
gusztus közepén érkezik 
meg, és szeptember elején 
egy nagyszabású városi ren-
dezvénynek ad majd helyet a 
katolikus közösségi ház: itt 
rendezik meg ugyanis a már 
hagyományos anyatejes na-
pot, az érdi védőnők szerve-
zésében.  n ÁdÁm K.

Közel egy évszázados terv válik valóra Újvárosban

A nagyteremben akár százhúsz ember is figyelemmel kísérheti a templom-
ban zajló szertartást, a most kiépítésre kerülő videorendszer segítségével

Az új közösségi házban konyha is lesz


