
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak augusztus 15-tôl a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Prémium Grafitos homlokzati
hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal 5 cm 2030 ft/m2

6 cm 2229 ft/m2

8 cm 2627 ft/m2

10 cm 3025 ft/m2

12 cm 3423 ft/m2

14 cm 3820 ft/m2

15 cm 4019 ft/m2

16 cm 4219 ft/m2

18 cm 4617 ft/m2

20 cm 5015 ft/m2

λD=0,031W/mk

399
799
1199

kôzetGyaPot
hôsziGetelô rendszer

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati hôsziGetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1744 ft/m2

6 cm 1939 ft/m2

7 cm 2105 ft/m2

8 cm 2269 ft/m2

10 cm 2599 ft/m2

12 cm 2929 ft/m2

14 cm 3259 ft/m2

15 cm 3424 ft/m2

16 cm 3590 ft/m2

18 cm 3919 ft/m2

20 cm 4249 ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,035W/mk!

homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

50
32

74

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolatta: 10 cm 3796 ft/m2

12 cm 4256 ft/m2

GiPszkarton
Gipszkarton
és tartozékai
akciós áron.

50
36

24

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

61
11

50
36

21

Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu

50
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ANGOL

84

nyelvtanfolyamok

ANGOL
l f l k

é s NÉMET

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu

e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon. 50

64
76

„A hozzáadott pedagógiai érték mindent képes felülmúlni!”
Interjú Dózsa Lajossal, a Kós Szakképző Iskola igazgatójával n 4–5. oldal
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Óri ási sikere volt a lecsófesztiválnak
A nagymama főztje a legjobb a 

világon. Milyen lehet akkor az a 
rendezvény, ahol egyszerre tizen
nyolc csapat nagymamái és nagy
papái főznek? A válasz egyszerű: 
fantasztikus. És valóban az volt, 
hiszen ezúttal is minden tökéletes 
volt ahhoz, hogy a második érdi 
nyugdíjas lecsófesztivál jól sike
rüljön múlt szerdán a Favágó ut
cai napközis táborban. T. Mészá-
ros András polgármester is részt 
vett a rendezvényen, ahol kiemel
te: ez az esemény fontos a közös
ségépítés szempontjából, illetve 
azért is, mert a nyugdíjba vonulás
sal elvesztett kapcsolatok ezáltal 
pótolhatók, ezért is támogatják a 
kezdeményezést. Mint mondta: a 
cél az, hogy minél több Érden élő 
nyugdíjast be tudjanak vonni az 
ehhez hasonló kezdeményezések
be. A győztes lecsót pedig nem 
mellesleg az Életet az Éveknek és 
a Sasvárosi Nyugdíjasklub közös 
csapata főzte. n 17. oldal

Megújult az ófalusi rendelő

Ünnepélyesen átadták az ófalusi rendelőt, amely a 
Modern Városok program részeként újult meg 40 mil-
lió forint értékben. A körzethez mintegy ezernyolc-
százan tartoznak, akik mostantól méltó körülmények 
között járhatnak orvoshoz.  n 3. oldal

Töretlen a város fejlődése

Simó Károly alpolgármester, a Fidesz-frakció szóvivője 
értékelte a városvezetés eddigi munkáját. Sikeresnek 
nevezte a Fidesz–KDNP érdi tevékenységét, mint 
mondta: a közgyűlésben is csapatként dolgoznak 
azon, hogy a város sikeres legyen.  n 7. oldal

Négy világbajnoki cím Miláktól

Négy arany- és egy bronzérmet szerzett az Indiana-
polisban zajló ifjúsági világbajnokságon Milák Kristóf, 
az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. sportolója, bár a fia-
tal úszó az edzőtáborban lebetegedett, így nem a 
legjobb előjelekkel várta a viadalt.  n 21. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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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szeptember 5–10.

Meg újult az ófalusi rendelő
Ünnepélyesen is átadták múlt szerdán az ófalusi házior-
vosi rendelőt, amely a Modern Városok program része-
ként újult meg 40 millió forint értékben. Bántóné dr. 
Lendvai Andrea körzetéhez mintegy ezernyolcszázan 
tartoznak, akik mostantól méltó körülmények között 
járhatnak orvoshoz.

A szociális és egészség-
ügyi rendszer fejlesztésére a 
Modern Városok program 
keretében a tavalyi évben a 
kormány illetékes bizottsá-
ga jóváhagyta a fejlesztésre 
fordítható forrásokat, ami-
nek egyik eleme volt a Római 
út 24/A alatt található rende-
lő újjáépítése.

Az elmúlt fél évben elbon-
tották a régi azbesztpala fe-
dést és kicserélték a teljes 
tetőt. Korszerűsítették a fű-
tést, új nyílászárókat építet-

tek be, az épületet hőszige-
telték és felújították a vízel-
vezetést is. A műszakilag el-
avult vizes helyiségek felújí-
tásával együtt pedig sze-
mélyzeti öltöző és teakonyha 
is kialakításra került.

T. Mészáros András pol-
gármester ünnepi köszöntő-
jében elmondta, nagyon 
nagy öröm számára, hogy 
sikerült az ófalusiaknak fel-
újítani a rendelőt, annál is 
inkább, mert ezzel egy újabb 
lépést tett a város afelé, 

hogy az összes háziorvosi 
rendelő korszerű legyen Ér-
den. Az elmúlt 10 évben 
ugyanis, egy kivételével az 
összeset felújították. Jó hír 
azonban, hogy hamarosan a 
Bagoly utca és a Fehérvári 
út sarkán egy teljesen új 
rendelő épül, ami a Bölömbi-
ka utcai épületet váltja fel. A 
szolgáltatóház kétszintes 
lesz, az alsó részén gyógy-
szertár, gyermekorvosi ren-
delő és védőnői szobák kap-
nak elhelyezést. Az emele-
ten pedig két felnőtt házior-
vosi rendelő és a körzeti 
megbízotti iroda lesz.

Az ünnepélyes átadón 
részt vett Aradszki András 
országgyűlési képviselő, 
energiaügyekért felelős ál-

lamtitkár, aki elmondta, 
hogy a Fidesz–KDNP kor-
mányzása óta folyamatosak 
a fejlesztések, ezért is nagy 
öröm, hogy Érden a Modern 
Városok programnak kö-
szönhetően egy újabb orvosi 
rendelő újulhatott meg.

– Fontos és jogos elvárás 
volt az Ófaluban élőktől, 
hogy megújuljon a rendelő-
jük, ezért mi örömmel tet-
tünk eleget ennek, hiszen 
mind a városvezetés, mind 
pedig a kormány elkötele-
zett az egészségügy iránt. 
Míg 2010-ben 79 milliárd fo-
rintot fordítottak a költség-
vetésből alapellátásra, 2017-
ben 122,8 milliárd forint ju-
tott ugyanerre. Ez azt jelen-
ti, hogy az alapellátásban 
2010-hez képest 76 százalé-
kos növekedés volt idén – 
hangsúlyozta az államtit-
kár. Aradszki András emlé-
keztetett arra is, hogy a Mo-
dern Városok programnak 
köszönhetően még az idei 
évben elkezdődhet a szak-
rendelő második ütemének 
a felújítása. Jövőre nemcsak 

az épület újul meg, hanem a 
kibővített eszközbeszerzés-
re is sor kerül.

Bántóné dr. Lendvai And-
rea, a körzet háziorvosa meg-
hatottan mondott köszönetet 
az ünnepségen. Elmondta, 
tősgyökeres érdiként nagyon 
fontos volt számára, hogy a 
régi helyén maradhasson a 
rendelő, ezért különösen há-
lás a városvezetésnek, hogy 
ehhez minden segítséget 
megkaptak. A közel kétezer 
ellátottnak is nagyon fontos 
volt, hogy ugyanoda járhas-
sanak orvoshoz, ahová ko-
rábban, hiszen amíg az épít-
kezés alatt a városközpont-
ban rendeltek, mintegy két-
százötven fővel kevesebben 
jártak el hozzájuk. Hangsú-
lyozta: az ófalusiak megszok-
ták már a régi helyet, ezért is 
volt fontos a felújítás.

A doktornő a berendezés-
re is kapott támogatást, 
amelyet végül úgy használt 
fel, hogy a bútorokon kívül 
vásárolt egy félautomata de-
fibrillátort, valamint egy 
EKG-gépet. n NyH

Defibrillátor és EKG is van a korszerű rendelőben

Bántóné dr. Lendvai Andrea háziorvos, Aradszki András országgyűlési képviselő, T. Mészáros András 
polgármester és dr. Veres Judit (Fidesz–KDNP), a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az ünnepé-
lyes átadón  (Fotók: Boros Sándor)
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A t anítás mestersége
Bár diákkorában a színészettel is kacérkodott, hamar 
elhatározta, hogy pedagógus lesz. Magyar–történelem 
szakos tanári diplomája mellé megszerezte az informa-
tikait is. Közel három évtizede tanít az érdi Kós Károly 
Szakképző Iskolában. Kilenc esztendeig az intézmény 
igazgatóhelyettese, egy éve pedig az igazgatója. Az új 
tanév küszöbén Dózsa Lajossal beszélgettünk. 

n Bálint Edit

– Honnan indult a pályája?

– Budapesten születtem 
és nevelkedtem, 25 éves ko-
romig éltem a fővárosban, 
majd Diósdra költöztem és 
Érden kezdtem el tanítani. 
Számomra nem volt kérdés, 
hogy pedagógus leszek. 
Igaz, volt az életemben egy 
rövid időszak, amikor kissé 
meginogtam ebben az elha-
tározásomban, mert a szín-
játszás jobban érdekelt, de 
ma is örülök, hogy a tanári 
pálya mellett döntöttem.

– Az is egyértelmű volt, 
hogy mit szeretne tanítani?

– A felnőttek sokszor el-
várják, hogy a gyerekek 
már nyolcadikos korukban 
döntsék el, milyen pályára 
lépnek, pedig ilyenkor még 
nagyon kevesen tudják, mi-
hez lenne kedvük. Akkor 
még én is egy híradástech-
nikai iskolába szerettem 
volna jelentkezni, de az 
osztályfőnököm minden 
erejével megkísérelt rábe-
szélni, hogy a kitűnő bizo-
nyítványommal gimnázi-
umba kell iratkoznom. 
Megfogadtam a tanácsát és 
angol tagozatra jelentkez-
tem, de ősszel döbbenten 
tapasztaltam, hogy valami-
lyen furcsa véletlen folytán 
fizika tagozatos lettem. Vé-
gül ott is érettségiztem, pe-
dig nemcsak az általános 
iskolában, a gimnázium-
ban is a történelem és a ma-
gyar nyelv volt a kedvenc 
tantárgyam. Országos Ka-
zinczy-érmet és számos 
szavalóversenyt is meg-
nyertem, így nem lehetett 
kérdés számomra, hogy az 
első diplomámat magyar–
történelem szakon szerzem 
meg, amit később középis-
kolai tanári diplomára bő-
vítettem, majd az oktatási 
informatikusi képzést is 
elvégeztem.

