
49
94

14

TŰZIFA

Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Biztos, hogy idén sem
marad el a tél!

Vegyemegmost
tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni

egész télen.

Rönkben, kalodában
vagy ömlesztve. 50
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Érd, Budai út 26. hátsó üzletsor

Ha különleges csokoládét szeretne
ajándékozni, térjen be hozzánk!

Kínálatunk:
» magyar kézműves csokoládék, forró

csokik, bonbonok
» belga, spanyol, francia, olasz csokoládék
» borok, pezsgők, italok (akár ingyenes

egyedi címkével is)

https://facebook.com/edesmenedekcsoki

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu

e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon. 50
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„Nem a nyelv a fontos, hanem a lelki kapcsolat”
Interjú Labant Ada Rózsa és Labant Csaba zenészházaspárral n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 31. szám    2017. augusztus 9.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Vár osszerte zajlik az óvodafelújítás
Érd több óvodája nem a gyerek-

zsivajtól, hanem a felújítási mun-
kálatoktól hangos ezen a nyáron. A 
régi, korszerűtlen, rossz állapotú 
épületek felújításával több évtize-
des adósságot törleszt Érd. Gőz-
erővel épül a Kincses Óvoda Fácán 
Tagóvodájának új épülete (képün-
kön): az ötcsoportos intézmény 436 
millió forintból épülhet meg. A Fel-
ső-Parkvárosba tervezett Szivár-
vány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda 
(416 millió forintos beruházás) 
közbeszerzési eljárását már lefoly-
tatták, és következő lépésként a 
munkaterület átadására kerül sor. 
A Kincses Óvoda, illetve a szom-
szédos Apró Falva Bölcsőde nyí-
lászárócseréjére, tető-, homlokzati 
és lábazati szigetelésére 250 millió 
forintot nyert a város egy KEHOP-
pályázaton. Az építkezés megkez-
dődött, határideje szeptember 30., 
de várhatóan hamarább befejező-
dik az energetikai felújítás.   
 n  7. oldal

Jövőre kész a Szent István híd

Ünnepélyes nyitórendezvényt tartott a NIF Zrt. hét-
főn Érden, hogy hivatalosan is útjára indítsa a gyakor-
latban már június óta tartó beruházást, amelynek kö-
szönhetően vasúti felüljárókkal kötik össze Érd északi 
és déli részét.  n 3. oldal

Ingyenes képzések felnőtteknek

Tíz szakmában hirdet ingyenes esti képzéseket a Kós 
Károly Szakképző Iskolában az Érdi Szakképzési Cent-
rum. Az oktatás szeptember elsején kezdődik, jelent-
kezni augusztus 24-éig lehet. A jelentkezés feltétele a 
betöltött 16. életév, a felső korhatár 60 év. n 6. oldal

Körkép becsengetés előtt

Ahol gyerek van, ott az augusztus nemcsak nyaralás-
sal, hanem a következő tanévre való felkészüléssel is 
telik, főleg a többgyermekes családokban. A szaküz-
letekben úgy látják: idén valamivel előbb megkezdő-
dött a tanszervásárlás.  n 19. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája

URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,  
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Jöv ő őszre elkészül a Szent István híd
Ünnepélyes nyitórendezvényt tartott a NIF Zrt. hétfőn 
Érden annak apropóján, hogy hivatalosan is útjára indít-
sa a gyakorlatban már június óta tartó beruházást, 
amelynek köszönhetően vasúti felüljárókkal kötik össze 
Érd északi és déli részét.

Aradszki András (Fi-
desz–KDNP) energiaügye-
kért felelős államtitkár, a 
térség országgyűlési képvi-
selője köszöntőjében úgy fo-
galmazott, a beruházásnak 
köszönhetően csökken a vá-
ros közlekedési széttagolt-
sága. Az államtitkár kiemel-
te, hogy Érd egy dinamiku-
san fejlődő város, ahol folya-
matosan nő a lakosságszám, 
fejlődik az intézményi rend-
szer, ezért is rendkívül jelen-
tős, hogy az itt élők a jelenle-
ginél egyszerűbben és gyor-
sabban közlekedhessenek.

– A közlekedési infrast-
rukturális fejlesztésekben 
Érd az elmúlt 10 évben jól 
teljesített, hiszen 9 éve átad-
tuk a központban az alag-
utat, majd rá öt évre a kiszé-
lesített Duna utcai aluljárót, 
tavaly elkészült az M7-es 
autópálya új le- és felhajtója, 
és most ismét egy nagy mér-
földkő előtt állunk, ami ösz-
szeköti a város két szélét, 
Parkvárost és a városköz-
pontot – emelte ki Aradszki 
András hozzátéve: amellett, 
hogy élhetőbbé válik a közle-
kedés, új járdák és új utak 
épülnek.

– A közúti és a vasúti köz-
lekedés a húzóereje egy mo-
dern gazdaságnak, hiszen 
azon folyik az ipar, így ott, 
ahol ez hiányzik, a fejlődés 
nem következik be, ott meg-

marad az elmaradottság. 
Érd az elmúlt időszakban is 
komoly lépéseket tett azért, 
hogy ez ne így legyen. A Mo-
dern Városok programnak 
köszönhetően pedig a fejlő-
dés tovább folytatódik – 
mondta az országgyűlési 
képviselő.

T. Mészáros András pol-
gármester szintén rendkívül 
fontosnak ítélte beszédében 
a gazdasági tényezőket, 
amellyel a beruházás együtt 
jár.

– Negyven éve várunk a 
Szent István hídra, s 17 éve 
szorgalmazzuk. Minden fej-
lesztési tervünkben szere-
pelt már a híd megvalósulá-
sa, és nagy öröm számunk-
ra, hogy végre tényleg el tud 
készülni – jelentette ki a pol-
gármester.

– Egy híd építése mindig 
szimbolikus jelentőséggel 
bír, kifejezi az összetarto-
zást. Ez most különösen 
igaz, hiszen a Szent István 
híd valóban összeköti a vá-
rost, jelképezi, hogy nem két 
részből áll a település, ez 
egy város. Ennek az egy vá-
rosnak a fejlesztését folytat-
juk már évek óta. Két új óvo-
da, két új általános iskola, 
két új középiskola, orvosi 
rendelők, bíróság, rendőrség 
és még sorolhatnám, hogy 
mi minden épül a Modern Vá-
rosok program keretében – 

sorolta T. Mészáros András, 
aki végül köszönetet mon-
dott valamennyi közreműkö-
dőnek.

Szűcs Lajos, Pest megye 
fejlesztési biztosa arra emlé-
kezett vissza, hogy Érd mi-
lyen gyors ütemű fejlődésen 
ment keresztül, s hogyan lett 
nagyközségből megyei jogú 
város, amely jelenleg a leg-

népszerűbb célpontja a ki-
költözőknek.

– Érd igazán megérdemli a 
megyei jogú rangot, hiszen 
mára többen élnek itt, mint 
mondjuk Egerben, Veszp-
rémben vagy Kaposváron. 
Az Érdre költözők száma ha-
sonlít a Pest megyébe költö-
zők számára, tehát elmond-
ható, hogy Pest megye Érd-
hez hasonlóan az ország 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő helye. S ennek okán 
fontos kiemelni, hogy az itt 

élők ugyanazokat a közszol-
gáltatásokat és életminősé-
get szeretnék megkapni, 
mint amit az ország más te-
lepülésein élők is megkap-
nak. Ezért rendkívül fontos 
ez az útfejlesztés, hogy az 
Érden és a környéken élők 
színvonalasan tudjanak köz-
lekedni a mindennapok so-
rán és ezzel egyidejűleg to-

vább nőhessen az életminő-
ség – mondta Szűcs Lajos. 

A NIF Zrt. vasútfejlesztési 
igazgatója, Somodi László 
a műszaki tartalommal kap-
csolatban ismertette, hogy 
egy-egy, acéldarabokból ösz-
szerakott híd épül a Buda-
pest–Pusztaszabolcs vasút-
vonal és a Budapest–Székes-
fehérvár vágánya felett, 
mely során felújítják a Szent 
István utat a Kossuth Lajos 
utca és a Rákóczi út között, 
és új útszakasz létesül a Rá-

kóczi Ferenc utca és a Hiva-
talnok utca között a Szent 
István út meghosszabbítása-
ként, az Elöljáró utcába be-
kötve. Az 1,3 milliárd forint 
összegű projekt március ele-
jén kezdődött, és várhatóan 
2018. szeptember végéig tart 
majd. Két 60 méter támasz-
tóközű felüljáró épül lehajtó 
és felhajtó ágakkal. Lesznek 

szintbeli kerékpársá-
vok is felfestve, és a 
meglévő növényzetet 
is megpróbálják meg-
óvni. A hidakon és a 
kisajátított telkeken 
egyoldali járda lesz, a 
gépkocsik 50 km/h se-
bességgel közleked-
hetnek. Az Európai 
Unió és a magyar ál-
lam által finanszíro-
zott beruházás két 
végpontját, a Kossuth 
Lajos utca–Szent Ist-
ván út csomópontot, 
valamint az Elöljáró 
utca–Velencei út  
csatlakozást Érd Me-
gyei Jogú Város csi-
náltatja meg a Mo-

dern Városok program kere-
tében, a projekttel párhuza-
mosan.

Somodi László hangsú-
lyozta, hogy városon belüli 
felüljárókat építenek, ame-
lyek nem bonyolítanak tran-
zitforgalmat, s amely nem 
zavarja a kertvárosi nyugal-
mat, hanem azt a célt szol-
gálja, hogy az itt élők tervez-
hetően elérjék az intézmé-
nyeket, lakhelyüket vagy a 
munkahelyüket.

QQ BNYH

T. Mészáros András: „Egy híd építése mindig szimbolikus jelentőséggel bír, 
kifejezi az összetartozást”
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Beszélgetés Labant Ada Rózsával és Labant Csabával

Lat in lélek Magyarországon
Mi lehet a közös egy venezuelai lányban és egy magyar 
fiúban? Például a zene – ez hozta össze Labant Csabát és 
feleségét, Labant Ada Rózsát is, aki eredetileg csupán 
egy pár napos turnéra érkezett Magyarországra. Ma 
már közel tíz éve élnek és zenélnek együtt az Alma Lati-
na zenekarban. 

n  ÁdÁm Katalin

– Ada Caracasban nőtt fel, 
2008 óta él Magyarorszá-
gon. Mesélne a szülőhazájá-
ról?

Labant Ada Rózsa (L. A. 
R.): – Venezuela gyönyörű 
ország, fantasztikus a klí-
ma, az emberek vidámak és 
kedvesek. Turisztikai adott-
ságok tekintetében valósá-
gos paradicsom, de a közbiz-
tonság hiánya miatt még a 
helyieknek is komoly ve-
szélyt jelent kimozdulni a 
négy fal közül. Az emberek 
többsége olyan szegénység-
ben él, amit itt, Európában 
még elképzelni is nehéz. 
Mostanság a politikai fe-
szültségek következtében 
nagyon rosszá vált a hely-
zet, a pénz teljesen értékét 
vesztette, egekben az inflá-
ció, nincs élelmiszer, üresek 
a boltok, nincs például ke-
nyér sem.

– A családja még mindig 
ott él?

L. A. R.: – Igen, a szüleim 
és a bátyámék is. Nagyon ne-
héz nekik is, pedig ők a felső 
középosztályhoz tartoznak. 
Reméljük, javulni fog a hely-
zet, és talán néhány év múl-
va hazalátogathatunk. Hét 
éve már, hogy utoljára ott-
hon jártunk. A szüleim jön-
nek hozzánk rendszerint, 
vagy „félúton”, Floridában 
találkozunk.

– Hogyan került Magyar-
országra?

L. A. R.: – A zene és a sze-
relem révén. Gyerekkorom-
ban zeneiskolába jártam, 
fuvolázni tanultam. Tanul-
mányaim utolsó két évét Pá-
rizsban végeztem, a zene-
akadémián. Ösztöndíjat 
kaptam, a szüleim is támo-
gattak, ennek ellenére a ta-
nulás mellett még bébiszit-

terként is dolgoznom kellett 
a költségek előteremtéséhez. 
Zenészekkel is dolgoztam, 
többek közt egy indiai höl-
gyet kísértem Németország-
ban, Indiában és Kolumbiá-
ban. Hazatérve Caracasba, 
a Venezuelai Nemzeti Fil-
harmonikusok szólistája let-
tem, és egy nagy zeneiskolá-
ban igazgatóhelyettesként 
dolgoztam. Ekkor a már em-
lített indiai hölgytől, Mata 
Rita Jinek hívják egyébként, 
meghívást kaptam egy euró-
pai turnéra. Csak egy hetet 
tudtam elvállalni, véletlen-
szerűen választottam ki pár 
napot, így érkeztem Magyar-
országra.

– És hogyan ismerkedtek 
meg Csabával?

Labant Csaba (L. Cs.): – 
Az indiai hölgy hangszere, 
egy indiai harmónium, ami 
egy kis kézi orgona, Német-
országban, a turné előző ál-
lomásán maradt, és nem 
volt más lehetőségük, mint 
kölcsönkérni egyet. Nekem 
volt, és szívesen odaadtam, 
hisz sok éve ismertem Mata 
Rita Jit, s volt már olyan 
eset Indiában, hogy én ját-
szottam az ő hangszerén. 
Adával ekkor még nem ta-
lálkoztam. Másnap Mata Ji 
üzent, hogy egy szintetizá-
tor is kellene neki. Először 
nemet mondtam, később 
mégis visszahívtam, s ek-
kor derült ki: tévesen fordí-
tották le az üzenetét, mely 
eredetileg úgy szólt, hogy 
engem várna egy hangszer-
rel a csapatba. Így aztán le-
utaztam Szegedre, a turné 
következő állomására. Már 
autóban ültem, mikor jött a 
telefon: sajnos nem ér rá fo-
gadni, a fuvolista lány tanít-
ja majd meg nekem a mű-
sort. Nem örültem, de visz-
szafordulni már nem lehe-
tett, mentem hát, kerestem a 
fuvolista lányt. Adával első 
látásra egymásba szeret-

tünk. Ő ezt ügyesen titkolta, 
és csak elutazása után val-
latta be telefonon. Két hóna-
pig nem is láttuk egymást, 
de a messzi távolban meg-
hozta a nagy döntést, felad-
ta a munkahelyeit, és jött! 
Elutaztunk egy hónapra In-
diába, és hamarosan össze 
is házasodtunk, itt, Magyar-
országon.

– Mi volt a közös nyelv?

L. Cs.: – Sokáig az angol.

– Ada, hogy tudott beil-
leszkedni úgy, hogy nem be-
szélte a magyart?

L. A. R.: – Két évig csak an-
golul beszéltünk. Rengete-
get utaztunk, szinte mindig 
olyan környezetben voltunk, 
ahol mindenki értette az an-
golt, ez volt tehát a legprak-
tikusabb. Sokat turnéztunk 
Nyugat-Európában és a Ka-
ribi-térségben is, főleg Flori-
dában. Aztán amikor meg-
született Lehel fiunk, úgy 
döntöttünk, nem egészséges, 
ha továbbra is angolul beszé-
lünk, ami végső soron egyi-
künknek sem anyanyelve. 
Megpróbáltunk csak magya-
rul beszélni. Nagy erőfeszí-
tés volt, de napról napra egy-
re jobban ment.

– Mennyivel volt nehezebb 
megtanulnia magyarul, 
mint mondjuk franciául?

L. A. R.: – A franciát egy 
éven belül tökéletesen meg-
tanultam, míg magyarul ki-
lenc év is kevés volt ehhez. 
Most már egész jól megy: fu-
volát tanítok – természete-
sen magyarul – a sóskúti 
művészeti iskolában. Nagy 
örömömre egyre népszerűbb 
ez a hangszer a kicsik köré-
ben, én pedig nagyon szere-
tek gyerekekkel foglalkozni.

– Miért nem olyan munka-
körben helyezkedett el, ahol 
kamatoztathatja a spanyol 
nyelvtudását?

L. A. R.: – Az nem lett vol-
na igazi kihívás; szerettem 
volna teljesen beilleszkedni, 
s azt csinálni, amit szeretek. 

– Beszéljünk egy kicsit Csa-
báról is. Mióta zenél?