– A Kósban kezdte a pályát?

– Igen, de 1988-ban még 
220. sz. Ipari Szakmunkás-
képző Intézetnek hívták. Fi-
atal tanárként a szaktár-
gyaimon kívül is számos 
egyéb feladatot bízott rám 
az akkori igazgató. A Ma-
gyar Földrajzi Múzeum kert-
jében, a mai kocsiszín helyén 
álló épületben épp akkor in-
dult a gyors- és gépírói szak-
iskola, ott kezdtem tanítani.

– Korban is közel állt a di-
ákjaihoz. Szerették?

– Volt ennek némi hátrá-
nya, de nyilván jó oldala is. 
Mivel iskolánkban alapvető-
en a szakmák jellegétől füg-
gött az osztályok összetéte-
le, előfordult, hogy csupa 
lány vagy csupa fiú osztály-
ban tanítottam, illetve osz-
tályfőnökük is voltam. Eb-
ben az életkorban a vegyes 
osztályban jól lehet dolgoz-
ni a tanulókkal, a fiúosztály-
lyal sincs gond, de a lány-
csoportok alaposan felad-
ják a leckét a tanároknak! A 
kamaszlányokkal nehe-
zebb, mert ebben az életkor-
ban roppant érzékenyek, 
sokkal gyakoribbak köztük 
a konfliktusok. De, ha adód-
tak is ilyenek, alapvetően 
sikerült átvészelnünk a ne-
hézségeket.

– Mi maradt meg mélyen 
az emlékeiben?

– A tanítási órák nagyjá-
ból elhalványodnak, legfel-
jebb egy-egy diák kimagas-
lóan szép teljesítménye jut 
eszembe. Bennem jóval mé-
lyebb nyomot hagytak az 
órákon kívüli tevékenysé-
gek. Gurubi István kollé-
gámmal másfél évtizeden 
keresztül szerveztük az is-
kolai nemzeti ünnepségeket. 
Azért szerettem, mert nagy 
kihívás volt olyan diákokat 
felvinni a színpadra, akiket 
már az általános iskolában 

leírtak, nem tartották őket 
elég tehetségesnek ahhoz, 
hogy nagyközönség előtt 
megszólaljanak. Nekünk 
meg az volt az elvünk, hogy 
mindenkinek hasznossá kell 
tennie magát, ezért a tanu-
lók a képességeiknek és am-
bícióiknak megfelelő felada-
tokat kaptak. Volt, aki a 
díszlethordozásban volt si-
keres, míg mások a szöveg-
felmondásban és a színpadi 
alakításban jeleskedtek. 
Büszke vagyok rá, hogy a di-
ákok mindegyike átélhette 
az előadások sikerének ka-
tartikus élményét.

– Évekig az a hír járta a 
Kósról, hogy ide azok kerül-
nek, akik minden más közép-
iskola rostájából kiestek. Ne-
hezítette a munkájukat ez a 
megítélés?

– Olykor, amikor a régi di-
ákjaink néha visszatérnek 
látogatóba, mosolyogva kér-
dezgetik: ugye, mi azért sok-
kal jobbak voltunk, mint a 
mostani tanulók? A vála-
szom: nem, ők sem rosszab-
bak, csak mások! Ti akkor 
olyanok voltatok, ők meg 
most ilyenek. Mások a körül-
mények, változik a világ is 
körülöttünk, és el kell fogad-
nunk, hogy az újabb nemze-
dék más, mint az előzőek 
voltak, s pár év múlva is má-
sok lesznek majd. Csupán 
meg kell találni mindenkivel 
a megfelelő hangot. Ami a 
negatív megítélést illeti, az 
utóbbi időben azt tapaszta-
lom, hogy ez végre elkezdett 

pozitív irányba fordulni. 
Való igaz, a három évtized 
alatt – amióta itt tanítok – 
sokféle gúnyos jelzővel illet-
ték az iskolát: a „gladiátor-
képző”, vagy az érdi „Har-
vard” talán a legenyhébbek. 
Mégis tény, hogy a tanulók jó 
része azért jön ide, mert foly-
tatni szeretné a szülei szak-
máját, mások valamilyen di-
vatos szakmára vágynak, s 
valóban nem kevés azon diá-
koknak a száma sem, akik 
azért kerülnek hozzánk, 
mert máshová nem jutottak 
be. Talán még sulykolták is 
beléjük: „Fiam, ha így folyta-
tod, téged legfeljebb csak a 
Kósba vesznek fel!”.

– Pedig az eredmények 
egészen másról tanúskod-
nak.

– Nagy büszkeségre ad 
okot, amikor egy jobb hírű 
középiskolából kitett tanuló 
olyan pedagógiai segítséget 
kap nálunk, hogy Kárpát-
medencei versenyen első he-
lyezést ér el. Úgy vélem, az a 
hozzáadott pedagógiai ér-
ték, ami ebben a nevelőtestü-
letben jelen van, mindent ké-
pes felülmúlni! Többségük-
ről egészen biztosan elmond-
hatom, hogy képesek apjuk 
helyett apjuk, anyjuk helyett 
anyjuk lenni a diákjaiknak! 
Sokszor ugyanis – különféle 
okok miatt, válás, külföldi 
munkavállalás, haláleset – 
legfeljebb csak nagyszülők 
vannak a családi háttérben, 
amit a kollégák megkísérel-
nek valamiképpen kiegészí-

teni, támogatni. Vallom – sőt 
más iskolákból is kaptunk 
erre visszajelzést –, hogy va-
lóban tapintható ez a „hozzá-
adott pedagógiai érték”, s fő-
ként ennek köszönhetőek a 
kimagasló versenyeredmé-
nyek. Nagyon kevesen tudják 
például, hogy a Kósban is 
ugyanolyan érettségi vizsgát 
tesznek, mint bármelyik 
gimnáziumban.

– A szakmunka társadal-
mi megítélésének is változ-
nia kellene. Lát erre esélyt?

–  A jó munkának, jó szak-
embernek mindig volt és lesz 
jövője. Nagyon örülök an-
nak, hogy a szakképzés vég-
re a méltó helyére kerülhet. 
Érdekes, hogy a diákok ak-
kor tapasztalják meg igazán 
a tudás értékét, amikor le-
vizsgáznak. Gyakran kérde-
zik: nem lehetne még valamit 
tanulni? Többen a három-
éves képzés után is itt ma-
radnak másodszakmára 
vagy érettségizni. 

– Vajon meg lehet velük 
szerettetni az irodalmat és a 
történelmet is?

– Meggyőződésem, hogy 
ez tanárfüggő. Mióta igazga-
tó vagyok, már csak törté-
nelmet tanítok, s bevallom, 
hiányzik is a diákokkal való 
közvetlen kapcsolat, mert 
úgy vélem, ha az ember meg-
találja a megfelelő hangot, 
érti a tanulók nyelvét, és kel-
lő empátiával és humorral 
tudja kezelni mindazt, amit 

„Soha nem írhatok le senkit, mert nem tudhatom, kiből, mit lehet kihozni!”

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!

50
36

31

TETő-ZSindEly
SZaküZlET

49
79

54

Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
ld elszállítást vállalunk.
Tüzifa eladás.

49
79

54

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű fa
Zöldudvar

Az akció a készlet erejéig tart!
BOMBA ÁRON!

50
56

83

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!

49
90

86

5interjú  | 2017. augusztus 30. |

ő már réges-régen, de 
ugyanúgy átélt, mint a mos-
tani fiatalok, akkor műkö-
dik. Én például roppant szó-
rakoztatónak tartottam, 
amikor a saját gyermekeim 
hasonló korban voltak, mint 
a diákjaim. Létezik az a 
nyelv, amellyel meg lehet 
őket szólítani, bár tény, hogy 
egyre nehezebb lépést tarta-
ni a technikai változásokkal 
és a divathóborttal, de ha a 
szülők is megfelelő partne-
rek ebben, sokkal könnyebb 
dolgunk van.

– Szigorú tanárként tart-
ják számon a diákok?

– A megszorítás és a kien-
gedés elvét követem, de min-
denképpen fontosnak tartom 
a következetességet. Szere-
tem a játékszabályokat rög-
tön az elején tisztázni, s ke-
ményen, következetesen és 
szigorúan betartatni azokat. 
Kell, hogy tudják, mit várok 
el, s ha ehhez igazodnak, 
problémamentesen dolgoz-
hatunk együtt. Persze, ha 
szükséges, év közben pará-
nyit lehet engedni a követel-
ményekből. Szerintem, aki 
nem hivatástudatból tanít 
vagy nem szereti és nem ké-
pes szót érteni ezzel a kor-
osztállyal, nincs itt jó helyen. 
Függetlenül attól, ki hogyan 
néz ki, miként viselkedik, 
meg kell találnunk a közös 
hangot. Soha nem írhatok le 
senkit, mert nem tudhatom, 
kiből, mit lehet kihozni! Nem 
egyszer olyan rejtett értéke-
ket találunk egyik-másik ta-
nulónkban, amit nem is sej-
tettünk volna. Attól még, 
hogy valaki csapnivalóan 
rossz történelemből, lehet 

kiváló sportoló, táncos vagy 
jó szakember. Megkaptam 
már sokszor, nemcsak diák-
tól, de kollégától és szülőtől 
is, hogy túl szigorú vagyok, 
igaz azt is, hogy rosszabbra 
számítottak!

– Vajon változott-e a véle-
ménye igazgatóként?

– Két részre szoktam vá-
lasztani a tanárságomat. 
Húsz éven keresztül külön-
böző beosztásokban taní-

tottam ugyanebben az isko-
lában. Voltam tanár, osz-
tályfőnök és munkaközös-
ség-vezető, majd 2008-ban 
igazgatóhelyettes lettem, s 
ez kissé más szemüveget 
tolt az orromra: vezetőként 
be kellett látnom, hogy sok 
minden másként működik, 
mint azt a „túloldalról” ta-
pasztaltam. Némileg áthe-
lyeződtek a hangsúlyok, bár 
továbbra is a legfontosabb a 
tanítás, az iskola imázsa 

maradt, de sok minden más-
ba is betekintést nyertem, 
mint amikor az ember he-
gyet mászik, s egyre jobban 
tágul a látótere. A tanári 
pálya olyan hivatás, amely-
nek az eredményei csak sok 
évvel később mutatkoznak 
meg. Ha csőrepedéskor ki-
hívjuk a vízvezeték-szere-
lőt, hamar kiderül, hogy jó 
munkát végzett-e. A peda-
gógusé jó esetben a vizsgán 
lesz látható vagy még in-
kább akkor, ha egykori di-

ákja másfél évtized múlva 
ide hozza a gyerekét, vagy 
sokkal később esetleg az 
unokáját. Gimnáziumban a 
továbbtanulás az elvárás, 
nálunk a szakma megszer-
zése és az elhelyezkedés. 
Sokszor pironkodva írjuk 
be a statisztikai űrlapra, 
hogy főiskolára, egyetemre 
felvettek száma alig pár fő, 
de a tíz-tizenöt éves osz-
tálytalálkozókon csodálko-
zunk rá, hogy időközben a 

diákok zöme főiskolai, 
egyetemi diplomát szerzett. 
Idővel ráébrednek, hogy az 
élethosszig tartó tanulás 
ma már nem szlogen, ha-
nem fontos része az éle-
tünknek.

– A városban vállalt társa-
dalmi feladatait sikerült 
megtartani?

– Ma is örömmel részt ve-
szek mindenben, amire időt 
szakíthatok. Húsz éve zsűri-

zek a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban a diákok mese-
mondó- és Kazinczy verse-
nyein. Nemrégen bekapcso-
lódtam az Érdi Lengyel–Ma-
gyar Kulturális Egyesület 
munkájába, ahol titkárrá 
választottak. Igaz, megala-
kulásától figyelemmel követ-
tem a tevékenységét, de csak 
tavaly lettem tagja a szerve-
zetnek.

– Mire a legbüszkébb?

–  A lányunk gyógypeda-
gógusként dolgozik, ő is itt a 
Kósban, bevallom, ez büsz-
keséggel tölt el. De arra is 
büszke vagyok, hogy 2008-
tól, miután igazgatóhelyet-
tes lettem, az intézményen 
belül is elkezdtünk végre 
foglalkozni a sajátos nevelé-
si igényű és a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő diákokkal. 
Felvettük a kapcsolatot a 
Pedagógiai Szakszolgálattal 
és a segítségükkel elvégzett 
szűréseken kiderült, kiknek 
van szükségük a fejlesztő-, 
illetve tavaly óta a gyógype-
dagógus segítségére. És van 
még egy büszkeségem: a di-
gitális napló, amit kitartó 
unszolásomra már akkor be-
vezettünk az iskolánkban, 
mielőtt kötelezővé tették. 
Örülök annak is, hogy egy-
kori kollégánk, Eőry Emil 
által készített, iskolánk be-
járatát díszítő relief alapján 
készült Kós-jelvényt és az 
emblémával ellátott pólót – 
amely az iskolához, a közös-
séghez való tartozásukat 
erősíti – ma már büszkén vi-
selik a diákok. Más intézmé-
nyekből ide érkező tanulók-
tól gyakran halljuk, hogy 
azzal riogatták őket, hogy a 
Kós borzalmas iskola! Ké-
sőbb azonban épp ők lesznek 
a legjobb szószólói annak, 
hogy itt milyen embersége-
sek a tanárok, kedvező a lég-
kör, érdekes és mozgalmas a 
diákélet! Az előítéletek le-
rombolásában nem kevés 
szerepe volt az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat megalakítá-
sának is, mert amióta műkö-
dik, egyre jobb a kapcsolat a 
város diákjai között. Így az 
érdi középiskolák is köze-
lebb kerültek egymáshoz.

Hozzáadott pedagógiai érték: diákokkal a Hadtörténeti Múzeum bejáratánál
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Okt atási intézményfejlesztések
Aktuális kérdésekről tar-

tott sajtótájékoztatót az érdi 
Fidesz szóvivője, Simó Ká-
roly alpolgármester.

Elsőként a terrorfenyege-
tettségre reagált: véleménye 
szerint Európában a bizton-
sági helyzet soha nem volt 
olyan rossz, mint most, és a 
terrorfenyegetettség sem 
volt ilyen súlyos, mint jelen-
leg. Hangsúlyozta, hogy saj-
nos nincs változás és az EU 
továbbra is a „Soros-terv” 
végrehajtásán, a migránsok 
kvóták szerinti elosztásán 
és a bevándorlási ügynökség 
létrehozásán dolgozik, és 
politikai-jogi nyomás alatt 
tartja Magyarországot.

– A kormány következetes 
biztonságpolitikája, a több 

tízezer rendőr és katona erő-
feszítései és a hatóságok 
helytállása miatt alakult 
úgy Magyarország biztonsá-
gi helyzete, hogy hazánkat 
egy brit felmérés szerint a 
kilencedik legbiztonságo-
sabb úti céllá választották – 
fogalmazott a szóvivő, aki 
szerint komoly szakmai, po-
litikai és emberi erőfeszítés 
van emögött, amelyet Érdről 
is támogatni kell.

Az iskolakezdés kapcsán 
Simó Károly emlékeztetett 
arra, hogy Érden nagyon ko-
moly oktatási intézményfej-
lesztéseket hajtanak végre. 
Iskolák, óvodák épülnek és 
újulnak meg, de nagyon fon-
tos az is, hogy ezekben a tan-
intézményekben megbecsül-

jék az ott dolgozókat is. 
Szeptembertől az életpálya-
modellhez kapcsolódó fize-
tésemelés utolsó részletét is 
megkapják a tanárok, ez át-
lagosan 3,5 százalékos brut-
tó bérnövekedést jelent.

– Már jól láthatók az eddi-
g i pedagógus-béremelés 
eredményei, hiszen míg az 
átlagbérek csaknem 20 szá-
zalékkal nőttek, addig az 
oktatásban dolgozók bére 
már 45–50 százalékkal 
emelkedett az elmúlt évek-
ben – mondta.

A pedagógusok bére 2013 
és 2017 között átlagosan 50 
százalékkal emelkedik, ez 
175 ezer pedagógust érint. 
Példaként említette: egy pá-
lyakezdő, egyetemi végzett-

séggel rendelkező pedagó-
gus négy éve még 130 ezer 
forintot keresett, idén szep-
tembertől viszont már 203 
ezer forinttal számolhat.

– Egy húsz éve dolgozó, fő-
iskolai végzettséggel rendel-

kező pedagógus, óvónő 2013-
ban 149 ezer forintot kere-
sett, szeptembertől viszont 
301 ezer forint lesz a bére – 
hangsúlyozta Simó Károly 
alpolgármester.

QQ NyH

Simó Károly: a kormány politikáját Érdről is támogatni kell

Sze nt István öröksége
A város vezetői, önkormányzati képviselői, az egyhá-
zak képviselői, a civil szervezetek vezetői és tagjai és 
az érdeklődő érdi polgárok közösen emlékeztek au-
gusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Az esemé-
nyen megjelent Aradszki András (Fidesz–KDNP) ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő is. T. Mészáros 
András polgármester egyperces néma főhajtásra kérte 
az egybegyűlteket a barcelonai terrortámadás áldoza-
tainak emlékére.

Ünnepi beszédében dr. 
Aradszki András a nagy 
királyra, országunk első 
szentjére emlékezett, aki a 
magyarságnak hazát és 
megtartó hitet adott, arra 
az uralkodóra és államfér-
fira, aki nem embernek 
akart megfelelni, hanem 
Istennek, aki, ha konkrét 
célt tűzött maga elé, attól 
az élet viharai nem tánto-
ríthatták el. Mint az állam-
titkár elmondta: István 
nemcsak magát keresztel-
tette meg, de megkeresztel-
te Magyarországot, meg-
keresztelte a magyarsá-
got. egy új kultúrát, a ma-
gyar keresztény kultúrát 
teremtette meg. Így adott 

életével és tetteivel példát 
és hitet a következő száza-
dokra mindazoknak, akik 
a haza fönnmaradásáért 
küzdöttek.

– Mert a magyarság kezé-
ből mintegy másfél évszáza-
don át nem hiányozhatott a 
kard, ahogy Petőfi is mond-
ta, Isten csodája, hogy él 
még a magyarság, mert tör-
ténelme során már százszor 
elpusztulhatott volna, de 
legnagyobbjaink ezt meg-
akadályozták – jelentette ki 
Aradszki András.

Az államtitkár hangsú-
lyozta: ezt az ezer éven át 
megőrzött Szent István-i kul-
túrát fenyegeti most komoly 
veszély.

– Választanunk kell, hogy 
együtt akarunk-e élni olya-
nokkal, akik nem tisztelik 
hitünket, kultúránkat és 
törvényeinket, olyan or-
szágban akarunk-e élni, 
ahol a terrorfenyegetettség 
a hétköznapok része? Vagy 
pedig Szent István-i alapok-
ra épült országot akarunk, 
amely több mint ezer éve 
otthont és biztonságot ad a 
magyarságnak, amely a ke-
reszténységen és a nemzeti 
identitáson alapszik. Mert 
már Szent István is tudta, 
hogy mindig lesznek olyan 
külső és belső ellenségek, 
akik át akarják írni az or-
szág határait, át akarják 
írni Európa és a nemzetek 
történetét. Most is vannak 
olyanok, akik örülnének, ha 
a magyarok feltett kézzel 
hagynák, hogy idegenek 
szállják meg őket, mert egy 
nagyobb birodalom része-
ként képzelik el hazánkat. 
Most is vannak olyanok, 
akiknek nem okozna gon-
dot, egy egészen más kultú-
rát, vallást, identitást telepí-
teni Európába. Ezek az em-
berek le akarják rombolni 
Szent István Magyarorszá-
gát, kerítést akarnak bonta-
ni, kvótát akarnak ránk 
erőltetni. Történelmi ta-
pasztalat, hogy amikor az 
ország vezetői hitetlenek és 
elhagyják a keresztény elve-
ket, az ország elindul lefelé, 
egy-egy ilyen kormányzás 
után mindig óriási lelki és 
gazdasági pusztulás marad, 
ilyen volt a tanácskormány, 
a nyilas uralom, a kommu-

nista diktatúra évtizedei és 
a mai posztkommunista kor-
mányzás. Valójában nincs 
választásunk, mert magyar-
nak lenni egyenlő keresz-
ténynek lenni, vagy elfogad-
juk ezt, vagy megtagadjuk 
Szent Istvánt – fogalmazott 
Aradszki András.