L. Cs.: – Gyerekkorom óta. 
Először hegedűn, majd csel-
lón tanultam, és klasszikus 
éneket. Gitározni magamtól 
tanultam meg tinikoromban. 
Tizenhat évesen ízleltem 
meg, hogy a közönség és az 
előadó között valami külön-
leges, láthatatlan kapcsolat 
jön létre, valami történik lé-
lektől lélekig. A színpad pe-
dig egyfajta katedra, az üze-
net, a tanítás átmegy, bármi-
lyen nyelven szóljon is a dal. 
Adni kell hát önmagunkból. 
A világban a pusztító és az 
építő erők viaskodnak egy-
mással, s mi az építés mel-
lett köteleztük el magunkat.

– Az Alma Latina együttes-
ben a feleségével, Adával ját-
szik. Mikor alapították?

L. Cs.: – 2008-ban kezd-
tünk együtt zenélni, igaz, 
akkor még nem ezen a né-
ven. Először Indiában szere-
peltünk kettesben, igen 
nagy közönség előtt, Ada a 
dalaimat kísérte fuvolán. 
Éveken keresztül ez volt a 
felállás: én énekeltem, ő pe-
dig csak kísért, fuvolabeté-
teket játszott. Annak idején 
érte egy nagy trauma: ki-
lencévesen szólót énekelt 
volna egy kórusversenyen, 
és a fellépés alkalmával de-
rült csak ki, hogy egy másik 
kislányt választott helyette 
a tanárnő. Ez annyira sok-
kolta, hogy többé nem volt 
kedve énekelni.

L. A. R.: – Pedig a vágy 
megvolt bennem, sőt, tizen-
hét évesen gondolkodtam 
azon is, hogy operaénekes-
nek tanuljak, de erről lebe-
széltek, hiszen akkor már 
ott volt a fuvola. Azt mond-
ták, már késő váltani. Így 
aztán nem énekeltem, csak 

fuvoláztam, de mindig von-
zott valami az éneklés felé.

L. Cs.: – Komponáltunk 
instrumentális darabokat is, 
és kialakult egy elég színes 
műsorunk. Évekig ezzel kon-
certeztünk, mígnem kap-
tunk egy olyan felkérést, 
hogy kifejezetten latin-ame-
rikai dalokat adjunk elő, 
nagykövetségen. Itt tökéle-
tes kiejtéssel illett énekelni, 
arra pedig nem volt idő, hogy 
ezeket a dalokat olyan szin-
ten megtanuljam. Jött az öt-
let, hogy énekeljen Ada. Ek-
kor derült ki, hogy csodála-
tos hangja van, s hamarosan 
annyira belejött, hogy sze-
rintem a világ legjobbjai kö-
zött van. Megint tovább bő-
vült tehát a repertoárunk. 
Ekkor vettük fel az Alma 
Latina együttes nevet. Lehel 
kisfiunk dobon kísér, a na-
gyobb koncertjeinken pedig 
nagybátyám, Magyar Csa-
ba, az Express együttes bil-
lentyűse is közreműködik. 
Az ő legendás slágereit is 
szoktunk énekelni.

– Honnan jött a zenekar 
neve?

L. A. R.: – Alma magyarul 
egy gyümölcs neve, spanyo-
lul viszont annyit tesz: lélek. 
A nevünk pontos fordítása 
tehát: latin lélek. Ez termé-
szetesen nem jelenti azt, 
hogy a magyar lelket ne sze-
retnénk, inkább a latin tem-
peramentumra, lelkesedés-
re, vidámságra utal, és köny-
nyű megjegyezni.

– Nemcsak latin dalokat 
énekel, hallottam az előadá-
sában már magyar gyerek-
dalokat is.

L. A. R.: – Igen, meg saját 
magunk által komponált 
gyermekdalokat is, spanyo-
lul és magyarul. Nagyon 

„Mi gyakorlunk, a gyerekek pedig észrevétlenül megtanulják a dalokat”
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nagy öröm gyerekeknek ját-
szani, többnyire azonban 
felnőtteknek zenélünk.

– A Szociális Gondozó Köz-
pont egyik rendezvényén 
adott koncertjük alkalmával 
úgy látszott, hogy remekül 
boldogulnak a gyerekközön-
séggel. Nagy sikerük volt, és 
számomra különleges pluszt 
jelentett Ada latin-amerikai 
temperamentuma. Ha már 
itt tartunk: mennyire mások 
a kodályi magyar gyermek-
dalok és a venezuelaiak?

L. A. R.: – Teljesen más a 
melódia és a téma is. A nép-
daloknál ellenben már sok-
kal több a hasonló motí-
vum. A gyerekek itt is és ott 
is nagyon nyitottak az ide-
gen kultúrára. Egyszer pél-
dául, még 2010-ben, egy 
venezuelai óvodában ad-
tunk műsort és az ottani 
gyerekeknek nagyon tet-
szettek a magyar népda-
lok. Élvezettel énekelték 
velünk, hogy „sej-haj, lulu-
lululárom”. Magyar gyere-
keknek is éneklünk néha 
spanyolul, és igencsak fo-
gékonyak rá.

L. Cs.: – A zene univerzá-
lis. Én még Dél-Koreában is 
tartottam bemutató elő-
adást a magyar népdalkin-
csekről egy általános iskolá-
ban, és nagyon élvezték a 
gyerekek a magyarul elő-
adott dalokat.

L. A. R.: – Nem a nyelv a 
fontos, hanem a lelki kapcso-
lat. Mindegy, mit adunk elő, 
Máté Pétert, francia sanzo-
nokat, népdalokat vagy vi-
lágslágereket. A lényeg az, 
hogy megérintsük a hallga-
tóságot.

– Két kisfiuk van, Lehel és 
Lél. Velük milyen nyelven be-
szélnek?

L. A. R.: – Én többnyire in-
kább spanyolul. Mivel csak 
én beszélem a nyelvet a kör-
nyezetükben, ez egy idő 
után fárasztó. Amikor itt 
vannak a szüleim, megjön a 
bátorságuk, és beszélnek is. 
Lehelnél a magyar volt az 
első nyelv, amit megtanult, 
de ez egyáltalán nem jelen-

tett hátrányt a spanyolt ille-
tően. A kisebbik eleinte in-
kább spanyolul szólalt meg, 
amikor azonban ovis lett, ez 
megváltozott.

– A fiúk szerepelnek a kon-
certjeiken is.

L. Cs.: – Igen, Lehel már 
komoly, nagy koncerteken is 
dobol. A 84 éves Emil bácsi-
hoz járunk vele órákra, és 
egy éve citerázni is tanul, 

valamint grafikára is jár. 
Rajzpályázaton is nyert már. 
Most szeptemberben kezdi 
az iskolát.

– Szokott otthon együtt 
énekelni a család?

L. Cs.: – Igen. Mi gyakor-
lunk, a gyerekek pedig ész-
revétlenül megtanulják a da-
lokat. Lehel rögtön észreve-
szi, ha máshogy énekelek 
valamit, amikor pedig nem 

jut eszembe valami, bárme-
lyiküktől megkérdezhetem. 
Egyébként mostanában saját 
szerzeményeinket alig játsz-
szuk: főleg latin-amerikai 
dalok, világslágerek, ma-
gyar és külföldi öröközöldek 
vannak műsoron. A retró 
életérzés révén szélesebb ré-
tegeket tudunk megérinteni.

– Ada, dalokat énekelve 
könnyebb volt megtanulni 
magyarul?

L. A. R.: – Az az igazság, 
hogy nagyon nehéz ma-
gyarul énekelni. A spa-
nyolban nincs a, ü, ö, é 
hang, és azt is meg kellett 
tanulnom, hogy a magyar-
ban mindig az első szótag 
a hangsúlyos.

– Ön a szülőhazájában is 
tanított. Hogy látja, van kü-
lönbség a venezuelai és a 
magyar oktatási rendszer 
között?

L. A. R.: – Venezuelában 
teljesen más a zenei és az is-
kolai oktatás is. Hogy egy 
példát mondjak: 0-tól 20-ig 
osztályozzák a gyerekeket, 
nem pedig egy szűk, ötös 
skálán. Így sokkal színe-
sebb, részletesebb az értéke-
lés. Bukás 10-es osztályzat 
alatt van, és nem mindegy, 
hogy valakit 4-esre vagy 
9-esre értékeltek. Venezue-
lában egyébként az általá-
nos iskola hat évig tart, utá-

na jön az ötéves gimnázium, 
így jóval korábban kezdik 
felsőfokú tanulmányaikat a 
fiatalok. Tizenhét évesen én 
már egyetemre jártam. Az is 
igaz, hogy egyetemre bejutni 
elég nehéz.

– Hogyan telik a nyár, a 
koncertszezon? Mennyire el-
foglaltak?

L. A. R.: – Sokfelé hívnak 
országszerte, Érden is volt 
több fellépésünk, két koncer-
tet is adtunk a Czabai-kert-
ben. Dolgozunk több lemez-
felvételen is. 2010-ben jelent 
meg utoljára CD-nk. Sokan 
kérdezgetik, mikor jön már a 
következő, de a gyerekek 
mellett nehéz. Szeretnénk 
egy olyan albumot készíteni, 
amin csak dél-amerikai da-
lok szerepelnek, egy mási-
kon pedig magyar és külföl-
di slágerek. 

L. Cs.: – Nagybátyám slá-
gereit is játsszuk. Ő nem éne-
kel már; 73 éves, bár ez 
egyáltalán nem látszik rajta, 
akár a felét is letagadhatná 
– most én éneklem a dalait, 
az ő utánozhatatlanul fan-
tasztikus zongorakíséreté-
vel. Így idézzük vissza a het-
venes évek maitól nagyban 
eltérő hangulatát, érték-
rendjét.

L. A. R.: – A latin-amerikai 
dalokat tartalmazó leme-
zünkkel pedig azt szeret-
nénk bemutatni, milyen vál-
tozatos a dél-amerikai kultú-
ra – és most nem a ma divatos 
reggaetonra gondolok, ha-
nem a száz, kétszáz éves da-
lokra, amelyeket jó újra felfe-
dezni. Szeretünk olyan érté-
ket közvetíteni, amit nem 
emészt fel az idő vasfoga.

Koncertezik a család a Szociális Gondozó Központ gyereknapján
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Ing yenes képzések felnőtteknek
Tíz szakmában hirdet in-
gyenes esti képzéseket a 
Kós Károly Szakképző Is-
kolában az Érdi Szakkép-
zési Centrum. Az oktatás 
szeptember elsején kezdő-
dik, jelentkezni augusztus 
24-éig, interneten keresz-
tül lehet.

Az Érdi SzC hat tagintéz-
ményében 34 képzést hirdet-
tek meg július 4-én. A Kós 
iskolában villanyszerelő, el-
adó, gépi forgácsoló, szer-
számkészítő, festő-mázoló-
tapétázó, cukrász, pincér, 
szakács, kereskedő és isko-
lai titkár szakmákban indul-
nak tanfolyamok szeptem-
ber 1-jétől, megfelelő számú 
(12 fő) jelentkező esetén.

– Ezek esti képzések, heti 
két alkalommal, 16 óra utáni 
kezdéssel. Egy-egy képzés 
általában négy féléves, de 
lesz három féléves tanfo-
lyam is, a jelentkezőkkel 
egyeztetve. A képzések az 
iskolai évnek megfelelően 
zajlanak, őszi, tavasz, nyári 
és téli szünettel. Minden tan-
folyam vizsgával zárul, és 
teljes értékű OKJ-s végzett-
séget ad – tudtuk meg Mé-
száros Balázstól, az Érdi 
SzC oktatási és felnőttkép-
zési szakmai vezetőjétől, aki 
elmondta azt is: a július ele-
jén meghirdetett képzések 
közül legnagyobb érdeklő-
dés a villanyszerelő és a 
cukrász tanfolyam iránt 
van; mint megtudtuk, a fel-
nőtteknek szervezett tanfo-
lyamok közt évek óta ez a 
kettő, illetve a szakács tan-
folyam a legnépszerűbb. A 
meghirdetettek közt akad-
nak hiányszakmák is, mint 
például a gépi forgácsoló, 
szerszámkészítő.

Mészáros Balázs kiemelte: 
az iskolarendszerű szakkép-
zésben megszerzett első és 
második államilag elismert 
szakképesítés megszerzését 
az állam ingyenesen bizto-
sítja. A jelentkezés feltétele a 

betöltött 16. életév; a felső 
korhatár 60 év.

Az elmúlt három évben az 
Érdi Szakképzési Centrum 
felnőtteknek szóló esti tanfo-
lyamaira mintegy 7–800-an 
jelentkeztek. Érdemes meg-
jegyezni, hogy felnőttokta-
tásban Érd az egyik legjob-
ban teljesítő település, ami 
azt jelenti, hogy nagyon ke-
vés meghirdetett tanfolyam 
maradt el amiatt, mert kevés 
volt a jelentkező. Sőt, sok 
esetben túljelentkezés volt.

– A jelentkezőknek három 
csoportja van: a 30 év alatti 
fiatal felnőttek, akik félbe-
hagyták nappali tanulmá-
nyaikat, vagy szereztek 
ugyan szakmát, de másik-
ban szeretnének elhelyez-
kedni. A legtöbben a közép-
korúak vannak, akik még 
éreznek magukban erőt a 
váltáshoz, a tanuláshoz. 
Szép számmal vannak az öt-
ven felettiek is, akiknek a 
meglévő munkahelyükön to-
vábbi ismeretek megszerzé-
sére van szükségük, vagy 
tudják, hogy ötven felett sem 
lehetetlen munkahelyet vál-
tani, és olyanok is vannak, 
akik hobbiból szeretnének 
még egy szakmát elsajátíta-

ni – tette hozzá Mészáros 
Balázs.

A képzések elméleti (30 
százalék) és gyakorlati (70 
százalék) oktatásból épül-
nek fel. A gyakorlat rend-
szerint külső helyszíneken 
folyik.

– Az oktatási intézmények 
segítenek gyakorlóhelyet ke-
resni, és nem ritka az sem, 
hogy ezek a helyek a tanuló-
val kötött szerződés alapján 
fizetnek is a képzésben részt 
vevőknek – jegyezte meg a 
szakmai vezető, aki megem-
lítette azt is: a munkaerőhi-
ánnyal küzdő cégek állást is 
ajánlanak a résztvevőknek, 
mint például az a környékbe-
li vállalat, amely azonnali 
elhelyezkedést biztosít tíz, a 
villanyszerelő képzésben 
részt vevő jelentkezőnek.

– Azon dolgozunk, hogy 
úgy indítsuk képzéseinket, 
hogy az oktatás végén az el-
helyezkedésre is lehetősé-
get adjunk. Jelenleg három-
négy olyan cég van, amely a 
gyakorlati képzési lehetősé-
gen kívül a legjobbaknak 
állást is kínál, és tovább kí-
vánjuk bővíteni ezt a palet-
tát – zárta szavait a szakmai 
vezető.

QQ Á.K.

Jönnek a kkv-s és nyelvi képzések
Ősszel ismét elindulnak a Kis és középvállalkozások ügyve-
zetője I. és II. képzések, amelyek a tavalyi tanévben is na-
gyon sikeresek voltak – tudtuk meg Mészáros Balázstól, aki 
elmondta azt is: a centrum intézményeiben várhatóan ösz-
szesen nyolc tanfolyam indítására lesz lehetőség.
Emellett indulnak majd nyelvi kompetenciai képzések is – 
erre most készíti pályázatát az Érdi SzC, így optimális eset-
ben februárban indulhatnak a tanfolyamok. Várhatóan an-
gol, német képzés indul majd, többféle szinten, de felmérik 
az igényeket más nyelvek tekintetében is. Az elképzelések 
szerint indulnak majd olyan csoportok is, amelyek végzős 
diákoknak nyújtanak plusz felkészülési lehetőséget a nyelvi 
érettségire.

Infobox:
Bővebb információk az 
Érdi Szakképzési Centrum 
honlapján (www.erdi-
szakkepzesicentrum.hu), a 
letölthető jelentkezési lap, 
illetve az online jelentke-
zési lehetőség a „Letölthe-
tő tájékoztató az indítan-
dó képzésekről” linkre 
kattintva található.

Egy környékbeli vállalat azonnali elhelyezkedést biztosít tíz, a vil-
lanyszerelő képzésben részt vevő jelentkezőnek

Épül a záportározó
Augusztus elején megkezdődött a papi földekre tervezett zá-

portározó építkezése. Mint a terület Fidesz–KDNP-s képviselőjé-

től megtudtuk, elsőként a mesterséges tó medrét építik ki, ezt 

követi majd a szabadidőpark kialakítása.