Az ünnepségen köszöntöt-
ték az Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkört. Ezernél 
több fellépés, mintegy száz 
népdalkörtag, lemezfelvéte-
lek, Európa-díj, Érd Városá-
ért kitüntetés, népművészet 
mestere díj, a hadikfalvi bet-
lehemes felelevenítése, ren-
geteg gyűjtőmunka és per-
sze éneklés – ez jellemzi Érd 
egyik legrégebbi hagyo-
mányőrző kórusát, amelyet 
Kóka Rozália Magyar Örök-
ség-díjas mesemondó, nép-
dal- és népmesegyűjtő alapí-
tott 1971-ben az Érden élő 
bukovinai székely családok 
tagjaival.

Ezek az asszonyok az el-
múlt évtizedekben fontos 
küldetést teljesítettek. Je-
lenleg Barta Viktória, az 
érdi zeneiskola tanára veze-

ti az együttest, viszi tovább 
és adja át a hagyományokat 
az ifjabb nemzedékeknek. A 
népdalkör tavaly ünnepelte 
fennállásának 45. évforduló-
ját. Augusztus 20-a alkalmá-
ból az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma elismerő ok-
levelet ítélt meg a csoport-
nak, amit dr. Aradszki And-
rás államtitkártól Nagy Pé-
ter, az Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkör Civil Társa-
ság vezetője vett át.

Augusztus 20-a hagyomá-
nyosan az új kenyér ünnepe 
is, a megemlékezésen Erdé-
lyi Takács István reformá-
tus lelkész, Hajdu Ferenc 
katolikus plébános, Lehocz-
ky Gyula nyugalmazott 
evangélikus lelkész és Sza-
bó Mihály görögkeleti paró-
kus áldotta, illetve szentelte 
meg az új kenyeret.

A megemlékezésnek a 
Szirmok Városi és Pedagó-
gus Női Kar, Bognár Szil-
via népdalénekes, Kónya 
István lantművész és a 
Magtár Hagyományőrző 
táncegyüttes adott méltó, 
ünnepi hangulatot. Q (mnp)

Dr. Aradszki András hangsúlyozta: az ezer éven át megőrzött Szent 
István-i kultúrát fenyegeti most komoly veszély

Szabó Mihály görögkeleti parókus megszenteli az új kenyeret
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Iskolakezdés segítséggel
Többféle támogatásban is 

részesülhetnek azok a csalá-
dok, amelyeknek szűköseb-
bek az anyagi lehetőségeik. 
Ilyen a gyermekvédelmi Er-
zsébet-utalvány, amely tan-
szerek és ruha vásárlására is 
felhasználható. Ezt szeptem-
ber 30-ig igényelhetik – nem-
csak az iskolás, hanem az 
óvodás, bölcsődés gyermekek 
szülei is. Ezenkívül a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülők egy-
szeri, gyermekenkénti 6000 
forintos támogatást is kap-
nak; a hátrányos, illetve hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
családoknál ez 6500 forint. 
Ezt igényelni nem kell, postán 
kapják meg az érintettek au-
gusztus végén.

Helyben is segítenek. Azok 
a családok, ahol az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja 
meg a 42 750 forintot, idén is 
igényelhetnek tanévkezdési 
támogatást az önkormány-
zatnál. Érden az eddig beér-
kezett igénylések elbírálása 
után már 115 gyermek kapott 
tanszertámogatást – tudtuk 
meg az önkormányzat Humán 
Irodájától. A tájékoztatás sze-
rint naponta összességében 
100 fölötti igénylés érkezik 
rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás, gyermekétkezte-
tési és tanszertámogatás 

iránt. Jelenleg 1036 gyermek 
részesül a városban rendsze-
res gyermekvédelmi támoga-
tásban. 

A gyermekétkeztetéshez is 
kapnak segítséget a rászoru-
ló családok. A rendszeres 
gyerekvédelmi kedvezmény-
ben részesülőknek nem kell 
fizetniük a bölcsődei, óvodai 
és általános iskolai étkezé-
sért. 50 százalékos étkezési-
díj-kedvezmény jár a három- 
vagy többgyermekes csalá-
doknak, valamint a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, középis-
kola nappali tagozatán tanu-
lók számára. De a normatív 
támogatás után fizetendő té-
rítési díjból további 50 száza-
lékos kedvezményt biztosít-
hat az önkormányzat. Ennek 
feltétele, hogy az egy főre 
jutó havi jövedelem ne legyen 
több 85 500 forintnál. A ké-
relmet a Polgármesteri Hiva-
tal Humán Irodájához kell 
benyújtani.

Szeptembertől egyébként 
már több mint egymillió diák 
ingyen kapja a tankönyveket. 
Az általános iskolások mel-
lett a középiskola első évfo-
lyamát megkezdőknek sem 
kell fizetniük. Így a diákok 
85%-a térítésmentesen juthat 
tankönyvekhez. 

QQ Ba

Otthon Melege Program
1,5 milliárd forint összegű 
támogatás érhető el az Ott-
hon Melege Program kere-
tében gázkonvektorok cse-
réjéhez.

Az Otthon Melege Program 
keretében meghirdetett csa-
ládbarát pályázati konstruk-
ciók célja, hogy gyors, megfe-
lelő intenzitású támogatás-
hoz juttassák a lakosságot az 
ország egész területén. En-
nek hatására nemcsak a la-
kossági energiafelhasználás 
hatékonysága javulhat, ha-
nem mérséklődik a hazai 
szén-dioxid-kibocsátás is.

A programnak köszönhető-
en a háztartások energiafel-
használása érzékelhető mér-
tékben csökken. A 2014 szep-
temberében indult Otthon Me-
lege Program mára már több 
mint 130 ezer háztartás ener-
giahatékonyságát javította.

A hazai lakóingatlanokban 
közel 3 millió korszerűtlen 
gázkonvektor működik. Mi-
előbbi cseréjük elősegítése 
érdekében a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium 80 százalé-
kos támogatási intenzitás 

mellett maximum 500 ezer 
forint vissza nem térítendő tá-
mogatást biztosít. 

A gázkonvektorok cseréjé-
hez 2017. szeptember 21-én 8 
órától a rendelkezésre álló 1,5 
milliárd forint összegű forrás 
kimerüléséig, elektronikus 
úton, a pályázati portálon ke-
resztül igényelhetnek támo-
gatást az ügyfélkapus re-
gisztrációval rendelkező ma-
gánszemélyek.

A Pályázati Felhívás, a Pá-
lyázati Útmutató és annak 
mellékletei 2017. augusztus 
21-étől érhetőek el a konvek-
tor2017.nfsi.hu pályázati por-
tálon. A pályázattal kapcsola-
tos kérdésekben az NFSI 
Nemzeti Fejlesztési és Straté-
giai Intézet Nonprofit Kft. 
(NFSI) Ügyfélszolgálata ad 
bővebb tájékoztatást.

Telefonszámok:  
+36-70/945-4294, +36-

70/945-4250, +36-70/945-6542
Telefonos ügyfélszolgálati idő: 
Hétfő–Csütörtök: 8.00–16.00; 

Péntek: 8.00–14.00
E-mail: konvektor2017@nfsi.hu

Forrás: NFM

Félévértékelő

Tör etlen a város fejlődése
Az érdi közgyűlés júliusi ülésével véget ért a képvise-
lők számára az első fél év szorgalmi időszaka, amely 
után a városi plénum politikai erőinek talán érdemes 
mérleget vonni. Ezért arra kértük a frakciók, illetve a 
pártok képviselőit, értékeljék lapunknak az elmúlt fél 
esztendőt. Simó Károly, a Fidesz szóvivője sajtótájé-
koztatón tett eleget kérésünknek.

Hamarosan tisztújítás 
lesz a Fidesz érdi szerve-
zetében. Szeptember 12-én 
tartják a tisztújító közgyű-
lést, és megkezdődik a fel-
készülés az őszi kongresz-
szusra, illetve az intenzív-
nek ígérkező következő po-
litikai időszakra is – jelen-
tette be tájékoztatóján 
Simó Károly, az érdi Fi-
desz szóvivője. A politikus 
sikeresnek nevezte a Fi-
desz–KDNP érdi tevékeny-
ségét, hiszen ahogy mond-
ta; mindenki, a saját tiszt-
ségének megfelelően kivá-
lóan tette a dolgát.

– Ahogy a pártban, úgy a 
közgyűlésben is csapat-
ként dolgoztunk azon, hogy 
a város sikeres legyen, s 
nemcsak a képviselők és 
bizottsági tagok, hanem 
azok a tagjaink is, akik for-
mális tisztséget nem visel-
nek. Ők azok, akik nagyon 
nagy segítségünkre voltak 
abban, hogy a város lakói-
nak a véleménye megjelen-
jen azokban a döntések-
ben, amelyeket az önkor-
mányzatban mi hoztunk, 
vagy amelyet dr. Aradszki 
András államtitkár úr tu-
dott képviselni a parla-
mentben – hangsúlyozta a 
szóvivő.

A Modern Városok prog-
ram kapcsán Simó Károly 
kiemelte, hogy Érd számá-
ra soha nem látott fejlődést 
jelent a kormány által nyúj-
tott támogatás, ami egyben 
folytatása annak a 2006-
ban elkezdett munkának, 
amit az érdi Fidesz-frakció 
kezdett el T. Mészáros 
András vezetésével, s 
amelyhez elengedhetetlen 
dr. Aradszki András or-
szágg yűlési képviselő 
munkája és lobbitevékeny-
sége.

– 2006 és 2014 között na-
gyon nagy lépéseket tet-
tünk annak érdekében, 
hogy Érd behozza a koráb-
bi lemaradásait. Ugyan 
még mindig hosszú út áll 
előttünk, de már zajlik a 
Modern Városok program, 
amelyben 2015 és 2020 kö-
zött olyan több lábon álló 
intenzív fejlesztési progra-

mot hajtunk végre, amely-
ben fejlődik az infrastruk-
túra, a helyi gazdaság és 
az intézményi rendszer is 
– mondta. Hozzátette: a 
Modern Városok program 
keretében megvalósuló be-
ruházások tervezési sza-
kasza 2015-ben kezdődött, 
2017-ben pedig elindult a 
kivitelezés. Elsőként az 
Érdi Tankerületi Központ 
épülete készült el, majd 
megkezdődött a Fácán 
óvoda új épületének meg-
építése, valamint a Tuscu-
lanum és a Kincses óvoda 
– illetve a szomszédos böl-

csőde – fejlesztése. Jövőre 
több óvodát is modernizál-
nak, Felső-Parkvárosban 
pedig új köznevelési cent-
rum – iskola és óvoda – 
épül. A Batthyány sportis-
kolát és a Teleki iskolát is 
újjáépítik, és mindkét in-
tézményben elindul a gim-
náziumi tagozat. A Kós 
Szakképző Iskola is új kön-
tösbe öltözik és kibővül az 
elkövetkező években. A 
szociális ellátás teljes egé-
szében átalakul a város-
ban: a Topoly utcában 
komplex szociális és gyer-
mekjóléti intézmény épül, 
otthont adva családoknak, 
időseknek és hajlék nélkül 
élőknek egyaránt. A Ba-
goly utcai rendelő megépí-
tésével befejeződik az or-
vosi rendelők fejlesztése, 
emellett átépítik, moderni-
zálják a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 
régi szárnyát. A sportélet 
is tovább fejlődik: új sport-

komplexum épül az Aréna 
környezetében.

Az infrastruktúra fej-
lesztése sem zárult le a 
csatornaprogrammal: az 
egész város vízelvezetését 
érintő program indult el az 
idén, amelynek keretében 
két záportározó is meg-
épül. Az érdligeti tározó 
munkálatai már megkez-
dődtek; 2018-ban a papi föl-
deken már szabadidőpark 
várja a látogatókat.

A Modern Városok prog-
ram keretében megújulnak 
a gyűjtőutak, nagyobb cso-
mópontok is, és megépül az 
a vállalkozói falu, amely – a 
városhoz befolyó adóbevé-
telek révén – biztosítja 
majd, hogy a fejlesztések 
fenntarthatók és folytatha-
tók legyenek, és Érd ne 
csak nevében, hanem szol-
gáltatásai, a nyújtott élet-

minőség révén is megyei 
jogú város legyen, meg-
őrizve kertvárosi jellegét.

Simó Károly a közeljövő-
vel kapcsolatosan elmond-
ta, hogy ősszel komoly és 
fontos döntéseket fognak 
hozni a közgyűlésben.

– Arra fogunk koncent-
rálni, hogy a város fejlődé-
se töretlen maradjon. En-
nek tükrében készítjük elő 
a következő időszak fej-
lesztéseit, hiszen 2019-ig 
nagyon sok dolgot meg tu-
dunk csinálni, de bizonyo-
san marad feladat a követ-
kező időszakra is. Ebben a 
munkában számítunk min-
den szimpatizánsuk, szak-
értőnk és munkatársunk 
támogatására, valamint 
arra, hogy dr. Aradszki 
András folytatja a lobbite-
vékenységét, ami lehetővé 
teszi, hogy a fejlesztések 
tovább folytatódjanak Ér-
den – jelentette ki a Fidesz 
szóvivője. Q BNYH

A Kós Szakképző Iskola is új köntösbe öltözik és kibővül az elkö-
vetkező években



Diósd, Balatoni u. 2/A. (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375, 30/709-16-24

Az akció 2017. szeptember 1–30-ig, vagy 
a készlet erejéig érvényes, 

új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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Bar tók-fesztivál  
a Zeneakadémián
Első alkalommal rendezi meg a Zeneakadémia a Bartók 
Világverseny és Fesztivált szeptember 9–17. között, 
amelyre 23 ország 65 harminc év alatti hegedűse jelent-
kezett. A legrangosabb megmérettetésekhez méltó ver-
seny zsűrielnöke a világhírű olasz hegedűművész, Sal-
vatore Accardo lesz. A verseny nyitónapján minden kor-
osztály számára különleges programokkal, ingyenes 
koncertekkel várják a nagyközönséget.

A 6–10 évesek számára a 
már jól ismert és népszerű 
Liszt-kukacok Akadémiája 
rendhagyó foglalkozásokat 
kínál, amelyek középpontjá-
ban Bartók zenéje áll. A 
száztíz éves zenepalota kü-
lönleges helyszínei között a 
zeneszerző egykori tanter-
mébe és a Nagyterem Mű-
vészszobájába is betekintést 
nyerhetnek a résztvevők. A 
foglalkozásokon számos pe-
csétet begyűjthetnek a gye-
rekek, amelyekért természe-
tesen jutalom is jár majd. A 
szeptember 9-én, 11 órakor 
kezdődő ingyenes program-
ra a szervezők minden kuka-
cot és szülőt sok szeretettel 
várnak.

A nyitónap további külön-
legessége a Bartók Buda-

pestje városnéző túra. A ze-
neszerző életének fontos 
helyszíneit, életútjának kü-
lönleges történeteit Stachó 
László zenetudós tárja fel az 
érdeklődők előtt. A várható-
an 2,5 órás program 13 óra-
kor kezdődik a Csalán úti 
Bartók Béla Emlékház be-
mutatásával, ahol Bartók 
egykori otthonába betekint-
ve megismerhetik a látoga-
tók a zeneszerző minden-
napjait, különleges életútját. 
Innen különbusszal vezet a 
túra a Zeneakadémiára, az 
itt található Bartók-terembe, 
ahol még további érdekessé-
geket hallhatnak a zeneta-
nárról és a koncertező mű-
vészről, egészen a legendás 
1940-es zeneakadémiai bú-
csúkoncertjéig. A Bartók Bu-

dapestje túra ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött, a je-
lentkezéseket a rendelke-
zésre álló helyek függvényé-
ben a bartokbudapestje@
zeneakademia.hu e-mail cí-
men várják.

Nemcsak a hegedűsök 
számára ígérkezik a nap leg-
izgalmasabb részének a 16 
órakor kezdődő nyilvános 
sorsolás a Liszt Ferenc téren 
felállított szabadtéri színpa-
don, amelyen kiderül, ki és 
mikor állhat a Solti-terem 
színpadára a zsűri elé az 
elődöntők során. A sorsolás 
után, 16.30-tól három, Bar-
tók zenéjét középpontba állí-

tó ingyenes koncerten vehet-
nek részt az érdeklődők. El-
sőként a Zeneakadémia 
Rendkívüli Tehetségek Kép-
zőjének diákjai mutatkoz-
nak be. Ezt követi a Zene-
akadémia Kamarazene Tan-
székének koncertje, műso-
rán Bartók 1. és 2. rapszódi-
ájával, a Román népi táncok-
kal és a Kontrasztokkal. 

A nyitónapot követően 
szeptember 10. és 12. között 
a verseny elő- és középdön-
tői térítésmentesen tekinthe-
tőek meg. Az egyes fordulók 
előtt zenetörténészek veze-
tik be a közönséget Bartók 
hegedűműveinek a világába. 

A legnagyobb izgalmak a 
kamarazenekari – Mozart 
hegedűversenyeit adja elő a 
hat bejutott versenyző – és 
nagyzenekari döntő – három 
versenyző méri össze tudá-
sát, ahol Bartók két hegedű-
versenye mellett Beethoven, 
Brahms és Csajkovszkij he-
gedűversenyét választhat-
ják előadásra – követőire 
várnak szeptember 14-én és 
16-án.

A Bartók Világverseny és 
Fesztivál részletes program-
ja megtekinthető az esemény 
hivatalos honlapján, a bar-
tokworldcompetition.hu-n.

QQ -y-

Érd i keramikusok a Szelmann Házban
Idén is csoportos kiállítással zárta kéthetes művésztele-
pét a Mészáros László Képzőművészeti Baráti Kör. A kö-
zel négy évtizedes múltra visszatekintő budafok-tétényi 
közösségben festők, szobrászok és keramikusok dolgoz-
tak. Utóbbiak táborához két érdi alkotó is csatlakozott.

Ács Valéria Mária és Ré-
vész Jolán elárulták: a fővá-
rosi Szelmann Házba szer-
vezett alkotótelep munkájá-
ba már tavaly bekapcsolód-
tak, így ebben az évben is-
merősként üdvözölték egy-
mást a XXII. kerületi alko-
tókkal, ahol Scheffer Anna 
keramikus iparművész napi 
egy-két órában szakmai fo-
gásokat oktatott az érdeklő-
dőknek.

– Lenyűgöző türelemmel 
és önzetlenül osztotta meg 
velünk a tudását – magya-

rázta Révész Jolán, hozzá-
téve, hogy neki leginkább 
az tetszett, hogy Anna 
nemcsak felületesen muta-
tott meg egy-egy munkafo-
lyamatot, hanem elejétől 
végig elmagyarázta, mit 
hogyan és miért épp úgy 
kell csinálni. Jolán azt is 
elárulta lapunknak, hogy 
ezúttal nagy fába vágta a 
fejszéjét, mert egy időszá-
mításunk előtt 2350-ből 
származó, sumér áldozati 
kancsó másolatának elké-
szítésébe fogott.

Mint megtudtuk, Ács Valé-
ria Mária a Poly-Art Képző-
művészek Érdi Közössége 
mellett az Országos Képző- 
és Iparművészek Társasá-
gának is régóta tagja, így az 
ő munkája is látható volt 
idén nyáron az Újpest Galé-
riában rendezett „Kő kö-
vön...” című országos kiállí-
tásának tematikus tárlatán, 
amely a Földrengés és re-
ménység címet kapta.

Az OKIT az egyetlen olyan 
országos szervezet, amely a 
nem hivatásos alkotókat ösz-
szefogja és bemutatkozási 
lehetőségeket kínál a tagjai-
nak. Ács Valéria lapunknak 
elismerte: szükségesnek 
érzi a folyamatos tanulást, 
mert úgy véli, a fejlődéshez 
mindenkinek szüksége van 
a rendszeres visszajelzésre 
és az építő kritikára. Ő maga 
ezért is jár több művészeti 
közösségbe, mert amellett, 
hogy sok újat tapasztal és 
tanul, a véleményekre is 
odafigyel és ezáltal fejlődik 
a technikája és a tematikája. 
E tekintetben roppant ter-
mékeny nyarat tud maga mö-
gött az idén – zárta szavait a 
keramikus.

QQ BEÁcs Valéria Mária alkotása az OKIT Kő kövön című országos szemléjén

A világversenyen 23 ország 65 harminc év alatti hegedűse méri össze tudását 
 (Fotó: Zeneakadémia / Mudra László)

KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

Nyárvégi és szeptemberi akció! Korona cserepes lemez RAL 8012
(téglabarna), RAL 7016 (antracit) színben. Egységár bruttó 2019 Ft/m2.
TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 50
22
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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi
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Fűszálakból lélektérképek
Még látható az Érdi Galé
riában Somogyi György 
Munkácsydíjas festőmű
vész kiállítása, amelynek 
megnyitóján Szakolczay 
Lajos művészeti író méltat
ta a művész munkásságát, 
s Dresch Mihály zenéje 
adta meg a hangulatot.