– A záportározó kiépítése fontos eleme az egész várost érintő 

csapadékvíz-elvezetési programnak, amely két fő részre különít-

hető el: a keleti és a nyugati oldalon zajló munkákra. A keleti ré-

szen az Alsóvölgyi úton, a Fürdő utcában, Orgona utcában, illet-

ve Néra utcában vízelvezető gerincvezeték épül, ami jórészt már 

el is készült. Jelenleg a záportározó kialakítása zajlik – mondta 

Kopor Tihamér, akitől megtudtuk azt is: a meder gyűjti majd ösz-

sze a Sulák-patak és a Diósdi-árok vizét is. A tavat zsiliprendszer-

rel látják majd el, így a nagy esőzések során érkező víz szabályo-

zottan, szakaszosan távozhat majd a Sulák-patak medrében.

Kopor Tihamér kérdésünkre elmondta: a nehézgépek a közleke-

dést nem befolyásolják, mivel nem járnak ki a területről, a köz-

utakon nincs szállítás, és mivel a pusztaságban zajlik az építke-

zés, a lakókat sem zavarja a munka; eddig nem érkezett panasz 

az önkormányzati képviselőhöz.

– Év végéig a mederépítés befejeződik, ezt követi majd a sza-

badidőpark kialakítása – zárta szavait. Q -ÁK-

Házi őrizetben lopott
A hét végén előzetes letartóztatásba került az az érdi férfi, aki 

házi őrizetben sem bírt ellenállni a lopási kísértésnek. Mint azt 

Tolnai Ildikótól, az Érdi Rendőrkapitányság helyettes vezetőjétől 

megtudtuk, a priuszos elkövetőt augusztus 4-én fogták el és 

vették őrizetbe az egyenruhások. A sértett egy szintén érdi férfi 

volt, aki egy ház előtt megállva, mindössze 10 percre hagyta az 

utcán őrizetlenül a gépkocsiját, amikor a szomszédos ingatlan-

ból arra hívták fel a figyelmét, hogy valaki az autója csomagtar-

tójában kutakodik. Azonnal értesítették a rendőrséget, majd a 

kiérkező nyomozók el is fogták a tolvajt, akinek a ruházatából 

előkerült egy ütvefúró, valamint egyéb kisebb szerszámok. Az 

egyenruhások lefoglalták a tárgyakat és őrizetbe vették az elkö-

vetőt. A kapitányságon történő kihallgatása során derült ki, 

hogy egyébként egy házi őrizetes férfiról van szó, akit a bűnis-

métlés okán a bíróság augusztus 6-án immár előzetes letartóz-

tatásba helyezett.

Ugyancsak előzetesbe került az a fiatalember is, aki még február 

2-án meglopott egy idős férfit Százhalombattán. A sértettet 

még a boltban szemelte ki a tolvaj, majd hazáig követte, s ami-

kor a bácsi belépett a lakása lépcsőházába, az elkövető egy pilla-

nat alatt kikapta áldozata zsebéből a pénztárcát és eliszkolt a 

helyszínről. A rendőrség azonban február 21-én elfogta a tolvajt, 

majd a lopás megalapozott gyanújával eljárás is indult ellene. 

Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tartotta őt vissza a további 

bűncselekmények elkövetésétől, mert május 23-án Sóskúton is 

történt egy hasonló eset. Itt egy idős nő táskájából lopták ki a 

pénztárcát. A nyomozás során a rendőrség kiderítette, hogy 

ugyanaz a férfi követte el a lopást, aki Százhalombattán is meg-

lopta az idős embert. A beazonosítást követően, júliusban elfo-

gatási parancsot adtak ki ellene, de akkor a férfinek nyoma ve-

szett. Augusztus 4-én azonban az érdi rendőrök megtalálták és 

elfogták, így a bűnismétlés és elrejtőzés megelőzése érdekében 

a bíróság augusztus 6-án elrendelte az előzetes letartóztatását. 

 Q -be-
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A r oma holokausztra emlékeztek
Augusztus 2-a a roma holokauszt emléknapja: 1944-ben 
ezen a napon egyszerre több ezer romát öltek meg az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban. Érden a 
Parkvárosi Közösségi Házban tartottak megemlékezést 
az érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Szociális 
Gondozó Központ szervezésében, egy kulturális rendez-
vény keretében, amelyen bemutatkozott a Szeretet Föld-
je Alkotóközösség, illetve az Érdi Tanoda Egyesület.

Rengeteg romát öltek meg 
brutális módon Auschwitz-
ban 1944. augusztus 2-án. A 
hetvenhárom éve történtek-
ről országszerte megemlé-
keznek, többek közt itt, Ér-
den is. Rendezvényünkre 
nemcsak idősek, hanem ren-
geteg gyerek is eljött, mivel 
nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a fiatalok is tudják, mi 
történt ezen a napon – mond-
ta lapunknak Rafael Attila, 
a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, hozzátéve: 
a roma holokausztra már 
csupán a legidősebbek emlé-
keznek, ők pedig nem szíve-
sen gondolnak vissza 1944 
nyarára.

– Bármennyire is fáj, meg 
kell emlékeznünk arról, 

hogy a mi romáink hogyan 
és miért haltak meg, mert er-
ről tudniuk kell a gyermeke-
inknek, hogy továbbadhas-
sák az ő leszármazottaik-
nak – hangsúlyozta Rafael 
Attila, aki a megemlékezé-
sen felidézte a roma holoka-
usztot, majd gyertyát gyúj-
tott, és a megjelentek egy-
perces néma csenddel emlé-
keztek az áldozatokra.

A múlt szerdai rendezvény 
– immár hagyományos mó-
don – a roma kultúra ápolá-
sát is szolgálta. Míg az előző 
években fotókból, illetve 
gyermekrajzokból, idén a tö-
rökbálinti Szeretet Földje 
Közhasznú Alapítvány alko-
tóközösségének festményei-
ből és gobelinjeiből nyílt ki-

állítás a Parkvárosi Közös-
ségi Házban – a hat alkotó 
műveit augusztus 9-ig lát-
hatta a közönség.

–  Hisszük, hogy Isten or-
szágát mint a szeretet földjét 
lehet építeni. Ennek érdeké-
ben szervezzük programja-
inkat, és cigánymissziót is 
végzünk. Van egy alkotókö-
zösségünk is, műveikből állí-
tottunk ki a rendezvényen. 
Olyan képeket hoztunk, 
amelyek valamilyen módon 
kapcsolódhatnak a mai al-
kalomhoz – mondta lapunk-
nak Sípos S. Gyula, az ala-
pítvány elnöke, aki a meg-
emlékezésen bemutatta al-
kotóközösségüket, és részle-
teket olvasott fel Balog Ele-
mér cigány író, költő művei-
ből.

A rendezvényen Tarnóczi 
Istvánné nyugdíjas szociá-
lis munkás a lemaradó,  
rossz körülmények közt élő 
gyerekek megsegítésére 
idén tavasszal megalakult 
Érdi Tanoda Egyesület tevé-
kenységéről beszélt a közön-

ségnek. Mint lapunknak el-
mondta, nagyon fontosnak 
tartja a cigány gyerekek te-
hetséggondozását.

– A gyerekek tanuláshoz 
való viszonyát meg kell vál-
toztatni, és támogatni kell 
őket abban, amiben tehetsé-
gesek. Segítenünk kell őket 
abban is, hogy hasznosan 
tudják tölteni szabadidejü-
ket. Az országban közel há-
romszáz tanoda működik, és 
nagy hatékonysággal segí-
tik az iskolai munkát – je-

gyezte meg Tarnóczi István-
né, aki évek óta foglalkozik 
roma gyerekek tehetséggon-
dozásával. (A Tanoda prog-
ramjaival bővebben a 19. ol-
dalon foglalkozunk.)

Nem ez az egyetlen roma 
kulturális program a nyá-
ron: mint Rafael Attilától 
megtudtuk, augusztus 26-án 
nagyszabású cigány kultu-
rális rendezvényt tartanak a 
parkvárosi napközis tábor 
területén.

QQ ÁdÁm

Városszerte zajlik az óvodafelújítás
Érd több óvodája nem a gyerekzsivajtól, hanem a felújí-
tási munkálatoktól hangos ezen a nyáron. A régi, kor-
szerűtlen, rossz állapotú épületek felújításával több év-
tizedes adósságot törleszt Érd, hiszen a korábbi város-
vezetők idején nem történt érdemi előrelépés sem az 
óvodák állapota, sem bővítése tekintetében.

Az elmúlt években már 
több intézményt újjáépítet-
tek (Gyula utcai és Kutyavá-
ri úti óvodák, a Harkály ovi), 
illetve bővítettek (például a 
Bem és Béke téri intézmé-
nyek), és e lépéseknek kö-
szönhetően megoldódtak az 
égető férőhelygondok. Bár a 
cél megvalósult, az önkor-
mányzat az elavult, rossz 
állapotú épültek helyett mo-
dern, energiatakarékos óvo-
dákat kívánt létrehozni. Az 
érdi intézmények többségét 
érintő munkálatokról még 
Bács István Fidesz–KDNP-s 
alpolgármester számolt be 
márciusban; azóta az építke-
zések több helyszínen meg-
kezdődtek, sőt, van, ahol kö-
zel járnak a befejezéshez is.

Gőzerővel épül a Kincses 
Óvoda Fácán Tagóvodájá-
nak új épülete: az ötcsopor-
tos intézmény 436 millió fo-
rintból épülhet meg. A Felső-
Parkvárosba tervezett Szi-
várvány Óvoda Erdőszéle 
Tagóvoda (416 millió forintos 
beruházás) közbeszerzési el-

járását már lefolytatták, és 
következő lépésként a mun-
katerület átadásá-
ra kerül sor – tud-
tuk meg Csehné 
Szrnka Hortenzi-
ától, az önkor-
mányzat pályázati 
csoportjának ve-
zetőjétől, aki az új 
építkezések mel-
lett a bővítésekről, 
felújításokról is 
beszámolt.

– A Kincses 
Óvoda, illetve a 
szomszédos Apró 
Falva Bölcsőde 
nyílászárócseréjé-
re, tető-, homlok-
zati és lábazati 
szigetelésére 250 
mi l l ió forintot 
nyert a város egy 
KEHOP-pályázaton. Az épít-
kezés megkezdődött, határ-
ideje szeptember 30., de vár-
hatóan hamarább befejező-
zik az energetikai felújítás. 
VEKOP-os pályázati forrás-
ból elvégezzük az épület bel-

ső felújítását és akadály-
mentesítését; e munkálatok 
valószínűleg befejeződnek 
december 31-ig. Az intéz-
mény fejlesztésére jövőre a 
Modern Városok program 
keretében további 500 millió 
forintot fordít majd a város – 
tette hozzá Csehné Szrnka 

Hortenzia, aki elmondta azt 
is: a Szivárvány Óvoda Tus-
culanum Tagóvoda szintén a 
fent említett KEHOP-forrás-
ból kap teljes tetőszigetelést, 
külső hőszigetelést. A Mo-
dern Városok program kere-

tén belül még további 75 mil-
lió forintot fordít a város az 
intézményre, amiből a fűtés- 
és világítási rendszer, vala-
mint a kerti játszóeszközök 
újulnak meg, és kialakíta-
nak egy tornaszobát is. A 
munkálatoknak szeptember 
30-ig kell befejeződniük. 

– A rendkívül elavult Nap-
sugár óvoda egy emelettel 
bővül majd: a közbeszerezé-
si kiírás nemsokára megje-
lenik, és a 260 millió forintos 
beruházás kivitelezése ősz-
szel el is indulhat – mondta 

az önkormányzat pályázati 
csoportjának vezetője.

Több intézmény felújításá-
nak előkészítő munkálatait 
is elvégzik az idén: megter-
vezik a Szivárvány Óvoda 
Kisfenyves Tagóvoda ener-
getikai felújítását – erre 100 
millió forintot szán a város –, 

valamint a Kincses Óvoda 
Tündérkert és a Tállya Tag-
óvodákét is; ez utóbbiakra  
40–40 millió forint támoga-
tást fordít a Modern Városok 
programból Érd.

QQ ÁdÁm Katalin

A megjelentek egy perces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra

Gőzerővel épül a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának új épülete: az ötcsoportos intézmény 436 millió forintból 
épülhet meg
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A Parkvárosi Közösségi Ház szeretettel meghívja
(2030 Érd, Bajcsy Zs. út 204-206.)

2017. augusztus 11-én, pénteken 17 órára

Révész Jolán és Révész Gábor:

Szikrák és fények
című kettős kiállítására

A tárlatot megnyitja:
Majorné Bániczki Julianna

A kiállítókkal Somfai István beszélget
Közreműködnek az IRKA tagjai és Szigeti Eszter énekes 

Megtekinthető 2017. augusztus 23-ig. H,K 12–17, SZ 8–12, CS 15–18, P 8–18 óra között.

A kiállítás a Szociális Gondozó Központtal együttműködve valósult meg.

A g  yurmától az agyagig
Agyagba lehelt lélek – ezt a 
címet adta Gecző Anna ke-
ramikus egy korábbi tárla-
tának, s noha a világért 
sem akarnánk plagizálni, 
de meg kell állapítanunk, 
hogy ennél találóbbat ne-
héz lenne kitalálni a bony-
hádi alkotó munkáira, 
amelyek a művelődési köz-
pont előtéri galériájában 
láthatók szeptember 5-ig.

A több egyéni és csoportos 
tárlatot maga mögött tudó 
Gecző Anna 2009-ben nyúlt 
először az agyaghoz, s ahogy 
mondja, már az anyaggal 
való fizikai kapcsolat is örö-
met jelentett számára. A mo-
tiváció is adott volt, koráb-
ban is készített kis angyal-
kákat. praktikusan kará-
csony táján só-liszt gyurmá-
ból, aztán meglátta az inter-
neten Rózsakerti Anita 
agyagszobrait, s eldöntötte, 
hogy olyanokat szeretne ő is 
csinálni. Le is másolt egyet, 

ami a száradás során szétre-
pedt, mert akkor még nem 
tudta, hogy ezeket a figurá-
kat üregesen kell kialakíta-
ni - ezt is a példaképnek te-
kintett keramikus árulta el 
neki, több egyéb mesterfo-
gással együtt, amikor elláto-
gatott a műterembe, s el-
mondta, hogy ő is szobrokat 
szeretne készíteni. A tanulá-
si folyamat persze folyató-
dott, az internetről begyűj-
tött tudás egyre szebb figu-
rákban realizálódott. Ahogy 
ezt mondani illik, Gecző 
Anna tehát autodidakta ke-
ramikus, aki az alkotási 
vágytól hajtva sajátította el 
egy mesterség fogásait. De 
abban az értelemben nem 
vált profivá és nem is akar, 
hogy üzleti tevékenységgé 
fejlessze az agyagszobrász-
kodást, sőt kifejezetten ne-
hezen válik meg egy-egy da-

rabtól, már 60–70 figurát 
őriz otthon. Más a helyzet az 
ékszerekkel, mert ilyeneket 
is készít, természetesen 
agyagból, ezek kiváló aján-
dékul szolgálnak a családta-
goknak, barátoknak.

Ihlet, ötlet mindig van, 
meg lehet formázni például 
az ismerős kéményseprőt, 
aki verset írt hozzá, ponto-
sabban az agyagszobrászat-
ról, de a gyerekei hatására a 

Gyűrűk ura szereplői is 
agyagba formáztatnak – 
kézzel, amúgy, mert ezek a 
szobrok nem korongozással 
készülnek. Különféle agya-
got használ hozzájuk, máza-
zással színezi, kétszer égeti. 
A legkülönlegesebbek talán 
a viráglányok, Gecző Anna 
az interneten – hol másutt?! 
– látta meg egy divattervező 
munkáit, aki a megfestett 
nőalakokra élő virágokból 
kreált öltözékeket, ebből az 
ötletből születtek azok a 
színpompás agyagszobrok, 
amelyeken a ruhák külön-
külön megformázott pici 
agyagvirágból készültek.

Évekig saját örömére ké-
szítette a szobrait, majd a 
család és a barátok biztatá-
sára 2014-ben szerepelt elő-
ször önálló kiállításon, s az-
óta sorjáznak a bemutatko-
zások, mert maga is vallja: 
szépet alkotni mindenki kö-
telessége, akiben kellő szen-
vedély, kitartás van, hogy 
széppé tegye maga és mások 
életét.

QQ (mnp)

Gecző Anna azt vallja: szépet alkotni mindenki kötelessége

A legkülönlegesebb alkotások talán a viráglányok

Gyerekei hatására a Gyűrűk ura szereplői is agyagba formáztattak

2017. AUGUSZTUS 22-IG

BOMBA ÁRON!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.  70/607-2222

Csak személyesmegrendelés esetén!
Nyugdíjasoknak plusz kedvezmény!