A valóságos élményt csak-
nem a tiszta absztrakcióig 
írja át – szokták jellemezni 
Somogyi György művésze-
tét, erről a munkamódszer-
ről írta Hann Ferenc művé-
szettörténész: először az 
összegyűjtött fűszálakból 
„megépíti” a kompozíciót. 
Erről fotót készít, majd a fes-
tés folyamán ezt a látványt 
(motívumcsírát) rendezi át, 
teszi egyre bonyolultabbá. 
Nagyon fontos tudnunk, 
hogy a kész mű, amely már a 
tiszta absztrakcióhoz köze-

lít, mindig konkrét valóság-
élményre támaszkodik. 
Arra a valóságélményre, 
amit a Csepel szigeti Duna-
part és környéke jelentett, 
ahol a Karcagon született 
Somogyi György gyerekko-
ra óta él. 

Egy másik elemző, No
votny Tihamér szerint 
azért nem kell mereven ra-
gaszkodnunk ehhez az alko-
tásképlethez, hiszen a té-
nyek azt bizonyítják, hogy az 

elraktározott élményanyag 
kimeríthetetlen forrásként 
buzog fel a festő emlékezeté-
ből, Somogyi természetmeg-
figyelésen alapuló, itt-ott 
Paul Klee-t, másutt a poszt-
impresszionizmus és a poin-
tillizmus technikáját is meg-

idéző ecsetkezelése, rendkí-
vül gazdag és eleven színkul-
túrája elsősorban a francia 
lírai absztrakció, illetve az 
amerikai absztrakt expresz-
szionizmus egyes képviselői-
vel hozzák őt kapcsolatba

Lélektérképeknek nevezte 
megnyitójában Somogyi ké-
peit Szakolczay Lajos, ame-
lyekben nemcsak gondolata-
it, de az őt körülvevő világot 
is megidézi: a szigetet, a fo-
lyót, a bennük élő emlékké-
peket. Mert Somogyi György 
szigetélménye életre szóló 
téma, még ha néha ki-kite-
kintett is ebből a sásos-
zsombékos-nádas közegből, 
jobbára ezek a „földrajzi ab-
roszhoz” hasonló látvány-
tervek-léttérképek foglal-
koztatták a művészt. Beléjük 
álmodta a szárnyaló képze-
let révén nagyon is valósá-
gos törvényszerűségek – zá-
rás és nyitás, születés és 
halál, teremtés és megsem-
misülés – pszichológiailag 
megfegyelmezett kalodáit – 
ad tanácsot a szakíró, hogy 
milyen szemmel közelítsünk 
a kiállított képekhez.

QQ –mnp–

A tiszta absztrakcióhoz közelítő művek mindig konkrét valóságél-
ményre támaszkodnak

Somogyi György szigetélménye életre szóló téma

A kiállításhoz Dresch Mihály zenéje adta meg a hangulatot

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!  
 



Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

Clin szórófejes ablaktisztító
többféle, 500 ml, 900 Ft/l

2017. augusztus 31.
– szeptember 7.

Douwe Egberts Omnia Classic
őrölt-pörkölt kávé, 250 g, 2720 Ft/kg

Lambi Konyhai kéztörlő
3 rétegű, 2 tekercs/cs, 125 Ft/tekercs

290 Ft/cs helyett

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. augusztus 31-től szeptember 7-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

680

450

AKCIÓ!
250 cs

Milka alpesi csokoládé
többféle, 81-100 g, 2250-2777,78 Ft/kg

250 Ft/db helyett

AKCIÓ!
225 db

1390

Zewa toalettpapír
3 rétegű, többféle, 16 db/cs, 86,88 Ft/db

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

GGyyeerrmmeekk yyóó yycciippőő
oorrvvoossii renddellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre
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30 nap

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Kereteshirdetésekkel
kapcsolatban

várjukérdeklődésétaz
ertekesites@

erdiujsag.plt.hu
e-mail címen,vagy
a06-23/520-117-es
telefonszámon.
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Ha örökbe fogadná Lurkót vagy Pacsit, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Lurkó 2 év körüli, kedves, 
kistestű kan kutyus. Azo-
nosító nélkül találták, ele-
inte visszahúzódó volt, de 
már beilleszkedett a többi-
ek közé, élénk, embersze-
rető.

Pacsi 1 év körüli, nagytes-
tű, kedves, pacsiosztó, ér-
telmes szuka kutyus. Ere-
deti gazdája nem jelent-
kezett, így ivartalanítás 
után új, felelős családot 
keres.

A mAgAzinbAn vAló megjelenésről, A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink, ügyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

Ingatlanmelléklettel!g

Sztárinterjú
Malek Andreáva
• Együttélés kontraházasság

•a lEgszEbbőszi balkonnövén
yEk

• csináljunkbábszínházat

•a gyErEkkori Elhízás kockáza
tai

é ü ő

i

szEptEmbErbEn ismét családi lapozó!
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„Ve rítékkel dagaszd”
Soós Jóska kenyeret vet. 

Úgy forgatja, könnyű kézzel 
markában a rudat, mintha az 
igazából karmesterpálca len
ne. A vizes kefét végigfuttatja 
a tésztán, jobb kezében kés, 
azzal szánt két barázdát a ke
nyéren. Egyetlen mozdulattal 
csúsztatja be a lapátot a ke
mencébe, belöki a kenyeret, 
kiránt. Nézem, vagy száz ke
nyér vár bevetésre, egy kenyér 
három kiló, egyszerre kettőt 
rak az adogató, Rátkay László 
a lapátra. Odalenn a gödörben 
kétszáz fokot lehel a kemence 
szája, a vetőember néha vizet 
loccsant a forró torokba, ilyen
kor sisteregve csap ki a gőz. A 
második vetésnél elindulnak 
az izzadságcseppek Soós há
tán, lefolynak a derekáig, meg
állnak a gatya korcánál, beisz
szák magukat az anyagba.

„Verítékeddel dagaszd a ke
nyeret” – mondta kereszta
nyám, amikor felnőtt fejjel 
részt kértem az ő matriarchá
lis jogából: a kenyérsütésből. 
Gyerekkori emlékek biztattak 
erre a nagy merészségre, ne
künk akkoriban ünnep volt az 

a nap, amikor az este a kovász 
érlelésével telt. Éjjel kereszt
anyám fölfölkelt meghallgat
ni, kele a tészta. Hajnalban 
dagasztott. „Verítékeddel” – 
mondta, s jó időbe telt, amíg 
azt hittem, értem már a gondo
latát. Most, hogy elnézem Soós 
Jóska szótlan szorgalmát, újra 
ízlelem keresztanyám igazsá
gát.

– Énekelj, Jóska – biztatja 
főnökét Kiss Laci. Tömzsi, ke
ménykötésű ember, haját be
havazta a lisztpor.

– Mit énekeljek? – kérdez 
vissza a vető a kemencétől, 
mintha nem tudná.

– Hát a kiskacsát – mond
ják egyszerre hárman is. Az
tán elszégyellhetik magukat, 
mert csak nem énekelnek.

– Pedig úgy szoktunk, da-
nolni – mondja Kiss – könnyeb-
ben megy azzal az éjszaka.

Ránk férne pedig egy kis idő
mulasztó, mert még a szem is 
elfárad az egyhangú mozdula
tok nézésében. A lapát egypá
lyájú mozgásában, a másik, 
készséges kéz aládolgozásá
ban, a kiflisodró együtemű ete

tésében. Hajnali két óra van, 
négyen már kisütöttek kétke
mencényi kenyeret, most vetik 
a harmadikat, mellé jön a fe
hérsütés, a péksüteményé. Ket
tő és három között Rátkay egy 
láda szélén ül, úgy alszik el.

– Igazat adhat álmában 
valakinek, mert nagyokat 
bólogat – ugratják a többiek.

– Meg lehet szokni az éjsza-
kázást? – kérdezem.

– Meg, mint kutya a verést 
– mondja Stenczinger Imre bá
csi. Ő csak tudja, negyven évig 
állt a gödörben.

– Az ember megszokja – 
mondja Győri Attila, Soós ne
gyedik embere, – de a szerve-
zete tiltakozik ellene. Nekem 
a szememet készítette ki a 
sok éjszakázás, kitágult a 
pupillám, egy kis felhő min-
dig ott lebeg a szemem előtt.

(Rajcsányi József, a kenyér
gyár vezetője is az éjszakázás 
miatt panaszkodik: „Ki jönne 
nekem ennyi pénzért ilyen 
munkára, ráadásul három mű
szakra? Másutt kevesebb 
munkával, többet keresnek, és 
ott alhatnak az asszony mel
lett”. Marosán György könyvé
ből tudom: 1923at írtak, ami
kor Magyarországon törvény

be iktatták az éjjeli munka ti
lalmát a sütőiparban.)

Kiss Laci a kemencéből sze
degeti a kenyereket. Még egy
szer végigfuttatja rajtuk a vi
zes kefét. – Ettől kapja meg a 
kenyér a szép fényét – mondja. 
A kész sütés ott sorakozik 
kinn a polcon, egykét órát kel
lene állnia. De nincs idő a pi
henésre, a nagytétényi rend
őrjárőr érkezik a pirkadattal. 
Aztán a volánosok jönnek, ko
sárszám viszik a hajnali sofő
röknek a reggelihez valót.

– Milyen a jó kenyér? – kér
dezem Soós Józseftől.

– Színre zsemlyebarna, 
súlyra pehelykönnyű, kiné-
zésre cserepes. Akkor jó, 
amikor a sütés után megre-
pedezik a héja.

 – Mitől tud jó lenni a kenyér?
– Sok fortélya van annak. 

Függ a liszttől, a jó dagasz-
tástól, a keléstől, a sütéstől. 
De az igazi titka azért a ko-
vászolás. Ott dől el, a kovász 
érésénél a kenyér sorsa.

Ezt mondja Stenczinger 
Imre bácsi is, olyan a kenyér
nek a kovász, mint a háznak a 
fundamentum. Anélkül nem is 
lehet építeni. Stenczinger Imre 
pékek nevelője volt Érden, 

keze alól szabadult föl Soós Jó
zsef is.

– Imre bácsi, milyen az 
érdi kenyér?

– A világ legjobb kenyere. 
Én csak tudom ezt, mert vi-
lágéletemben jó kenyeret 
ettem, a sajátomét. De bi-
zony annál jobbat, amit a 
Jóska gyerek csinál, de még 
amit kenyérgyárban süt-
nek, én magam sem tudnék 
csinálni.

Három óra, ők négyen túl 
vannak a munka nehezén. 
Kiss még az utolsó kifliket 
szedegeti, Rátkay söpröget. 
Most Győri Attila ül meg egy 
kosár szélén, lelecsukódó 
szempillája mutatja, most 
nincs velünk. Soós Jóska szip
pant egyegy mélyet a hajnali 
levegőből. Fölöttünk megpat
tant a sötétség zárja, virrad. 
Búcsúzóul megtisztelő ajándé
kot kapok, egy kenyeret. Ér
zem, több ez, mint egy udvari
as gesztus, egyetlen igazi érté
kük, munkájuk eredményét 
nyújtják a néhány órára közös 
sorsot vállalónak át. Ki tudja, 
egyszer még a kiskacsát is el
éneklik nekem.

Pest Megyei Hírlap
1980. augusztus 20.

Urbán LászLó – sajtótükör
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával.

Szeptember 1. és 10. között, az Érdi 
Napokon a művelődési központ 

csak az általa szervezett 
rendezvények ideje alatt tart 

nyitva! A pénztár szeptember 10-ig 
8–16 óráig tart nyitva!

ÉNFESZT

MÚZEUMKERT
Rockabilly Party
Szeptember 2-án, szombaton 18 órától

FESZTIVÁL SZÍNPAD
Detroit, Rebelfools, Applebanger, 
Időrablók Rock Band 11–16 óráig
Honeybeast 17 órakor
Péterfi Bori & Love Band 19 órakor
Tűzijáték 21.15 órakor

Catsby – elektro swing party 21.30 
órakor
DJ Antonyo Classic Mix Party 
22.30–24 óráig
Szeptember 2-án, szombaton 11 órától

ÉRDI NAPOK
VERNISSZÁZS
Barabás Andi: Talpon maradni
Az érdi illetőségű fotós első önálló 
kiállítása, amely a Fészek Gyermekmentő 
Egyesület életét mutatja be.
Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor
JAZZFESZTIVÁL A FŐTÉREN
Sárik Péter Trió feat. Urbán Orsolya 
& Gyárfás István
Szeptember 8-án, pénteken 19 órakor
Syrius Legacy és Binder – Borbély 
Formáció
Szeptember 9-én, szombaton 17.30 és 
19 órakor
Worldwide és László Attila – Oláh 
Kálmán Quartet feat. Soso Lakatos
Szeptember 10-én, vasárnap 17.30 és 
19 órakor

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

ÉNFESZT
Mars a Marsra!
Űrállomás a Csodák Palotájából, utazó 
planetárium, kézműves foglalkozások, 
meteoritkiállítás, koncertek, bábszínház, 
ismeretterjesztő előadások.
Szeptember 2-án, szombaton 10 órától

ÉRDI NAPOK
Inverse Everest
Fotókiállítás a Föld legmélyebb, szárazon 
is elérhető barlangjába folytatott expe-
dícióról.
Szeptember 5-én, kedden 17 órakor
Balázs Dénes Tudománytörténeti 
Konferencia
A konferencia érdekessége egy film, 
amelyből megtudhatjuk, milyen sorsuk 

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

volt a világjáró magyaroknak a Francia 
Idegenlégióban.
Szeptember 7-én, csütörtökön 9 órától

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

Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.

Értesítjük Önöket, hogy a 
könyvtár kötészeti 

szolgáltatása szünetel.

PROGRAM
ÉNFESZT
Könyvtár a Főtéren
Ingyenes beiratkozás, könyvvásár, 
játékok gyerekeknek a Gloriettnél.
Szeptember 2-án, szombaton 14 órától

FELNŐTTKÖNYVTÁR
ÉRDI NAPOK – JAZZFESZTIVÁL
Jazz és irodalom
Lackfi János és Juhász Gábor zenés 
irodalmi estje.
Az előadás helyszíne a Szepes Gyula 
Művelődési Központ.
Szeptember 5-én, kedden 18 órakor
Jazz és színház
A Malko Teatro előadása.
Szeptember 6-án, szerdán 17 órakor
KÖNYVAJÁNLÓ
A kínai irodalom gyöngyszemeiből
Szeptember 13-ig

ZENEI KÖNYVTÁR
ÉRDI NAPOK – JAZZFESZTIVÁL
Bögöthy Ádám, Kovács Linda és 
Váczi Dániel koncertje
Szeptember 7-én, csütörtökön 18 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
ÉRDI NAPOK
Író-olvasó találkozó Berg Judittal
Szeptember 6-án, szerdán 13.30 órakor
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A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd. Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

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

Péntek: 10-től 17 óráig

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

TÁRLAT
Művészet és technika
A Regensburgi Egyetem hallgatóinak 
kiállítása.
Megtekinthető szeptember 7-től 23-ig.

SzEpTEMBEr 4., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–III.ker TTVE 
21:30 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval
22:10 Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
22:55 Bibliai Szabadegyetem 61/90. rész
23:55 Monda és valóség határán 6/10.
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
  0:25 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:40 Híradó
  0:55 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 5., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 Trans Formation – Véda kertje
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00  2016–2017. évi  női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Dunaújváros Kohász KA (2017. május 

20-ai meccs ismétlése)
 23:15  Műábránd
 23:35 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:50 Híradó
  0:05 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 6., SzErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 62/90. rész

21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm  2013
22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 7., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 114. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Dunaújváros Kohász KA (2017. május 

20-ai meccs ismétlése)
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15  Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
  0:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15    Híradó
  0:30 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 8., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 114. rész
20:00 Műábránd
20:20 piktorok városa – Nagybánya 
 videofelvétel
21:20 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50   Székely Kálvária
 dokumentumfilm

22:40 Genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó
  0:00 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 9., SzOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
20:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:45 Mozgás
 sportmagazin
21:15 Mintha nem otthon lennénk 
 dokumentumfilm 2013
22:55 Bibliai Szabadegyetem 62/90. rész
 dokumentumfilm
23:55 Genersichek nyomában
 dokumentumfilm 
 0:15 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:45 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 10., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 piktorok városa – Nagybánya  
 videofelvétel
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:55  Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr. Kubassek János előadása
23:40 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 0:10 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:40 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.
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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 elnye-
résének feltétele, hogy a pályázó 
nappali tagozaton, államilag 
elismert hazai vagy külföldi okta-
tási 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 halmo-

zottan hátrányos helyzetű,

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

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

nye,
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.
Alapfokú oktatási intézményben 
folytatott tanulmányok esetén az 
ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól 
lehet részesülni.
A pályázat benyújtásának szabá-
lyai
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: 
„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 
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 Bizottság 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 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 ösztön-

díját 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.

Az Esélyteremtő 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-járulék-fizetési 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 
folytatott tanulmányaikhoz, remélve, 
hogy közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy a pá-
lyázó nappali tagozaton, államilag 
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 szabá-
lyai
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 
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 eredmé-

nye,
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 ösztön-
díját 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-járulék-fizetési 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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Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi tele-

fonszámokon, 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 ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények 

felújítását támogató pályázat 2017.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

a 193/2017. (VI.22.) határozata alapján pályázatot 

hirdet a városban található helyi egyedi építészeti 

értékvédelem alatt álló építmények állagmegóvásá-

nak, felújításának segítésére.

A pályázatra rendelkezésre álló összeg Érd MJV 2017. 

évi költségvetésében összesen bruttó 5 000 000 Ft, 

amely vissza nem térítendő támogatásként igényel-

hető.

A pályázat által támogatható helyi védett építmények 

listája a város építészeti örökségének helyi védelmé-

ről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. 

számú mellékletében található (a lista azonos tarta-

lommal megtalálható a 9/2016. (III.31.) rendelettel 

elfogadott HÉSZ 6. számú függelékében is.)

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az 

építészeti értékvédelemmel összhangban történő, a 

közterületről látható, a külső megjelenés javítására, 

az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, 

de természetesen fontos az ezeket megalapozó, 

megelőző vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, 

korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok 

segítése is.

A pályázat keretében önrész megléte szükséges; az 

önrész mértéke a tervezett beruházás összegének 

min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás 

összege építményenként maximum bruttó 1 000 000 

Ft lehet, és utólagos finanszírozással fizethető ki.

A pályázatokat 2017. szeptember 29. délelőtt 10 

óráig kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani 

Érd Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához (2030 

Érd, Alsó u. 1., II. em. 209. szoba).

A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy 

pályázó a munka kivitelezését legkésőbb 2018. 

november 15-ig befejezze, készre jelentse.

A pályázati csomag 2017. július 1-jétől beszerezhető 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépí-

tészi Csoportjánál, ill. a http://www.erd.hu/nyitolap/

fontos/felhivasok honlapról letölthető.

További felvilágosítással Fehérné Tölgyesi Ildikó és 

Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefon-

számon.

TÁJÉKOZTATÁS
AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülők!
ÉRD MJV Közgyűlésének a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, a közétkeztetésről, 
azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 
83/2011. (XII.22.) önkormányzati ren-
delet módosításáról szóló 26/2017. 
(VII.13.) önkormányzati rendelete 
alapján változott az étkezési térítési 
díjak fizetésének rendje, módja. Az 
általános és középiskolás tanulók 
esetében a térítési díjat változatlanul 
előre kell megfizetni, azonban konk-
rét határidőt állapít meg a rendelet, 
amely a tárgyhót megelőző 20-a.
A befizetési módok:
•	 csekk
•	 átutalás (számlaszám: 

Intézményi Gondnokság, 
12001008-00209692-
00100009)

•	 készpénzes befizetés az 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 
nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha nevelésbe vették 
vagy utógondozói ellátásban 
részesül.

Az intézményi gyermekétkeztetést 
az intézményi térítési díj 50%-os 
normatív kedvezményével kell biz-
tosítani:
•	 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 szabályairól 
7/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
let alapján a fenti normatív kedvez-
ményen túl, a normatív kedvezmény 
érvényesítését követően fizetendő 
térítési díjból további 50%-os 
étkezési díjkedvezményt biztosít Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
feltéve, hogy a családban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (2017. 
évben 85.500,- Ft). A kérelmet a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodá-
jához kell benyújtani. Érd, Budai út 8. 