AJTÓ – ABLAK – ÁRNYÉKOLÓ – KAPU

Műanyag ablakok
AKÁR 2 hÉT ALATT!

Beltéri ajtók
AKÁR 5 hÉT ALATT!

MARC ÉKSZ R

Cím: ÉRD, INTERSPAR Iparos u. 7.

S
AKCIÓ!

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Egyes darabok kiemelkedő
–40%!-os kedvezménnyel.

Szülinap? Névnap?
Eljegyzés? Esküvő?

Lepje megmagát,
vagy akit szeret, értékálló

ragyogó ékszereink egyikével!
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS

AZ ÚJ ÉKSZER ÁRÁBA
akár 12.000 Ft/gr
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Csuka Zoltán Városi könyvtár HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet mindenkinek, aki valamilyen módon kötődik városunkhoz, Érdhez. A 
pályázaton egyének és csoportok (szakkörök, egyéb közösségek) kortól 
függetlenül részt vehetnek. 
Célunk a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapítása, ezért várunk 
olyan írásos (könyv, irat, visszaemlékezés stb.) képi (fotó, képeslap) vagy 
hanganyagot (videó,- magnófelvétel), melyek lehetővé teszik településünk 
történetének még teljesebb megismerését. 
Néhány példa a témákra: 

- családtörténet 
- mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

tevékenységhez fűződő anyagok (üzletek, 
üzemek, kisiparosok működésével 
kapcsolatos fotó és írásos anyag) 

- sporttal, kulturális élettel kapcsolatos 
írásos és fotóanyag 

- régi térképek, képeslapok, fotó, grafika, 
leírás érdi nevezetességekről (különösen 
azokról, amelyek már nem léteznek, mint 
pl. strandok, kastély, téglagyárak, Szent 
György templom, országzászlók, 
hajókikötő, hajómalmok stb.) 

- 1945-1970 között keletkezett 
dokumentumok 

- országgyűlési és helyi választási anyagok 
(plakát, röplap). 
 

Ezen kívül pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma 
feldolgozásával, amely kapcsolódik településünkhöz.  
A kép-és hanganyagokat kérjük magyarázattal, hivatkozással ellátni. 
 
A leadott pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, 
életkorát. 
 
A legsikeresebb pályamunkák jutalomban részesülnek! 
  
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 31. 
A pályázat leadásának helye:  
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 
 
További felvilágosítást telefonon (0623-365-470), emailben 
(csukalib@csukalib.hu) vagy személyesen a központi könyvtárban (Érd, 
Hivatalnok u. 14.) kérhetnek a könyvtár munkatársaitól. 
   
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!  
 

A szépség igazsága
A régi érdiek még emlé-
kezhetnek a jellegzetes 
alakra, a hosszú ballonka-
bátra, a hátravetett sálra, 
a félrecsapott sapkára, 
aki ezekkel a párizsi bo-
hém festőket idéző külső-
ségekkel is hangsúlyozta 
művészvoltát. Persze az 
érdiek, kiváltképp az ófa-
lusiak, anélkül is tudták, 
hogy festőművész az ille-
tő, az idén 25 esztendeje 
elhunyt Szepes Gyula. Sír-
emléke az Ercsi úti temető 
díszparcellájában áll, s 
Domonkos Béla szobrász-
művész – akivel több kö-
zös tárlata is volt – dom-
borműve díszíti. Képei kö-
zül több is látható a nevét 
viselő művelődési központ 
aulájában.

Érd festőjének szokták ne-
vezni, hisz senki oly sok ké-
pen nem örökítette meg a te-
lepülést, a környező tájat, a 
Dunát, az ófalusi utcákat, 
házakat. Különös ember volt 
– írja róla monográfusa, Lo-
sonci Miklós –, olyan, aki 

„nagyon belül él, nem a kül-
ső élet balladáit hordozza 
magában, hanem a mélyen 
nyugvó rezdülő lírát, ame-
lyet képekre vetít és a táj mo-
tívumaival mondja. De így 
emlékeznek rá azok is, akik 
ismerték, s elmondják, hét-
köznapi dolgokról, politiká-
ról nem lehetett vele beszél-
ni, ezek egyszerűen nem ér-
dekelték.

Szepes Gyula 1902-ben 
született Érden, s itt élte le 
életét rövidebb-hosszabb 
megszakításokkal, itáliai 
(1935–38) és párizsi (1957–
62) évei művészetére is nagy 
hatással voltak. Rajztanári 
diplomáját 1931-ben szerez-
te, mesterei között olyan 
nagyságokat találunk, mint 

Vaszary János, Révész Béla, 
Glatz Oszkár és Iwányi 
Grünwald Béla. S bármeny-
nyire is külön világban, a 
valóságtól elzárkózva pró-
bált létezni, életét végigkí-
sérte a tanítás, de ennél pró-
zaibb munkát is kellett vál-

lalnia olykor, például volt 
műszaki rajzoló a csepeli 
vasműben. A tanítás viszont 
közel állt hozzá, szívesen 
foglalkozott tehetséges fia-
talokkal, 1945-ben ő alapí-
tott képzőművészkört mun-
kásoknak a Ganz-Mávag-
ban, a 60-as években vezette 
a nagy múltú Nagy Balogh 
János Képzőművészeti Kört, 
majd Érden is foglalkozott 
fiatalokkal – a mai itt élő mű-
vészek közül többen is a 
keze alatt bontogatták szár-
nyaikat – a művelődési köz-
pontban.

Festés és tanítás – ez töl-
tötte ki az életét, művészeté-
ből nem gazdagodott meg, 
ahogy ismerősei mesélik, 
mindig magas árat szabott a 

képeinek, olyat, amiért kép-
telenség volt eladni, miköz-
ben szerény körülmények 
között, mondhatni szegény-
ségben élt, festményei árá-
ból mégsem engedett, mond-
ván, a művészetet nem sza-
bad aprópénzre váltani.

Ha nem is érdekelték 
különösebben az élet re-
alitásai, azért tudomá-
sul vette azokat, ahogy 
azt a 70-es éveket jól jel-
lemző történet tanúsítja. 
A művelődési központ-
ban rendeztek neki kiál-
lítást – meséli egy akkor 
ott dolgozó ismerője –, a 
megnyitó előtt, a kor-
szak szokása szerint, a 
képzőművészeti lektorá-
tus képviselőinek kellett 
engedélyezniük a falra 
akasztott műveket, az 
egyik ófalusi utcakép 
fönnakadt a szűrőjükön, 
mondván a templom tor-
nyán hangsúlyosan lát-

szik a kereszt. Szepes szó 
nélkül leakasztotta a képet, 
hazavitte, s másnapra a tor-
nyot picit magasabbra fes-
tette, hogy a kereszt már 
éppen nem fért a képbe.

Szepes Gyula az érdi táj 
mellett festett portrékat, 
csendéleteket, életképeket, 
de ő elsősorban és igazából 
tájképfestőnek tartotta ma-
gát, amiről így vallott:

„Azt szeretném, hogy az 
elfáradt ember nyugalmat és 
csendet érezzen a képem 
előtt. (…) Azzal már keveset 
törődöm, hogy színeim pon-
tosan ugyanolyanok legye-
nek, mint a valóságban, csak 
a képen legyenek a helyü-
kön. Ez a szépség igazsága.”

QQ M. Nagy Péter

Önarckép festőkéssel festve (1984, olaj)

Érd (1977, tus, akvarell)



Coca-Cola, Fanta, Sprite
szénsavas üdítőital
többféle, 1,75 l, 165,71 Ft/l

310 Ft/db helyett

Alpro növényi alapú ital
többféle, 1l, 590 Ft/l

2017. augusztus 10-17.

Jar folyékonymosogatószer
többféle, 900 ml, 544,44 Ft/l

490

Papilion nedves törlőkendő
többféle, 100 db/cs, 3,5 Ft/db

390 Ft/cs helyett

AKCIÓ!
350Ft/cs

AKCIÓ!
290

590

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. augusztus 10-től augusztus 17-ig, azon belül a készlet erejéig érvényesek.
Érd, Budai út 28., Nyitva tartás: H-Szo: 8-20 h, V: 9-15 h

www.eurofamily.hu
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II. ÉRDI NYUGDÍJAS LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

a szépkorúak részére
NYÁRBÚCSÚZTATÓ LECSÓFŐZŐ VERSENYT HIRDET

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

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

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

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

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

Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre
autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.

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

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

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

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

jelezve, hogy autóbuszt kíván-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa!

Minden ember életében 
meghatározó szerepet ját-
szanak a gyermekkori élmé-
nyek és a szülőföld. Így van 
ez Márai Sándornál is. Szü-
lővárosához való viszonyát, 
kötődését egy idézettel jel-
lemezhetjük leginkább: „Tu-
lajdonképpen semmi más 
nem érdekel igazán, csak 
ez a város, s ami ott történt 
velem.”

A „Régi Kassa, álom” te-
matikusan rendezve mu-
tatja be a szerző különböző 
korszakaiban a városról írt 
sorait, végigkalauzol életé-
nek legfontosabb színhe-
lyén. Megismerkedhetünk 
születésének körülménye-
ivel, családjával, édesapja 
fájdalmas elvesztésével. 
Képzeletben végigsétálha-
tunk a város utcáin, meg-
nézhetjük a város jelképét, 
a dómot, benézhetünk 
kávéházaiba, megismer-
kedhetünk lakóival, sőt te-
metőivel is. Márai megem-
lékezik kassai iskolaéveiről, 
a premontreieknél töltött 
időről. Tanáráról a követke-
ző elismerő szavakkal szól: 
„a lélek körvonalait rajzol-

ta meg, nagyon tapintatos 
kézzel”.

Csalódott, szomorú hang-
vételű a könyv utolsó része, 
amely felnőttkori látogatását 
eleveníti fel. Minden szép, 
minden a helyén, mégis ho-
mályos hiányérzete van, rájön, 
egyetlen dolgot nem találhat 
meg soha többet: a gyermek-
kort. Így összegzi ekkor az éle-
tét: „Innen indultam el, e házak 
közül, negyvenéves vagyok, 
egész nap halott apámra és 
halott kisfiamra kell gondolni, 
s most, hogy visszatértem a 
„tett színhelyére”, tudom, nem 
sikerült az élet.”

Mindenképpen ajánlható 
ez a könyv Márai kedvelői-
nek és ismerőinek, de azok-
nak is, akik szeretnék jobban 
megismerni az írót, hiszen 
életművének legfontosabb 
darabjaiból olvashatunk idé-
zeteket.

A kötet egy Márai életé-
nek legfontosabb helyszíne-
it számba vevő sorozat egyik 
tagja, nagyon szép kivitel-
ben, értékes fényképekkel 
illusztrálva jelent meg, köl-
csönözhető a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban.

KÖNYV

Már ai Sándor: Régi Kassa, álom
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Őrj árat a 70-es és a 6-os utakon
A balesetek többségét ittas 

vezetés, gyorshajtás, szabály-
talan előzés okozza. A gyak-
ran beláthatatlan következ-
ményű szabálytalanságok in-
dítéka legtöbb esetben a fi-
gyelmetlenség és a felelőtlen-
ség. Vasárnap délután 4 óra-
kor gördült ki járőrkocsink a 
budaörsi rendőrségről. A vo-
lán mögött ülő Pogács István 
szakaszvezető és a rádiót fi-
gyelő Kajászi József tizedes 
feladatául a 70-es és a Dunaúj-
város felé vezető 6-os út ellen-
őrzését kapta.

Felemás keréken
Szürke Volkswagen halad 

Érden Velence felé nyolcvan-
nal – lakott területen. Vezető-
je középkorú férfi. Úgy látszik: 
nem veszi észre a közeledő 
rendőrautót. Nem zavartatja 
magát: nyomja a pedált, mint 
annak előtte…

– Mennyivel ment, uram? 
– kérdezi a megállás után a 
szakaszvezető.

– Hatvan-hatvanöttel – vá-
laszolja felháborodottan, nem 
érti a zaklatás okát.

– Nyolcvannal ment, ké-
rem, több száz méteren át 
követtük.

– Az teljességgel lehetet-
len. Esetleg hetvennel, de 
nyolcvannal semmi esetre 
sem. – A sértett méltóságával 
zárja össze száját: ő már töb-
bet nem is szól, úgyse hisz 
neki senki.

Az emelkedőn nyitott tetejű 
dzsip tűnik fel. Félmeztelen 
fiatalember a kormánykerék-
nél, szemén – az autózás 
fénykorát idéző – védőszem-
üveg, mellette talán harmadi-
kos gyerek. A kérdésre azon-
nal kész a válasz.

– Defektet kaptam… Azért 
másak a gumikerekek. Isme-
rem a szabályt: egyforma, 
megegyező bordázatú gumi-
köpeny kell, de hát a defekt 
miatt… Még nem tudtam ki-
cserélni.

Keresi a szavakat, zavar-
ban van; ezúttal helyszíni bír-
sággal megússza.

Érd határában – a Százha-
lombatta felé vivő – 6-os út 
mentén tiltótábla áll. A meg-
engedett sebesség 40 km. 
Előbb sárga Skoda hagyja 
maga mögött a táblát, s követi 
egy fehér Zaporozsec. Az 
utóbbi többször ráelőz, de 
– hát így van ez – nagy a 
szembejövő forgalom. Jó 20 ki-
lométerrel több mindkét kocsi 
sebessége.

Nyugdíjkorhatáron felül 
járó férfi száll ki a Skodából.

– Nem néztem az órát, de 
ami igaz, az igaz, nem figyel-
tem. Úgy ötvennel mehettem, 
nem láttam a táblát…

A másik kocsi vezetőjével 
már nem ilyen egyszerű a 
helyzet. Állítja, hogy 40-nel, 
esetleg negyvenöttel ment, az-
tán gondol egyet.

– Nem ismer meg? – váltja 
barátságosra felháborodott 
hangját. Megfogja a rendőr 
karját, a vállát veregeti, a régi 
ismeretség jogán. – Itt dolgo-
zom Százhalombattán.

A szabálytalanság azonban 
szabálytalanság, az érv pedig 
kevés. A bírság nem marad-
hat el.

Vadmotorosok
Érd határában széles ív-

ben balra fordul az út. Az el-
lenkező irányból piros motor 
fordul az út menti benzinkút-
hoz, dacára a záróvonalnak, 
és a kötelező haladást jelző 
táblának.

– Igen. Nem figyeltem a táb-
lát, és átléptem a záróvonalat 
– mondja halkan, szinte res-
telkedve a pécsi egyetemista. 
– Nem akartam elindulni 
egyenesen haza, mert kevés 
volt a benzinem. Keveset ma-
gyaráz, tudja: nincs igaza. Jo-
gosítványt, igazolványt nem 
tud mutatni, mert elvesztette 
csomagtartókulcsát, ahol az 
igazolványokat tartja.

Helyszíni bírság a szabály-
talanságért, feljelentés az iga-
zolványok miatt.

S már itt is a következő 
motoros. A napokban a tele-
vízióban látott Agosini ver-
senymotorjához hasonlóan 
kiképzett masinán két fiatal-
ember lapul, fejükön – űrha-
jós-szkafanderre emlékezte-
tő – bukósisak. A kanyar-
ban rádőlnek az útra (akár-
csak a filmekben), aztán el-
tűnnek Budapest irányába. 
A sebesség több mint 80 kilo-
méter – lakott területen. A 
rendőrautónak szirénára 
van szüksége, hogy Diósd-
nál utolérje az országút ver-
senyzőit.

– Biztos nem mentem 
nyolcvannal – mentegetőzik a 
fiatalember, társa pedig sű-
rűn rábólogat.

Ordítozó karambolozó
Az M7-esre indulunk. Az út 

mentén 8–10 éves srác baktat. 
Háttal a menetiránynak. A 
rendőrautó lassít mellette, Po-

gács István a járdára küldi a 
gyereket.

– Higgye el, még az utak 
mellől is elzavarnám őket! 
Persze, ahol nincs járda, ott 
mit lehet tenni? Biatorbágy-
nál helyszíneltem a közel-
múltban. A történet rövid. 
Kislány állt az út szélén az 
anyjával… a másik oldalon 
egy hozzátartozója hívta: 
jöjjön át. A gyerek kitépte ke-
zét az anyjáéból, és nekiro-
hant egy 6 tonnás ZIL-nek. 
Ma is magam előtt látom... 
Az életben nem felejtem el 
azt a képet.

Ráfordulunk az autópályá-
ra. Óriási a forgalom. Végelát-
hatatlan szerelvényenként 
haladnak a kocsik – lépés-
ben. Elöl az emelkedőnél 
rendőrségi helikopter köröz, 
távolabb feltűnik a rendőrségi 
repülőgép is. Karambol az au-
tópályán. Egyik oldalról a má-
sikra szinte lehetetlen átjutni. 
Középre – a fűre – négy au-
tót toltak fel. Két Zsigulit, egy 
Wartburgot és egy Fiatot. Né-
gyes karambol az autópályán, 
az ok: szabálytalan sávvál-
toztatás.

Az autópálya forgalmát 
irányító rendőrök helyszínel-
nek. Az esetet vizsgáló kö-
zépmagas, fehér inges rendőr 
homlokáról patakokban fo-
lyik a veríték. Az összeütkö-
zést okozó ősz hajú, szemüve-
ges, idősebb férfi – enyhén 
szólva is – ordít.

– Nincs is jogosítványa…
A piros inges vezetett, nem 

a másik. Ő az oka mindennek.
A kocsik utasai közül leg-

többen fürdőruhát viselnek. 
Az egyik Zsiguliból kiszálló 
nő vállán 3–4 éves gyerek al-
szik, mellette másik ugrál. A 
Balatonról igyekeztek haza-
felé otthonukba. Kis híján 
nem érkeztek meg…

Lassan besötétedik. Az M7-
esen és az 70-es úton ezer-
számra érkeznek a kocsik Bu-
dapestre.

*

Csak ráengedi az ember a 
lábát a gázpedálra, s máris 
100 körül száguld az autó. 
Nem kell hozzá nagy energia. 
De vajon meg tud-e állni? Mint 
ahogy a hétvégi statisztika fi-
gyelmeztet is: a balesetek szá-
ma 100, a sérülteké 88 volt. 
Sérüléseikbe 12-en haltak 
bele.

Virág Ferenc
Pest Megyei Hírlap  

1976. júl. 6.

Urbán LászLó – sajtótükör

 augusztus  

Érd 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
tisztelettel
meghívja önt 
és családját

SZENT ISTVÁN-NAPI 

ünnepségére
2017. augusztus 20-án 
15 órára
a Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjébe

20.
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Himnusz

Ünnepi köszöntőt mond 
 T. MÉSZÁROS ANDRÁS 
 polgármester

Ünnepi beszédet mond 
 Dr. ARADSZKI ANDRÁS 
 államtitkár,  
 országgyűlési képviselő

BOGNÁR SZILVIA és KÓNYA ISTVÁN
 népdalénekes           lantművész 
 műsora

Kenyérszentelés és -áldás
 Erdélyi Takács István 
 református lelkész
 Hajdu Ferenc
 római katolikus plébános
 Labossa Péter 
 evangélikus lelkész 
 Szabó Mihály
 görög katolikus parókus

A MAGTÁR hagyományőrző  
 táncegyüttes előadása

Szózat

A műsorban közreműködik:

a SZIRMOK Érd Városi  
 és pedagógus Női Kar

A megszentelt kenyér kínálása.
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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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72Szabó Csaba Ev. Érd, Budai út 5.
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Ne csak nézd,
CS INÁLD i s !

09.0
s z o m

9:45 -1

Bővebb információ:
www.handballerd.hu/amator

He l y s z í n : 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

Fellép a

akrobatikus sport színház
győri akadémiája

acrobatic sports theatre

ÉRD ama tő r ké z i l abda nap
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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 NYITVA TARTÁS
Július 10–30-ig, 8.00–16.00 óráig.
A művelődési központ szolgáltatásai 
a fenti időpontban szünetelnek, csak 
hivatali ügyekkel kapcsolatosan foga-
dunk látogatókat!
A pénztár zárva tart!
Július 31-től augusztus 21-ig 8.00–18.00 
óráig rövidített nyitvatartással üzeme-
lünk.
Szeptember 1. és 10. közt, az Érdi Napok 
ideje alatt a művelődési központ csak az 
általa szervezett rendezvények ideje alatt 
tart nyitva!
A pénztár július 31-től szeptember 10-ig 
8–16 óráig tart nyitva!

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig:
Hétfő szünnap; kedd-vasárnap 10–18 óráig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Japán téli vadvilága
Kércz Tibor természetfotó-kiállítása
A belépés díjtalan!
Megtekinthető szeptember 5-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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.

A zárás idejére kölcsönzési 
határidőt nem adtunk, és 

késedelmi díjat sem számolunk 
fel. Kérjük, figyeljék az 

olvasójegyeiken feltüntetett 
határidőket!

Nyári kalendárium kicsiknek és 
nagyoknak a könyvtár honlapján és 
nyomtatott formában is.
Augusztus 31-ig

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

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
VERNISSZÁZS
Somogyi György festőművész kiállítása
Megnyitja Szakolczay Lajos művészeti 
író. Közreműködik Dresch Mihály sza-
xofonon.
Augusztus 18-án, pénteken 18 órakor
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Augusztus 14., HÉtFŐ
19:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
19:30 Monda és valóság határán 3/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
20:00  2016–2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Budaörs–Érd  (2017. április 22-ei 

mérkőzés ismétlése)
21:15  Az 1956-os forradalom hatása Érden  

Pergel Antal előadása 
21:30 Bibliai szabadegyetem    
 58/90. rész
22:30 Monda és valóság határán 3/10. 
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
23:00 szabadulás nélkül 
 Dr. Bognár Zalán előadása
23:30 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:00 tűzijáték

Augusztus 15., KEDD
19:00 Első fesztivál
 dokumentumfilm
20:00 Világjáró esték – 
 geográfus szemmel tasmániában  
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 3. rész
20:35 JAzz
 Trio 3 PO
21:35 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:20  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek ismétlése
  Érdi VSE–Csepel FC (2017. március 18-ai 

mérkőzés ismétlése)
 0:00 Műábránd
 0:20 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:50 tűzijáték

Augusztus 16., szERDA
19:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
19:30 Monda és valóság határán 4/10. 
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
20:00 Bibliai szabadegyetem    
 59/90. rész
21:00 Mintha nem otthon lennénk
 Dokumentumfilm

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval 2. rész
 dokumentumfilm 
23:50 Első fesztivál
 dokumentumfilm
 0:50 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 1:20 tűzijáték

Augusztus 17., CsÜtÖRtÖK
19:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
19:30 sztárportré 111. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Budaörs–Érd (2017. április 22-ei 

mérkőzés ismétlése)        
21:45 Világjáró esték  – 
 geográfus szemmel tasmániában
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 3. rész
22:20 Monda és valóság határán 4/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
22:50 Első fesztivál
 dokumentumfilm
23:50    Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása 
 0:05 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
0:35 tűzijáték

Augusztus 18., PÉNtEK
19:00 sztárportré 111. rész
19:30 Műábránd
19:50 Héjanász a hepehupán
 tévéfilm
20:50 Első fesztivál
 dokumentumfilm
21:50   Keskenyúton Délvidéken
 dokumentumfilm
22:20 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval 2. rész
 dokumentumfilm 

23:00 Monda és valóság határán 4/10. 
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:30   Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 0:00 tűzijáték

Augusztus 19., szOMBAt
19:00  Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása 
19:15 Világjáró esték –  
 geográfus szemmel tasmániában
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 3. rész
19:50 Monda és valóság határán 4/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
20:20 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm   
22:00 Bibliai szabadegyetem    
 59/90. rész
23:00  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság mérkőzéseinek ismétlése
  Érdi VSE–Csepel FC  (2017. március 18-ai 

mérkőzés ismétlése)
  0:40 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  1:10 tűzijáték

Augusztus 20., VAsÁRNAP
19:00 Első fesztivál
 dokumentumfilm
20:00 Monda és valóság határán  4/10.
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
20:30 Világjáró esték – 
 grafológus szemmel tasmániában
  Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi 

Múzeumban 3. rész
21:05 Héjanász a hepehupán
 tévéfilm 
22:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50   2016–2017. NB I. kézilabdaszezon 

ismétlése
  Budaörs–Érd  (2017. április 22-ei 

mérkőzés ismétlése)
 0:05 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
 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.

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

 DECEMBER 11.

2017
ŐSZ

 OKTÓBER 9.
HETVENKEDŐ
JÁNOS 

           NOVEMBER 20.

ITT VAN A SZÉP 
VÍG KARÁCSONY

LUDAS MATYI
a Szegedi Miniszínház előadása

a Katáng Zenekar karácsonyi koncertje

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

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

tanulmányokat folytat,
b) Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik,

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű,

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

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

eredménye,
b) a pályázó családjában élő 

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

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

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítéléséről 
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 odaíté-
léséről 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.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
TAKARÍTÓI,

valamint

OKTATÁSTECHNIKUS
munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok:
•	 intézményi takarítói feladatok 

(takarító),

•	 iskolai technikai eszközök 
karbantartása, rendezvények 
technikai biztosítása (oktatás-

technikus).
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség(takarító),
•	 minimum középfokú végzettség 

(oktatás-technikus),
•	 magyar állampolgárság,

•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának 
feltételei:
•	 önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolata,

•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. augusztus 22. A 
pályázati kiírással kapcsolatos további 
információt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 
Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton, a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. augusztus 23.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

Időseket Ellátó Központ

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 

asszisztens 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  
határideje: 2017. augusztus 21.

Hirdetmény
2030 Érd, Ercsi úti temető temetkezési helyek újraváltására

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésében 
lévő Ercsi úti köztemetőben található, 2016. évi vagy korábbi érvényességi idővel ren-
delkező temetkezési helyek újraváltására,

különösen az 1992. év előtt betemetett, illetve újraváltott hagyományos 
sírokat, valamint a 2007. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnafülkéket 

és az 1997. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnasírokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás 
hiányában – az első koporsós temetéstől számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék 
esetében 10 év vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő 
urnaelhelyezés a lejárati időt nem hosszabbítja meg.
A sírhelyek újraváltásának díját a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. A sírhelyek újraváltása esetén a készpénzes, bankkártyás és 
átutalásos fizetési mód is biztosított. Az újraváltással, illetve az esetleges sírhelyle-
mondással kapcsolatban kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 2017. 
december 31-ig keressék fel a temető gondnoki iroda kollégáit a lent megjelölt 
elérhetőségek egyikén, mert az erre vonatkozó 26/2015. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet 11.§ 6. bekezdés értelmében a lejárat után az újra nem váltott temetkezési 
helyeket kiüríthetjük, és újra értékesíthetjük.

Temetőgondnoki Iroda 2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje 

Hétfőtől Péntekig 8.00–15.30
Telefon: +36 23 365 144; E-mail: temeto@ekfi.hu

SZAKMÁBAN A JÖVŐ
Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája a 2017/2018-as 

tanévben az alábbi szabad helyekre várja a jelentkezőket.
Nappali tanrend szerint (képzési idő 3 év):  

Gépi forgácsoló; Festő, mázoló, tapétázó; Villanyszerelő.
Esti, felnőttoktatás (képzési idő 2 év)

Érettségihez kötött képzések: Irodai titkár; Kereskedő.
8 általánoshoz kötött képzések: Cukrász; Szakács; Pincér; Eladó; Festő,  
mázoló, tapétázó; Gépi forgácsoló; Szerszámkészítő; Villanyszerelő.

Jelentkezési lap és bővebb információ: www.koskarolyszki.hu; www.eszc.hu

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Időseket Ellátó Központ

ÁPOLÓ
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:
•	 az ellátottak testi-lelki jólétének 

biztosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként 

a szakfeladatok koordinálásával 
részt vesz a preventív, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési 
folyamatokban;

•	 a szakma irányelveinek megfelelő-
en tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző tevé-
kenység hatékony működését.

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, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 

gondozó ápoló OKJ;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 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 22. 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: 
1/657/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: ápoló;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
tölthető be;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. augusztus 25.

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

FELHÍVÁS
 Várjuk kirándulni, beszélgetni, közösséghez 
tartozni szerető nyugdíjasok jelentkezését!

Jelentkezni szeptembertől lehet  
a Tusculanumi Nyugdíjas Klub
06-70-611-6837-es telefonszámán.
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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 étke-
zési 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: Intéz-

ményi Gondnokság, 12001008-
00209692-00100009)

•	 készpénzes befizetés az Intéz-
ményi 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 érvénye-
síthetőek:
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 nap-
pali rendszerű iskolai oktatás-
ban részt vevő tanuló számára, 
ha nevelésbe vették vagy utó-
gondozói ellátásban részesül.

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

pali rendszerű iskolai oktatás-
ban részt vevő tanuló számára, 
ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül;

•	 az 1–8. és az azon felüli év-
folyamon 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 gyermek-
étkeztetésben.

A szociális ellátások helyi szabálya-
iról 7/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet alapján a fenti normatív 
kedvezményen túl, a normatív 
kedvezmény érvényesítését követő-
en fizetendő térítési díjból további 
50%-os étkezési díjkedvezményt 
biztosít Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, feltéve, hogy a 
családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 300%-át (2017. 
évben 85 500 Ft). A kérelmet a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Irodájá-
hoz 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 időtarta-
ma alatt, annak megszűnését 
megelőző három hónapban is 
benyújtható. A folytatólagos 
kedvezmény biztosítása ér-
dekében indokolt élni a fenti 
lehetőséggel.
A befizetésekkel, illetve számlá-
zással az alábbi elérhetőségeken 
kérhetnek további tájékoztatást:
•	 Érd MJV Intézményi Gondnok-

ság, Érd, Budai út 14.
•	 Tel: 06-23-521-164, 06-23-

521-165
•	 E-mail: gondnoksag@erd.hu
Készpénzes befizetési napok  
a 2017/2018. nevelési évben
Intézményi Gondnokság, Érd, Budai 
út 14.
2017. szeptemberi étkezés: 
augusztus 7.; augusztus 9.; augusz-
tus 14.; augusztus 16. Pótbefizetés: 
augusztus 21.; augusztus 23.
2017. októberi étkezés: szeptem-
ber 11.; szeptember 13.; szeptember 
18.; szeptember 20.; Pótbefizetés: 
szeptember 25.; szeptember 27.

2017. novemberi étkezés: ok-
tóber 9.; október 11.; október 16.; 
október 18. Pótbefizetés: október 
23.; október 25.
2017 decemberi étkezés: no-
vember 8.; november 13.; novem-
ber 15.; november 20. Pótbefizetés: 
november 27.; november 29.
2018 januári étkezés: december 
11.; december 13.; december 18.; 
december 20.
2018 februári étkezés: január 8.; 
január 10.; január 15.; január 17. 
Pótbefizetés: január 22.; január 24.
2018 márciusi étkezés: február 7.; 
február 12.; február 14.; február 19. 
Pótbefizetés: február 26.; február 28.
2018 áprilisi étkezés: március 
7.; március 12.; március 14.; már-
cius 19. Pótbefizetés: március 26.; 
március 28.
2018 májusi étkezés: április 9.; 
április 11.; április 16.; április 18. 
Pótbefizetés: április 23.; április 25.
2018 júniusi étkezés: május 7.; 
május 9.; május 14.; május 16. 
Pótbefizetés: május 28.; május 30.

Együttműködésüket köszönjük!

Érd MJV Önkormányzata

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a „Nemzeti köznevelésről 
szóló” 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1) 
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak 
alapján óvodapedagógusi munka 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményei-
ben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus,
•	 büntetlen előélet,

•	 cselekvőképesség,
•	 magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 szakmai tapasztalat,
•	 felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások),
•	 felhasználói szintű levelező rend-

szerek (LotusNotes, Outlook),
•	 felhasználói szintű Internetes 

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló szintű precíz, pontos mun-

kavégzés,
•	 kiváló szintű szakmai tudás,
•	 kiváló szintű innovatív, kezdemé-

nyező,
•	 kiváló szintű kommunikáció 

készség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata,
•	 érvényes erkölcsi bizonyítvány,
•	 fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkoráb-

ban 2017. augusztus 25. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. augusztus 23.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Kincses Óvoda címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Edit utca 
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 382/2017, vala-
mint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Szénásiné 
Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Szénásiné Mészáros 
Márta részére, Pest megye, 2030 
Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. augusztus 24.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
ANGOL, MATEMATIKA-INFORMATIKA,
FÖLDRAJZ-BIOLÓGIA, TESTNEVELÉS 

SZAKOS TANÁR
munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: általános iskolai és 
gimnáziumi tagozaton a szakiránynak 
megfelelő tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szakirányú végzettség,
•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata,
•	 90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását 
követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. augusztus 31. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató részére a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. szeptember 1.
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For ró keréknyomon
A biztonság közös érdek és közös eredmény, amiért 
nemcsak a rendőröknek, az állampolgároknak is ten-
niük kell! – húzta alá lapunknak nyilatkozva Tolnai 
Ildikó alezredes, az Érdi Rendőrkapitányság vezető-
helyettese, aki legfőképpen a kánikula veszélyeire 
hívta fel a figyelmet keddi sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, a nagy hő-
ségben a szokásosnál is fo-
kozottabban kell figyelniük 
azoknak, akik a volán mögé 
ülnek. Aki teheti, inkább ne 
vezessen a kánikulában, de 
akinek mégis muszáj útra 
kelnie, legyen nagyon óva-
tos és körültekintő. Tartsa 
szem előtt, hogy ilyenkor 
jelentősen csökken a kon-
centrációképesség, emiatt 
pedig késhetnek a váratlan 
közlekedési helyzetekre 
való reakciók. Az erős nap-
sütés bágyadtságot, álmos-
ságot okozhat, s a sűrű for-
galomban akár egyetlen 
pillanat figyelmetlenség is 
végzetes lehet!

Tolnai Ildikó a megelő-
zés érdekében javasolja az 
autósoknak, hogy csak ki-
pihenten üljenek a volán 
mögé és feltétlenül tartsa-
nak maguk mellett egy pa-
lack hűtött ásványvizet, fo-
gyasszanak gyakran a fo-
lyadékból, és ha módjukban 
áll, előre tervezzék meg az 
útvonalat. Ha fáradtságot, 
dekoncentrációt éreznek, 
álljanak meg, tartsanak 
gyakrabban pihenőt, mert 
a hőségben nehezebb össz-

pontosítani és megnyúlik a 
reakció ideje is, ami akár 
végzetes is lehet. Úti céljuk-
hoz érve lehetőség szerint 
parkoljanak árnyékos he-
lyen, mert a napsütötte te-
rületen álló járműben pilla-
natok alatt roppant magas-
ra szökik a hőmérséklet. 
Soha, semmi szín alatt ne 
hagyjanak az autóban se 
gyermeket, se kutyát, még 
egyetlen pillanatra sem! 
Hasonlóképpen vigyázza-

nak az értékeikre is: ha el-
hagyják a gépkocsit, ne ma-
radjon lehúzva az ablak és 
sem táskájukat, sem egyéb 
tárgyaikat ne tegyék látha-
tó helyre, mert odavonzza a 
tolvajokat.

– Nagyon fontos még, 
hogy saját biztonságunk 
mellett vigyázzunk ember-
társainkra is – mondta az 
alezredes asszony –, külö-
nösen a kerékpárral és mo-
torral közlekedőkre legye-
nek tekintettel, mert ők a 
legvédtelenebbek, ha bekö-
vetkezik a baleset. Különö-
sen kanyarodáskor és sáv-
váltáskor figyeljenek a két 
keréken közlekedőkre – fi-
gyelmeztetett a helyettes 
vezető, majd a bűncselek-
mények hatásos megelőzé-
sére térve kiemelte: csak 
közös erőfeszítéssel érhe-
tünk el eredményeket, ami 
az jelenti, hogy a lakosok-
nak is tevékenyen ki kell 
venniük a részüket a saját 
értékeik megóvásában.

Példaként említette, hogy 
egy-egy betörés, besurra-
nás bejelentése után gyak-
ran kiderül: riasztó is volt a 
házban, csak épp elfelejtet-

ték bekapcsolni, 
vagy úgy mentek el 
otthonról, hog y 
nyitva hagyták az 
ablakokat, netán a 
teraszajtót is... 
Igaz, nagy a forró-
ság, de amíg nem 
tartózkodnak ott-
hon, zárják be a 
lakásuk összes 
nyílászáróját és 
soha ne felejtsék 
használni a riasz-
tót sem.

Hasonlóképpen 
figyeljenek oda ér-
téktárgyaikra ak-
kor is, ha bevásá-

rolni vagy strandra men-
nek. Ne tegyék a táskáju-
kat, pénztárcájukat, mobil-
telefonjukat látható, köny-
nyen elérhető helyre. Bevá-
sárláskor se hagyják őri-
zetlenül, szinte „tálcán kí-
nálva” a retikült vagy a 
bukszát a bevásárlókosár-
ban – zárta a bűnmegelő-
zéssel kapcsolatos tájékoz-
tatóját Tolnai Ildikó rendőr 
alezredes.

QQ Bálint Edit

Vízosztás a kánikulában
Palackozott vizet osztott a 
Fidelitas érdi csoportja 
múlt kedden a nagy káni-
kulában. Az Érd és Térsé-
ge Víziközmű Kft. munka-
társai poharakba töltött hi-
deg ivóvízzel lepték, illetve 
lepik meg a járókelőket.

A nagy hőségben hétköz-
naponként 8-tól 16 óráig vi-
zet osztanak az ÉTV Kft. 
munkatársai, a Budai út 24. 
és 26. számú házak közti te-
rületen. Az akció augusztus 
1-jén kezdődött, és ezen a 
héten is tart. Mint megtud-
tuk, egy-egy nap mintegy 
300 pohár víz fogy el a nagy 
melegben. A közműszolgál-
tató Érden kívül Diósdon és 
Törökbálinton is kínál vizet 
a gyalogosoknak.

A Fidelitas érdi csoportja 
is osztott vizet a nagy hőség-
ben: augusztus elsején dél-
után mintegy hatszáz palack 
vizet osztottak szét a gyalo-
gosok és az autósok között a 
városközpontban. Mint Rie-
bel Zsófiától, a Fidelitas 
érdi csoportjának elnökétől 
megtudtuk, a hatszáz palack 
ásványvíz körülbelül másfél 
óra alatt elfogyott.

Azok a járókelők, akik a 
nagy hőségben szeretnének 
felüdülni egy kicsit, betér-
hetnek a légkondicionált 
üzletekbe, áruházakba, il-
letve középületekbe. Sok 
helyen ingyenes vízautoma-
tákat is találnak a lakosok: 
egyes bankokban, a Polgá-
rok Házában és a Magyar 

Földrajzi Múzeumban is. 
Bár a főtéri szökőkút a nagy 
melegben pancsolásra csá-
bítja a kisebbeket – és nem-
ritkán a nagyobbakat is –, 
ezt tábla tiltja – és nemcsak 
azért, mert a szökőkutak 
vize nem ivásra és fürdésre 
való, hanem a csúszásve-
szély miatt is. Q á. K.

Szü nidő a virtuális térben
Robotépítés, saját számítógépes játékok, mobil- és tab-
letapplikációk készítése, Minecraft, videóvágás és hon-
lapkészítés – e témákban indított nyári tábort Érden a 
Logiscool Élményalapú Programozó Iskola. Az új kezde-
ményezés nagyon népszerű volt: az eddigi hat turnus 
alatt heti négy-hat csoportot indítottak a szervezők.

A gyerekek a közösségi já-
tékokat, szabadidős foglal-
kozásokat együtt, míg a 
szakmai, programozói órá-
kat csoportonként külön töl-
tötték.

– A legkisebbek, első-má-
sodik osztályosok legórobo-
tokat építettek és progra-
moztak, a harmadik-negye-
dikesek egy háromdimenzi-
ós számítógépes világot al-
kothattak és népesíthettek 
be. A felsősöknek háromféle 
tábort kínáltunk: a mobilal-
kalmazások programozá-
sát, a videovágást és a hon-
lapkészítés alapjait tanul-
hatták meg. Minden korosz-
tályt várt a Minecraft-tábo-
runk, amely országszerte a 
legnépszerűbb volt – mond-
ta lapunknak Kővári Zol-
tán, a Logiscool Érd tulaj-
donosa, hozzátéve: Érden a 
Mine crafttal versenyzett az 
alsós programozótábor és a 
mobil applikációkészítés is. 

A legnépszerűbb tematiká-
jú táborokat augusztus vé-
gén is indítják – jegyezte 
meg.

A programozóiskola nyári 
napközis foglalkozásaira fő-
leg a harmadik, negyedik, 
ötödik osztályosok jelent-
keztek, és volt, aki több hetet 
is itt töltött. 

– Örömmel mondhatom, 
hogy nemcsak fiúk, hanem 
nagyon sok lány is jelentke-
zett. Azon igyekeztünk, 
hogy ne csak a szakmai órák 
legyenek érdekesek, hanem 
a szabadidős elfoglaltságok 
is, így strandolás, sorjáté-
kok, fagyizás, foci is szere-
pelt a programok között, 
hogy jó élmény legyen a ná-
lunk töltött hét. Most először 
rendeztünk nyári tábort, és 
reméljük, az őszi foglalkozá-
sokon is viszontlátjuk majd a 
gyerekeket – zárta szavait.

QQ á. K.

Egy nap mintegy 300 pohár víz fogyott el a nagy melegben

Az új kezdeményezés nagyon népszerű volt, főleg harmadik, negye-
dik, ötödik osztályosok jelentkeztek

Tolnai Ildikó: soha, semmi szín alatt ne 
hagyjanak az autóban se gyermeket, se 
kutyát, még egyetlen pillanatra sem! 
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Ing yenes felkészítés pótvizsgára
Augusztus 14-én elindítja pótvizsgára felkészítő ingye-
nes foglalkozásait az Érdi Tanoda Egyesület. 

A tavasszal, magánkezde-
ményezésből alakult érdi ci-
vil szervezet a nehéz körül-
mények közt élő, lemaradó 
gyerekek fejlesztését tűzte 
ki célul. Nyár elején napkö-
zis tábort szerveztek rászo-
ruló gyermekek számára, 
augusztus 14-től pedig több 
tárgyból tartanak felkészítő 
foglalkozásokat a pótvizsgá-
ra készülőknek.

– Az alsó tagozatos gyere-
keket minden tantárgyból fel 
tudjuk készíteni, a felsősök-
nek matematika, fizika, ma-
gyar irodalom szakos taná-
rok tudnak segíteni, akár 
más tárgyakból is. Középis-
kolások is jelentkezhetnek, 

matematika és fizika szak-
tantárgyakból – mondta ér-
deklődésünkre Asztalos 
György, az egyesület elnö-
ke, hozzátéve: az órák au-
gusztus 14-től 18-ig reggel 
kilenctől délig tartanak, és a 
következő héten is folytatód-

hatnak, a pótvizsga időpont-
jától függően. 

Eddig körülbelül 30-an je-
lentkeztek ezekre a foglalko-
zásokra, de tudnak még fo-
gadni jelentkezőket. A Tano-
da azokat is várja, akik úgy 
érzik, a tanévkezdés előtt 
szükségük volna ismétlésre, 
felkészítésre.

A program szeptemberben 
délutáni közösségteremtő és 
tanulmányi foglalkozások-
kal folytatódik. A diákokat 
15–16 órától várják; a lecke-
készítést egyéni fejlesztés és 
játékok követik majd. Ahogy 
a pótvizsgára való felkészí-
tés, úgy a délutáni alkalmak 
is ingyenesek.

Hogy miért van szükség 
ezekre a foglalkozásokra? 
Tarnóczi Istvánné nyugdí-

jas szociális munkás, aki 
évek óta foglalkozik hátrá-
nyos helyzetű gyerekekkel, 
lapunknak elmondta: tapasz-
talata szerint a roma csalá-
doknál nagyon sok a bukott 
gyerek, a szülők közt pedig 
előfordulnak írástudatlanok 

– az egyesület nekik is segít-
séget szeretne nyújtani.

– Úgy látjuk, nagy szük-
ség van a differenciált, sze-
mélyre szóló oktatásra – 
hangsúlyozta a Tanoda 
munkatársa.

QQ ÁdÁm

Önkormányzati támogatások tanévkezdésre

Kör kép becsengetés előtt
Ahol gyerek van, ott az augusztus nemcsak pihenéssel, 
nyaralással, hanem a következő tanévre való felkészü-
léssel is telik, főleg a többgyermekes családokban. A 
szaküzletekben úgy látják: idén valamivel előbb meg-
kezdődött a tanszervásárlás.

Ennek egyik oka, hogy a 
nagy üzletláncok, multicé-
gek már augusztus első har-
madára időzítenek iskola-
kezdési akciókat, másrészt a 
munkáltatók ilyenkor oszt-
ják ki a tanszerre váltható 
utalványokat. 

– Több, a boltunkban rend-
szeresen vásárló szülő, aki 
régebben mindig huszadika 
után jött, most már az au-
gusztusi fizetés kézhezvéte-
lekor, azaz másodikán meg-
vette a szükséges tanszere-
ket – mondta lapunknak Pál 
Éva ügyvezető, hozzátéve: 
náluk inkább a kiegészítőket 
veszik a szülők, mert – mint 
fogalmazott – „a multik akci-
ói alá mi nem tudunk menni”.

– Hozzánk azért jönnek, 
mert nálunk szakszerű se-
gítséget kaphatnak a vásár-
láshoz, hiszen jómagam, il-
letve kollégáim is tanárok 
vagyunk – jegyezte meg Pál 
Éva, hozzátéve: náluk a kö-
zépáras és a drágább termé-
kek a kelendőek. 

Az ügyvezető azt ajánlja a 
leendő elsősök, felső tago-
zatba, középiskolába készü-
lő gyerekek szüleinek: az 
alapfelszerelést – táska, toll-
tartó, tornazsák, tisztasági 
csomag stb. – már a nyár fo-
lyamán vegyék meg, de a fü-
zeteket, ceruzákat a tanító, 

szaktanár kívánalma, útmu-
tatása alapján vásárolják 
majd meg szeptemberben – 
az elsősök rendszerint már 
nyár elején megkapják az is-
kola kívánalmait tartalmazó 
listát, így nem kell várni a 
vásárlással őszig.

Jó hír, hogy az árak nem 
emelkedtek tavaly óta. Mint 
az egyik érdi papír-írószer-
bolt vezetője, Tonkó Tibor 
érdeklődésünkre elmondta, 
náluk a füzetek 60 forinttól 
300 forintig kaphatók, vas-
tagságtól, minőségtől, mintá-
tól függően. Egy gyermek 
tanszercsomagja – felszerelt 
tolltartó, füzetek, festékek, 
körző, vonalzó, színes papí-
rok, rajzlapok stb. – körülbe-
lül tizenötezer forintba kerül-
het, ha mindent újonnan kell 
megvásárolni – tette hozzá. 
Ezt megerősítette az egyik 
vásárló is, aki a középiskolá-
ba készülő lányával nézelő-
dött a tanszerek között.

– Most sem számítunk ki-
sebb összegre. Mi általában 
a minőségi, drágább termé-
keket vesszük. Sajnos, az ál-
talános iskolából csak a vo-
nalzó maradt, amit tudunk 
használni, mindenből új kell 
– mondta az édesanya. 

Pár éve még a tankönyvek 
megvásárlása volt a legjelen-
tősebb tétel iskolakezdéskor: 

most már kilencedik évfolya-
mig minden diák ingyen kap-
ja a tankönyveket, alanyi jo-
gon. A tankönyvek kiszállí-
tása már augusztus elején 
megkezdődött az iskolákba, 
így a diákok a hónap végén, 
illetve szeptember elején át-
vehetik majd azokat.

Ahol sok a gyerek és kevés 
a fizetés, ott a tanévkezdés a 
tankönyvvásárlás nélkül is 
nagy anyagi teher, amit csak 
a különféle támogatásokkal 
lehet enyhíteni. Azok a csa-
ládok, ahol az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg 
a 42 750 forintot – gyermekét 
egyedül nevelő, illetve súlyo-
san fogyatékos vagy tartós 
beteg gyermeket nevelő csa-
lád esetében a 49 875 forin-
tot –, idén is igényelhetnek 
tanévkezdési támogatást az 
önkormányzatnál. 

A gyermekvédelmi Erzsé-
bet-utalvány többek közt 
tanszerek és ruha vásárlásá-
ra használható fel; az igény-
lés határideje szeptember 
30-a. Fontos tudni, hogy ezt a 
támogatást nemcsak az isko-
lás, hanem az óvodás, böl-
csődés gyermekek szülei is 
igényelhetik. Tavaly össze-
sen 625 érdi gyermek kapott 
ilyen segítséget az önkor-
mányzattól – tudtuk meg Ga-
lyasné Légrádi Ágotától, a 
Humán Iroda szociálpoliti-
kai csoportjának vezetőjétől.

Az Erzsébet-utalvány mel-
lett egyéb támogatást is 
nyújt az önkormányzat: a 
rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők 
egyszeri, gyermekenkénti 
6000 forintos támogatást 
kapnak; ezt igényelni nem 
kell, a posta viszi ki augusz-
tus végén. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő hátrá-
nyos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű családok 
esetén ez az összeg valami-
vel magasabb: gyermeken-
ként 6500 forint.

A rászoruló családok kü-
lönféle normatív (azaz álla-
mi) támogatásokat kapnak a 
gyermekétkeztetésben: a 
rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezményben részesülők-
nek nem kell fizetniük a böl-
csődei, óvodai és általános 
iskolai étkezésért, a bölcső-
dékben, óvodákban pedig 
térítésmentesen étkezhet-
nek azok is, akiknek a csa-
ládjában az egy főre jutó jö-

vedelem nem haladja meg a 
nettó 110 225 forintot. 

50 százalékos étkezésidíj-
kedvezmény jár a három- vagy 
többgyermekes családoknak, 
illetve a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermekeknek 
(persze csak abban az eset-
ben, ha nem jogosultak ingye-
nes étkeztetésre), valamint a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, kö-
zépiskola nappali tagozatán 
tanuló diákok számára.

Az önkormányzat a norma-
tív kedvezmény érvényesíté-
sét követően fizetendő téríté-
si díjból további 50 százalé-
kos kedvezményt biztosít, 
amennyiben a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 85 500 fo-
rintot. A kérelmet a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Iro-
dájához kell benyújtani.

QQ ÁdÁm Katalin

Infobox
A Tanoda foglalkozásaira 
az erditanoda@gmail.com 
e-mail címen, illetve Asz-
talos Györgynél a 06-30-
508-4946-os telefonszá-
mon lehet jelentkezni. Az 
Érdi Tanoda címe: Érd, Fel-
ső u. 123.

A program szeptemberben délutáni közösségteremtő és tanulmányi 
foglalkozásokkal folytatódik (képünk a Tanoda nyári táborában készült)

Egy gyermek tanszercsomagja kb. tizenötezer forintba kerülhet, ha 
mindent újonnan kell megvásárolni
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225  km tíz óra alatt
9 óra 56 perc és 54 má

sodperc alatt teljesítette a 
3,8 kilométer úszásból, 180 
kilométer kerékpározásból 
és 42,2 kilométer futásból 
álló nagyatádi Extreme
Mant Bartos Dávid, a Dr. 
Bátorfi Agria KTK érdi tri
atlonosa. Az edzőként is 
dolgozó Bartos Dávid 53 
perc és négy másodperc 
alatt teljesítette az úszást, 
5:32:33nál végzett a kerék
páron, míg a maratoni fu
tást három óra 23 
perc és 59 másod
perc alatt teljesí
tette, így összesí
tésben 27. helyen 
ért célba.

„Tényleg nem 
gondoltam volna, 
hogy ilyen idő 
lesz belőle. Keve
set sikerült edze
nem az utóbbi pár 
hónapban, ami
nek köszönhető
en eléggé el is fá
radtam a bringán 
már 60–70 km 
után. Előtte az 
úszás jól ment, 
bár sokat vezet
tem, ami kivett 

belőlem egy kicsit. Bringa 
után nem sok kedvem volt 
kimenni futni, de végül va
lahogy rávettem magam” – 
írta közösségi oldalán Bar
tos Dávid, aki megosztotta 
azt is, nagyon sok erőt 
adott neki, hogy a pályán 
volt három elsőbálozója – 
először versenyző sportoló
ja –, majd hozzátette: mind
három tanítványa sikere
sen teljesítette első hosszú 
távját. n Domi

Főp róba a masters vb-re
Hat csapattal, öt 55+-os és 
egy 60+-os együttessel 
tartottak felkészülési vízi-
labdatornát Érden.

A Négy Ikon Emléktorna 
nem csak a hétfőn kezdődött 
masters világbajnokság fő
próbája volt, hanem a szer
vezők Rusorán Péterre, Fel
kai Lászlóra, Konrád II Já
nosra (az 1964es tokiói 
olimpia bajnokaira), illetve 
Konrád III Ferencre (az 
1976os montreali ötkarikás 
játékok aranyérmes pólósá
ra) emlékeztek.

– Ez a tizedik nemzetközi 
emléktorna. Azért ezt a négy 
játékost választottuk, mert 
az egyetemes és a magyar 
vízilabda kiemelkedő egyé
niségeinek tartottuk őket. 
Elsősorban baráti emléke
zés ez – kezdett bele a Diapo
lo Négy Ikon Emléktorna 
történetébe Szekeres Ta-
más, az MC Walrus vezető
edzője, a torna szervezője.

– A labdával még ebben a 
korban sem szokott gond 
lenni, inkább a lábtempó és a 
tüdő sínyli meg a leállást, de 
a jelenlegi csapatomban – 
ami most Érdi Öregfókák 

néven fut – Sudár Attila 
olimpiai bajnok, Tóth Béla 
válogatott kapus, Kuncz 
László olimpiai bronzérmes 
és csupa válogatott vagy Eu
rópabajnok játékos játszik. 
A nevek megvannak, a tudás 
keveset kopott, csak kicsit 
lassabb a játék – tette hozzá 
Szekeres Tamás.

A kétszer tízperces, futó 
órával játszott csoportmér
kőzések során a házigazda 
MC Walrus a kanadai Calga
ryt és az amerikai Blue 

Thundert is legyőzte. A dön
tőt pedig a másik csoport 
első helyezettjével, a szintén 
amerikai Scottdale Arizoná
val vívta a magyar együttes, 
amely könnyed 11–7es győ
zelmet aratott. A bronzmér
kőzésen a Calgary 55+os 
csapata 5–4re verte a Cal
gary 60+os együttesét, míg 
az ötödik helyet az ausztrál 
Perth Cockatoos szerezte 
meg a Blue Thunder 9–4es 
legyőzésével.

Qn Domonkos

LABDARÚGÁS

Premier előtti győzelem idegenben
Hátrányból felállva nyerte meg 4–1-re a bajnoki főpróbát 
a szintén NB III-as FC Dabas otthonában az Érdi VSE.

Kiváló iramban kezdődött 
a dabasi mérkőzés. Rögtön a 
találkozó elején magához 
ragadta a kezdeményezést 
Limperger Zsolt együttese, 
de hiába dolgoztak ki sok 
helyzetet a vendégek, az 
első félidőben nem született 
gól, pedig Koós Gábor, Mel-
czer Vilmos, Kárász Krisz-
tián, Balázsovics Máté, Pál 
Szabolcs vagy éppen Kele-
men Patrik is többször elju
tott az ellenfél kapujáig. A 
túloldalon viszont jóval cse
kélyebb mértékű volt a tá
madások száma, s ha el is 
jutottak a kapuig, akkor 
vagy a védelem, vagy Borek 
Norbert hárított.

A fordulás után sort cse
rélt a házigazda, s két perc 
elteltével szinte a semmiből 
szerezte meg a vezetést, 
amikor egy szögletet követő
en a kapu előtti kavarodás 
után jutott előnyhöz (1–0). A 
folytatásban Kelemen Pat
riknak egymás után öt hely
zete maradt ki, az egyiknél a 
kapu torkából nem tudta gól
ra váltani a bal oldali be
adást. Aztán Bozsoki pazar 
kiugratása után sem tudott 
kapura csúsztatni. Egy perc
cel később megint jól indult 
el Kelemen, de csak a kapu
fát találta telibe, az innen 
kipattanót viszont Pál Sza
bolcs gólra váltotta (1–1).

A megtört házigazda ellen 
Kelemen passza után Tár-
kányi Gergő remekül for
dult be, s még a labda érinté
se nélkül két védőt is becsa
pott, begyalogolt és elpasz
szolt a dabasi kapus mellett 
(1–2). Az utolsó tíz percre 

érve Pál Szabolcs indult el a 
bal oldalon, majd a tizenha
toson belül lerántották, a 
büntetőt Melczer Vilmos ér
tékesítette (1–3). A hajrában 
már úgy tűnt, marad a kétgó
los különbség, de az utolsó 
percekben Németh Gábor 

Vince bombázott a felső léc
ről a kapuba (1–4).

Az Érdi VSE a bajnoki fő
próbát megérdemelt sikerrel 
abszolválta, így Limperger 
Zsolt együttese győzelemmel 
hangolt a jövő vasárnapi, gyir
móti bajnoki rajtra. n D.B.

FC DABAS–ÉRDI VSE 1–4 (0–0)
Érdi VSE: Borek – Kárász (Ország, 60.), Bozsoki, Hegedűs N. 
(Ebedli, 80.), Németh G. V. – Kónya (Pallagi, a szünetben), 
Koós (Pintér N., a szünetben), Melczer – Balázsovics (Tárká-
nyi, 60.), Pál Sz., Kelemen P. (Füzér, 82.)
Érdi VSE gólszerzői: Pál Sz. (64.), Tárkányi (74.), Melczer (80. – 
tizenegyesből), Németh G. V. (90.)

Németh Gábor állította be a négy-egyes érdi sikert  (Fotó: Balogh István)

A házigazda kispadján korábbi válogatottak és olimpikonok is ültek

Bartos Dávid összesítésben a 27. helyen ért 
célba
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Milákisták és Milákcsúcsok
Mint beszámoltunk róla, ezüstérmet szerzett 100 méter 
pillangón Milák Kristóf, az Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. 17 éves tárnoki tehetsége a budapesti vizes-világ-
bajnokságon. A világesemény után egy nappal már Győr-
be indult az érdi csapat, ám Milák megbetegedett, amely 
nem jó hír az augusztus 23. és 28. között az Egyesült 
Államokban rendezett ifjúsági világbajnokság előtt. Mi-
lák Kristóffal múlt szerdán beszélgettünk.

– Négy nap telt el a világ-
bajnoki ezüstérem megszer-
zése óta. Sikerült már feldol-
gozni?

– Még nem igazán.

– 87 századot javított 
egyéni csúcsán. Meglepő-
dött, hogy ilyen jól ment?

– Mindig hiszek magam-
ban, de azért megleptek ezek 
az időeredmények. A junior 
világcsúcsról csak annyit: 
kellett, hogy tovább tudjak 
jutni a középdöntőbe, majd a 
döntőbe.

– Mi lehetett az oka ekkora 
javulásnak? Hazai környe-
zet, gyors medence, remek 
közönség…

– A sok külső tényező is 
sokat segített. A tizenhá-
romezres közönség nem 
csak úgy ott van. Előbb 
Cseh Laci ment be, és hal-
lottam, mekkora ovációval 
fogadják. Aztán engem is. 
Ez is befolyásolta a teljesít-
ményemet.

– Selmeci Attila azt mond-
ta, úgy érezte, nagyon bizo-
nyítani szeretett volna szá-
zon, merthogy kétszáz pil-
langón végül nem indult.

– Ez így volt. Főleg akkor 
akartam bizonyítani, ami-
kor láttam az időeredménye-
ket kétszázon.

– Merthogy az ifi-Eb-n 
úszott 1:53,79-es idővel 
bronzérmes lett volna, és ki 
tudja, mi lett volna, ha úszott 
volna?

– Lehettem volna bronzér-
mes, de nem lettem az. Most 
már nem játszom azzal a 
gondolattal, hogy mi lett vol-
na, ha. Nem történt meg, de 
ez az egyik ok, hogy száz pil-
lén megmutattam, igenis van 
helyem.

– Hányszor nézte vissza az 
úszását? Mi volt a jó és mi 
volt a rossz?

– Még nem tudtam vissza-
nézni. Belülről egy csomó 
hibát vettem észre. Attila 
bá’-t ez annyira nem foglal-
koztatta, csak annyit mon-
dott: jó, jó, jó, jó lesz ez!

– A döntőben ötvennél 
nem jött ki jól a fal, csak ha-
todikként fordult. Miből me-
rített erőt, mert amit a máso-
dik ötvenen produkált, az el-
képesztő volt?

– Kedden néztem egy vide-
ót a 2008-as pekingi olimpi-

áról, megnéztem a 100 pil-
langót, amit Michael Phelps 
behúzott, ő is ugyanúgy 
úszott, ahogy én. Ez az 
úszásmódszer százon tipi-
kus kétszázas versenyzőre 
vall, mert mi nem tudunk 
úgy belekezdeni és ez észre-
vehető különbség, hogy az 
első ötvenen egy fél test-
hosszt vernek ránk, de a má-
sodik hosszt úgy meg tudjuk 
húzni, hogy helyezéseket 
ugrunk előre.

– Milyen volt Caeleb Dres-
sel mellett úszni? Ő egyrészt 
húzta is előre, másrészt kap-
ta is tőle a vizet…

– A középdöntőben kap-
tam tőle bőven. Mondták, 
hogy nem annyira jó mellette 
úszni, de én úgy álltam hoz-
zá, hogy lesz kivel menni és 
lesz, aki húzzon felfelé. A 
döntőben a kidelfinezés után 
kaptam tőle egy nagy hullá-
mot, de utolértem és akkor 
már nem kaptam tőle sem-
mit, és így be tudtam érni.

– Milyen volt a Duna Aré-
na, a medence, amiről azt 
mondják, nagyon gyors?

– Tényleg baromi gyors. A 
Budapest Open jót tett, mert 
segített hozzászokni a me-
dencéhez. Hatalmas a Duna 
Aréna, nagyon nagy labirin-
tus, olyan szervezés volt a 
vizes-világbajnokság mö-
gött, hogy több országból is 
mondták, olimpiai szintű 
rendezvény.

– Mi volt a last call room-
ban, ahonnan kihívták önö-
ket?

– Zenét hallgattam és 
koncentráltam. Csak ak-
kor éreztem a közönség 
hangulatát, amikor kivit-
tek minket. Hallottam a kö-
zönséget, és már akkor 
tomboltak.

– Amikor a verseny után 
meglátta az eredményt, me-
lyiken csodálkozott inkább? 
Az 50.62-n vagy az ezüstér-
men?

– A kettes számot előbb 
láttam, mint az időered-
ményt, ezen voltam nagyon 
kibukva… Azt hittem, hogy 
Dressel mellett jobban jön-
nek a többiek, ezt pedig leg-
merészebb álmomban sem 
gondoltam volna.

– És Cseh László mit mon-
dott, amikor a verseny után 
odaúszott önhöz a vízben?

– Gratulált és mondta, 
hogy ünnepeljek, emeljen fel 
a kezemet, integessek. Az-
tán mondtam neki, hogy 
„Laci, olyan sokkban va-

gyok, hogy inkább hagyjál 
békén…”

– Meséljen a váltóról. Múlt-
kor beszéltünk róla, akkor 
még úgy volt, hogy csak a 
4×200-as férfi gyorsváltó-
ban lesz érdekelt, ha a ma-
gyarok döntőbe jutnak.

– Délután úgy lett volna, 
hogy Kozma Dominik, Ber-
nek Péter, Grátz Benjámin 
és én. Bevallom, utána szo-
morú voltam, hogy nem jutot-
tak döntőbe, mert szívesen 
úsztam volna. A 100 pille 
döntője után megkaptam azt 

a hidegzuhanyt, hogy úsz-
szak a vegyes váltóban is. 
Úgy gondoltam, hogy ha már 
a gyors nem jött össze, akkor 
a 100 pille nekem jobb.

– Miért volt ez hidegzu-
hany?

– Nem számítottam rá. 
Örülök ennek a helyezésnek 
is. Nem méregettünk esélye-
ket a fiúkkal, ez már csak 
örömúszás volt.

– Új fogalmak is létrejöttek 
Önnel kapcsolatban: Milák-
csúcs és Milákista.

– A Milákistát még Petrov 
Iván találta ki, jóval a többi-
ek előtt. Azt nem tudom, mit 
jelent. Úgy kezdte Debrecen-
ben, hogy nagy Milákista 
hírében áll. Már hallom visz-
sza ezeket a szavakat és 
mondom magamnak: Úris-
ten, Iván, mit tettél…

– És a Milákcsúcs?
– Már használtam és hal-

lottam korábban is, de most 

volt, hogy elterjedt ez a szó-
használat…

– Már hétfőn leutaztak 
Győrbe, egyből a világbaj-
nokság után. Az edzője azt 
mondta, hogy másfél nap 
könnyített edzése volt. Tu-
dott pihenni?

– Most beteg vagyok. A 
verseny utáni fáradtságból 
lett egy kisebb betegség. 
Kedden edzettem, azóta 
nem.

– Ez azért nem annyira jó 
hír, így néhány héttel az ifjú-
sági világbajnokság előtt.

– Remélem, minél gyor-
sabban meggyógyulok, és fel 
tudok készülni, mielőtt in-
dulnánk. Titkon aggódom 
egy kicsit, hogy ez a forma 
kitart-e. Remélem, igen. 
Bennem van az optimizmus, 
hogy minden rendben lesz és 
meglesznek az érmek.

– Itt már nem a döntőbe 
jutás a cél, hanem ténylege-
sen a lehető legjobb helyezé-
sek és aranyérmek?

– Az lesz a jó és rossz egy-
szerre, hogy az elején van 
ötven pillangó, közepén a 
száz és a végén van a két-
száz, ami számomra nem 
annyira kedvező, mert ott 
szerettem volna az 1:53.3-at 
megúszni, ez az én kis sze-
mélyes tervem kétszázon. Az 
ötven pillét meg kéne már 
javítani, mert most a világ-
bajnokságon az elődöntőben 
egy századdal jobban kezd-
tem, mint az ötvenes időm, 
szóval ott nem ártana javíta-
ni. Száz pillén meg egy érem, 
ott nem hiszem, hogy fogok 
javítani.

– Azt mondja, hogy 1:53.3, 
ez fél másodperces javítás 
kétszázon. Ez mennyire sok?

– Még mindig könnyebb, 
mint 1:55.4-ről 1:53.8-ra. (Mi-
lák nevezési ideje és eredmé-
nye az ifi-Eb-n – a szerk.)

– A következő évek mivel 
telhetnek? 2019-ben megint 
világbajnokság, aztán 2020-
ban olimpia. Mennyire lehet 
ezekre már most gondolni?

– Még annyira nem, csak 
annyit, hogy menni fogok. 
Olyan távol van még, hogy 
nem érdemes egyelőre vele 
foglalkozni. Mindig csak egy 
évre előre gondolkozunk, ab-
ban meg lesz ifi-Eb, ifi olim-
pia és felnőtt Eb.

QQ Domonkos Bálint

„Laci gratulált és mondta, hogy ünnepeljek, emeljen fel a kezemet, integessek. Aztán mondtam neki, 
hogy Laci, olyan sokkban vagyok, hogy inkább hagyjál békén…”  (Fotó: MTI/Ilyés Tibor)
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ELŐMENETELI
LEHETŐSÉG
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Ha örökbe fogadná 
Jolánkát vagy Noxit, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Jolánka 8 hónap körüli, kedves, 
élénk, foglalkozásigényes, köze-
pesre nőtt kölyökszuka, már át-
esett az ivartalanításon. Más ku-
tyákkal általában jól kijön, játé-
kos, de egyedüli kedvencként is 
megállná a helyét.

Noxi barátságos, azonosító nél-
kül talált növendék kan kutyus. 
Figyelmes és tanítható, eredeti 
gazdája nem jelentkezett, így új, 
felelős családra vár. Elég sovány 
volt, már szépen összeszedte 
magát.

Iskolakezdési támogatás
Egyre több támogatást, se-
gítséget kapnak a családok 
az iskolakezdéshez – mond-
ta Kardosné Gyurkó Katalin, 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének elnöke az M1 
csatornán szombaton.

A tankönyvcsomagok átla-
gosan 10–12 ezer forintba 
kerülnek, nagyobb gyerme-
keknél a nyelvkönyvek miatt 
akár 16 ezer forintba is. A 
szeptemberben kezdődő új 
tanévtől már nemcsak az 
alsó tagozatos diákok, ha-
nem az 5–9. osztályos tanu-
lók is ingyen kapják a tan-
könyveket, ez egy kétgyer-
mekes családnál 24 ezer fo-
rintot is jelenthet – fejtette 
ki. Hozzátette, a három- 
vagy többgyermekes csalá-

dok már korábban is ingyen 
jutottak a tankönyvekhez.

A szervezet elnöke ked-
vezőnek nevezte azt is, 
hogy augusztusban dupla 
családi pótlékot kapnak a 
családok, korábban folyó-
sítják a szeptemberi járan-
dóságot, így könnyebben fel 
tudnak készülni az iskola-
kezdésre, a szükséges fel-
szereléseket időben meg 
tudják venni.

A nehéz helyzetben lévő 
családok az iskolakezdés-
hez további segítséget is 
kaphatnak, ilyen például az 
iskolakezdési vagy az Arany 
János tehetséggondozó 
program által nyújtott támo-
gatás – hívta fel a figyelmet 
Kardosné Gyurkó Katalin.

(MTI)

Nap fény járja át a szívem újra…
…csak a legszükségesebbeket viszem el az útra! Az ős-
régi sláger tanácsait néha nem árt megfontolni. Köznapi 
nyelven: minél kevesebb értéket vigyen magával!

Sziget fesztivál, Zamárdi 
Strand Fesztivál, B.my Lake 
és a teljesség igénye nélkül 
megemlíthetjük a közismert 
magyarországi fesztiválok 
közül a Pálinkafesztet, az 
augusztus 20-ai ünnepsége-
ket, a debreceni Virágkarne-
vált, az Etyeki Pikniket.

Számtalan szórakozási le-
hetőség a kultúra különféle 
megnyilvánulási formáiban. 
Ahány fesztivál, rendezvény, 
annyi esély bűncselekmény 
áldozatává válni. Az ínycsik-
landó lángost, csülköt, házi 
készítésű süteményeket és 
kézműves termékeket árusí-

tó standok mellett a tolvajo-
kat is megtaláljuk a vásáro-
kon, mulatságokon, akik 
kapnak az alkalmon, ha nem 
fordít kellő figyelmet értékei 
védelmére.

Táskáját tartsa maga 
előtt, testéhez szorítva! Csak 
annyi készpénzt vigyen ma-
gával, amennyi feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy jól 
érezze magát és biztonság-
ban hazajusson!

Parkoló autójában semmi-
lyen értéket ne hagyjon! A 
gépkocsit távozáskor zárja be!

Koncert hallgatása köz-
ben könnyen belefeledkez-

het a zenébe, és hogy a táska 
ne zavarja a táncban, a hátá-
ra dobja. Ez lehetőséget biz-
tosít a zsúfolt tömegben a 
zsebtolvajnak, hogy észre-
vétlenül eltulajdoníthassa 
belőle a mobiltelefont, pénz-
tárcát, személyi iratokat. 
Ehhez hasonló helyzetben 
értékeit lehetőség szerint 
tartsa belső zsebében 
(amennyiben lehetséges), il-
letve rögzítse ruházatához 
díszlánccal vagy táskaőrrel!

A rendezvényeken, feszti-
válokon gyakran zsebtolvaj 
csoportok „dolgoznak”. Míg 
a banda egyik tagja maga-
tartásával vagy egy kérdés-
sel eltereli az áldozat figyel-
mét, addig társa elköveti a 
bűncselekményt. Szórako-

zás, bulizás közben 
is figyelje az ön kö-
rül állókat és ameny-
nyiben gyanúsan vi-
selkedő személyre 
lenne f ig yelmes 
vagy esetleg bűncse-
lekmény elkövetését 
észlelte, azonnal 
szóljon a biztonsági 
szolgálat munkatár-
sainak, akik segíte-
ni fognak a problé-
ma megoldásában 
vagy szükség esetén 
a rendőrséget is értesítik!

Buli alkalmával is figyel-
jen barátaira, társaira! Sose 
hagyják egyedül a társaság 
ittas tagját, hiszen álomba 
szenderülve vagy védeke-
zésre képtelen állapotban 
fokozottan ki van téve an-
nak, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljon! Rosszul-

lét esetén értesítsék az 
egészségügyi szolgálatot 
vagy hívják a mentőket!

Segélyhívó számok: 107, 
112.

Kellemes nyarat és jó szó-
rakozást!

Pest Megyei  
Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya

Buli alkalmával is figyeljen barátaira, társaira!
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 49
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

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

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

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

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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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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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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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

47
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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.

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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Takarítást és gyermekfelügyele-
tet vállalok! 06-20-577-7498

ÁLLÁST KERES

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

TÁRSKERESÉS

Hetvenes férfi hölgy társaságát
keresi szabadidő eltöltésére Te-
lefon: . 06-70-202-9260.

KedvesOlvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári leállás miatt

2017. augusztus 23-án újságunk nem jelenik meg.

Megértésüket köszönjük!

Szerkesztőség
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CSALÁDI HÁZ

Eladó 50 m2-es ház Százhalom-
battán, 1000 m2-es telken 8,2
millió forintért. 06-70/544-
9338, 06-31-325-8127

TELEK

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

VEGYES

Költözés végett eladó Lehel hű-
tőláda 200 és 400 literes, új vil-
lany grillsütő, új és használt
csatornák, kézikocsi, barna cse-
répkályha, Inox szennyvízszi-
vattyú, Hajdu energomatt mo-
sógép, Grunfoszt keringető, 20
literes permetező, cseresznye
hálószobabútor plusz heverő,
étkezőasztal két sarokpaddal.
Telefon: 06-23/365-991, 06-30/
568-8942.

Tenyészetből, ausztrál juhász
szuka kiskutyák eladók, vi-
lággyőztes szülőtől, chippel,
oltva, féregtelenítve, törzs-
könyvvel.
www.vitalityaussies.weebly.hu
06-30-6768939, 06-23-381-152

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

Eladó alig használt Akai típusú
hordozható klíma. Ár mege-
gyezés szerint. 06-30-245-3772

Tölgy, bükk, éger, gyertyán ve-
gyes tűzifa eladó 10900 Ft/m3.
06-30-839-0436

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

ÁLLÁST KÍNÁL
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Munkaidő: 12 órás váltott műszakban
Munkavégzés helye: Törökbálint

Feltételek:
• a fenti munkakör betöltéséhez
szükséges végzettség

• egészségügyi alkalmasság

Benyújtandó:
• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló okiratokmásolata

Jelentkezés kizárólag írásban
az info@tabitha.hu email címen.

Gyermek egészségügyi
intézmény azonnali

munkakezdéssel pályázatot
hirdet, teljes-

vagy részmunkaidőben,
gyermekápoló

munkakör betöltésére.

Gyermekápoló
TTöörröökkbbáálliinntt -- MMaaggyyaarroorrsszzáágg
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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.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

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

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

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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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.

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.

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.

Üveges vállalkozó alkalmi besegí-
tőt keres. előny: lakatos mun-
kában való jártasság. 06-30/
5928155

INGATLAN

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

EGÉSZSÉG

496840

Dohányzásról leszokás garanciával.
Hívjon az ingyenes konzultációért:

(30) 9 712 414
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A Szigetelők Boltja Kft.
árukiadó, raktáros

munkavállalót keres.

Feladatok:
• Vevők udvarias kiszolgálása.
• A beérkező áruk raktárba történő betárolása.
• A raktár területének rendben és tisztán tartása.
• Amegrendelt áruk összekészítése szállításra.
• Elektromos targonca vezetése.
• Szállítmányt kísérő dokumentumok kezelése (számla,
szállítólevél).

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány vagy minimum középfokú
végzettség.

• OKJ-s targoncavezetői jogosítvány.
• Targoncavezetésben szerzett tapasztalat.
• Precíz, (gyors) pontos munkavégzés.
• Napi 8 órás munkarend.
• Álló (sétáló) munka vállalása.
• Raktározásban szerzett tapasztalat.
• Megbízhatóság.
• Problémamegoldó képesség.

Amit kínálunk:
• Kiszámítható jövedelem.
• Hosszú távú, megbízható munkahely.
• Határozatlan idejű munkaszerződés.
• Munkavégzés helye: 2030 Érd, Lőcsei u. 28-32.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com e-mail címre.
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Nyelviskola Érd központjában,
Érd Alsó és Érd Felső vasútállomások

között, mindkét állomástól
egy-két perc sétára.
Cím: Érd, Mária u. 1.

Tanulna? Hívjon! 06-70/353-8273
citynyelviskola.hu

AKCIÓ!!! Szeptember 30-ig minden
tanfolyamunk árából 10% kedvezmény!!!

City Nyelviskola
megtanítjuk angolul

KIADÓ INGATLAN

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

Érden a lakótelepen 55m-es lakás
garázzsal kiadó. Érdeklődni: 06-
70-324-8726, 06-23-366-756

Középkorú,megbízható hölgy ki-
adó házat keres 80 ezer+rezsi
árban. Tel.: 06-30-568-3098.
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Leg endák nyomában Ófaluban
A rekkenő hőség ellenére húsznál is többen gyűltünk 
össze szombaton egy órakor, s nem csak érdiek, hogy az 
Éltető Értékeinkért Egyesület felhívására bejárjuk Ófa-
lu nevezetes helyeit, s meghallgassuk a még ezeknél is 
nevezetesebb helytörténészt, Ábel Andrást.

A mindenre elszánt érdek-
lődők között voltak többen, 
akik az Ófaluval való ismer-
kedést már reggel elkezdték, 
s Király Lajos vezetésével 
bejárták a Beliczay-sziget–
Attila-vár–Megyunka (ma-
gaspart, régi téglagyár) út-
vonalat, s ezt követően csat-

lakoztak a kora délutáni sé-
tához.

Ez még úgy is rendkívül 
izgalmas program volt, hogy 
a résztvevők többsége nem 
először hallott az Érdhez fű-
ződő eseményekről, legen-
dákról, mert Ábel András 
olyan mennyiségű, kevesek 

által ismert és 
persze sokak 
á lta l cáfolt 
vagy vitatott in-
formációt osz-
tott meg az ér-
deklődő csapat-
tal, hogy még a 
leg tájékozot-
tabbak is szem-
b e s ü l h e t t e k 
számukra ed-
dig ismeretlen 
adalékokkal.

Kezdve attól 
például, hogy 
Ábel András 
rögtön az elején 
közölte, hogy 
Érd elnevezése 

egy személynévből szárma-
zik, konkrétan Árpád déd-
apját nevezték így. Persze 
azt is sietett leszögezni a te-
lepülés történetének alapos 
ismerője, hogy ő többnyire 
legendákról mesél, amelyek 
nem mindig egyeznek a vélt 
vagy valós történelmi té-
nyekkel, noha nem lenne 
csoda, ha egyes mozzanatok 
idővel igaznak bizonyulná-
nak, s a mondák köréből a 
történelem kategóriája ke-
rülnének, ahogy ez eseten-
ként már elő is fordult.

A legendák, mondák kelet-
kezése és fönnmaradása – 
bátran elfogadhatjuk e gon-
dolatot – formál egy népből 
nemzetet, amellett, hogy az 
igazság számtalan apró 
részletét tartalmazzák, ki-
egészítve a történetírás té-
nyeit, s pótolva annak héza-
gait. Így, ebben a szellemben 
ismerkedtünk Érd múltjával, 
a környezetében elfoglalt he-
lyével, a Tárnok-völgy – ami 
hová máshová érne ki, mint a 
Pilis szélig – létének szakrá-
lis értelmezésével, a római 
út létével vagy nem létével, 
az 1910-ben fúrt, 186 méter 
mélyről vizet hozó ártézi 

kútról, a termálfürdő felvi-
rágzásáról és tönkremene-
teléről.

Aztán tovább sétálva meg-
ismerkedtünk a torony nél-
küli ferences templomból ki-
alakult mai Szent Mihály-
templommal, a szent életű 
apáca, Bogner Mária Margit 
sorsával, amitől már csak 
gondolatnyi ugrás és néhány 
méter az egykori kastély, 
amelynek legújabb kori 
„széthordásához” is kapunk 
adalékot bőven, a Szapáry-
pince borzongató – de szinte 
életmentő – hűvösében pedig 
a török fogságában szenve-
dő Szapáry Péter legendáján 

gondolkodhatunk el, neveze-
tesen, hogy a keresztényi 
könyörületesség valóban ké-
pes-e halála pillanatában 
megtéríteni az iszlámhívő 
kegyetlen béget.

Az már csak az útvonal lo-
gikája okán kerül éppen ide, 
hogy a csapat vállalkozó 
kedvű tagjai még a minaret 
lépcsőit is megmászták, 
hogy megnézzék, honnan ki-
áltotta a müezzin Mekka felé 
fordulva, hogy „Allah ak-
bar”…

Volt, hát mit megbeszélni-
ük a megfáradt kirándulók-
nak a sétát lezáró pinceláto-
gatás során… n -y-

Ábel András többnyire legendákról mesél, ame-
lyek nem mindig egyeznek a vélt vagy valós 
történelmi tényekkel

Az 1910-ben fúrt, 186 méter mélyről vizet hozó ártézi kutat idén újí-
totta fel a város
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