Ügyfélfogadás: hétfő:13.00–18.30, 
szerda: 8.00–16.30.
A rendszeres kedvezményre való 
jogosultság ismételt megálla-
pítása iránti kérelem a korábbi 
jogosultság időtartama alatt, 
annak megszűnését megelőző 
három hónapban is benyújtható. 
A folytatólagos kedvezmény 
biztosítása érdekében indokolt 
élni a fenti lehetőséggel.
A befizetésekkel illetve számlázással 
az alábbi elérhetőségeken kérhetnek 
további tájékoztatást:
•	 Érd MJV Intézményi 

Gondnokság, 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: au-
gusztus 7; augusztus 9; augusztus 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: október 
9; október 11; október 16; október 18. 
Pótbefizetés: október 23; október 25.
2017. decemberi étkezés: novem-
ber 8; november 13; november 15; 
november 20. Pótbefizetés: novem-
ber 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; március 19. 
Pótbefizetés: március 26; március 28.
2018. májusi étkezés: április 9; 
április 11; április 16; április 18. Pótbe-
fizetés: április 23; április 25.
2018. júniusi étkezés: május 7; 
május 9; május 14; május 16. Pótbefi-
zetés: május 28; május 30.

Együttműködésüket köszönjük!

Érd MJV Önkormányzata

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 temetőgondnoki 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
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A l egjobb lecsó nyomában
A nagymama főztje a legjobb a világon. Milyen lehet ak-
kor az a rendezvény, ahol egyszerre tizennyolc csapat 
nagymamái és nagypapái főznek? A válasz egyszerű: 
fantasztikus. És valóban az volt, hiszen ezúttal is min-
den tökéletes volt ahhoz, hogy a második érdi nyugdíjas 
lecsófesztivál jól sikerüljön múlt szerdán a Favágó utcai 
napközis táborban.

A hétköznapi rohanásban 
sajnos ritkán látni ennyi 
mosolygós, vidám és önfe-
ledt embert, mint amennyi 
idén összegyűlt a Favágó 
utcai napközis táborban, 
hogy részt vegyen az Idős-
ügyi Tanács által szerve-
zett eseményen. A progra-
mon minden tökéletes volt, 
hiszen gyönyörű volt az idő, 
kiváló volt a zene és a társa-
ságok is bőséges jókedvet 
vittek magukkal.

A szervezők akármeny-
nyire is hangsúlyozták a 
rendezvény közösségépítő 
jellegét, az indulókban 
azért megvolt a verseny-
szellem. A jobbára az érdi 
nyugdíjasklubok tagjaiból 
verbuvált csapatok közül 
többen, ha csak egy picit is, 
de megpróbáltak a lecsó 
hagyományosnak mondha-
tó receptjén változtatni, 
gondolván, hátha az elnyeri 
a zsűri tetszését.

T. Mészáros András pol-
gármester is kilátogatott a 
Favágó utcai tábor területén 
tartott eseményre. A város-
vezető kiemelte: a rendez-
vény fontos a közösségépítés 
szempontjából, illetve azért 
is, mert a nyugdíjba vonulás-
sal elvesztett kapcsolatok 
ezáltal pótolhatók, ezért is 
támogatják a kezdeménye-
zést. Mint mondta: az első 
létrafokot valakinek meg 
kell mászni, de aztán min-
den a nyugdíjasokon, az 
érintetteken múlik. A cél az, 
hogy minél több Érden élő 
nyugdíjast be tudjanak von-
ni a lecsófesztiválhoz hason-
ló eseményekbe. Ez a folya-
mat elindult, hiszen az idén 
többen vettek részt, mint a 

tavalyi első rendezvényen, 
és számuk majd tovább bő-
vülhet, hiszen a nyugdíjas-
klub-hálózat az egész várost 
lefedi – tette hozzá a polgár-
mester.

Érden körülbelül 15 ezer 
főre tehető a nyugdíjaskorú 
emberek száma, így termé-
szetes, hogy kiemelt figyel-
met kell fordítani az érintett 
korosztályra. A városban 
működő nyugdíjasklubok 
ugyan megpróbálnak minél 
többeket megszólítani és 
rendszeresen programokat 

biztosítani számukra, de 
mindezek mellett a nagyobb 
szabású rendezvényekre is 
mutatkozik igény. Az Idősek 
Karácsonya vagy a szintén 
az éltesebb korosztálynak 
szóló Nyugdíjas Ki Mit Tud? 
után az érdi Idősügyi Ta-
nács tavaly nyár óta egy 

újabb rendezvény létrehozá-
sával próbál meg a szépko-
rúak kedvében járni – mond-
ta a helyszínen Simó Ká-
roly, az Idősügyi Tanács el-
nöke, a Fidesz-frakció szóvi-
vője, aki nem mellesleg a 
zsűri egyik tagjaként egyál-
talán nem volt könnyű hely-
zetben. A zsűri már az előké-
születeket is figyelemmel 
követte, de egy-egy ételt 
megítélni mégiscsak az íze 
alapján lehet. S noha a lecsót 
rengetegféle módon el lehet 
készíteni, a győztesnek járó 

vándorserleget végül az Éle-
tet az Éveknek, illetve a Sas-
városi Nyugdíjasklub közös 
csapata nyerte. Persze egyik 
csapatnak sem kellett üres 
kézzel távoznia, hiszen, ha 
egy emléklappal is, de min-
denkit jutalmazott a zsűri.

QQ Nyilas HajNi

A LECSÓFŐZŐ VERSENY EREDMÉNYE
i. díj: Életet az Éveknek Nyugdíjasklub–Sasvárosi Nyugdíjas 
Klub; ii. díj: Kozma Ferenc és csapata; iii. díj: Barátkozzunk 
Nyugdíjasklub.
Polgármesteri különdíj: Béke Barátság Nyugdíjasklub; 
idősügyi Tanács különdíja: Fenyves I. Nyugdíjasklub; Ko-
por Tihamér képviselő (Fidesz–KDNP) különdíja: Fenyves II. 
Nyugdíjasklub, Fenyves III. Nyugdíjasklub.

A csapatok, ha csak egy picit is, de megpróbáltak a lecsó hagyomá-
nyosnak mondható receptjén változtatni

A győztesnek járó vándorserleget az Életet az Éveknek és a Sasvárosi Nyugdíjasklub közös csapata vi-
hette haza

Gyönyörű volt az idő, kiváló volt a zene és a társaságok is bőséges jókedvet vittek magukkal

T. Mészáros András polgármester is kilátogatott a Favágó utcai tá-
bor területén tartott eseményre
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Rom a kultúrnap
Az Érdi Roma Nemzetisé

gi Önkormányzat kulturá
lis napot rendezett múlt 
szombaton a Favágó utcai 
napközis tábor területén. 
Az eseményre mintegy 150 
vendéget hívtak meg, akik
nek bemutatták a roma ha
gyományokat.

Rafael Attila, az Érdi 
Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat elnöke az Érdi Új
ságnak elmondta, hogy az 
eseményre 50–50 százalék
ban hívtak romákat és nem 
romákat. Céljuk egy olyan 
rendezvény szervezése 
volt, ahol javíthatják a kü
lönböző nemzeti
ségekhez tartozók 
eg yüttélését, s 
amelynek alapja 
egymás kölcsönös 
tiszteletének elő
segítése.

– A roma hagyo
mányok megis
mertetésével elő 
kívánjuk segíteni 
a más nemzetisé
gekhez tartozás 
elfogadását, az 
esetleges negatív 
megítélés csök
kentését. Progra

munkon a hagyományos, 
tájjellegű ételek elkészíté
sével, a roma művészet be
mutatásával kívánjuk elő
segíteni múltunk öröksé
geinek megőrzését – mond
ta az elnök.

Az eseményen autenti
kus roma zenét játszó 
együttes is fellépett és be
mutatkozott egy nagyecse
di táncegyüttes is, akikkel 
fellépett a Fölszállott a 
Páva című műsor döntőse, a 
11 éves Balogh Dominik is, 
aki szó szerint elvarázsolta 
az egybegyűlteket.

QQ -bnyh-

Ker ékpáros zarándoklat Érdről
A Honvéd Kulturális Egye-
sület, együttműködve a 
Duna Dráva Nemzeti 
Parkkal, Magyarország 
honvédelmi miniszteré-
nek védnöksége alatt má-
sodik alkalommal szerve-
zett kerékpáros zarán-
doklatot a mohácsi csata 
emlékére. A túra pénteken 
indult Érdről.

A hagyományteremtő cél
lal indult kerékpártúra tava
lyi tapasztalatait összegez
ve dr. Négyesi Lajos alezre
des, a program szervezője 
elmondta: a zarándoklat ál
tal érintett települések hoz
záállása nagyon pozitív volt, 
folyamatos volt a helyi sajtó 
és média érdeklődése is. A 
zarándoklat sikeréhez nagy
mértékben hozzájárult az 
érintett önkormányzatok tá
mogatása, főként azokon a 
településeken, ahol a túrá
zók éjszakáztak.

– A csata ötszázadik év
fordulójáig hátralévő kilenc 
évet tekintve megfogadtuk, 
hogy évente megcsináljuk a 
túrát. Idén már kibővülünk 
egy lovascsapattal, jövőre 
pedig szeretnénk gyalogos 

zarándoklatot is indítani – 
mondta Négyesi Lajos.

A tavalyi út során a részt
vevők felkeresték azokat az 
emléktáblákat, amelyeket 
1926 és 1928 között a Hadtör
téneti Intézet és Múzeum 
kezdeményezésére állítot
tak azok a települések, ahol 
II. Lajos serege egykor tábo
rozott.

 – Voltak települések, ahol 
a helyiek ugyan tudták, hogy 
van náluk emléktábla, de azt 
nem, hogy miért van ott. Mi 
pedig mindenhol felhívtuk 
rá a figyelmet, hogy ez nem 

egy egyedi tábla, összesen 
tíz van a királyi sereg útvo
nala mentén – hangsúlyozta 
a főszervező.

Dr. Négyesi Lajos a hagyo
mányápolás mellett a mohá
csi zarándoklatban komoly 
diplomáciai lehetőséget is 
lát, hiszen az 1526os mohá
csi csatában nemcsak ma
gyarok, hanem csehek, len
gyelek, németek, horvátok, 
szálltak szembe a törökök
kel, így a környező orszá
gokkal közösen egy nemzet
közi zarándoklatot is lehet
ne szervezni. Q nyilas

Nyá rvégi  
kertbúcsúztató
Kertzáró ünnepséget rendeztek az Időseket Ellátó Köz-
pont Topoly utcai otthonában, erre duplán is okuk volt, 
hiszen nyári forróság ide, nyári forróság oda, közeledik 
a szezon vége, jön az ősz, másrészt tavasszal megkezdő-
dik az ellátóközpont új épületeinek kivitelezése és a je-
lenlegi felújítása, tehát jövőre kerti partikat nem ren-
dezhetnek, erre legközelebb a korszerű, új komplexum 
megnyitása után lesz lehetőség.

A rendezvény tehát búcsú 
is volt a megszokott, szere
tett környezettől, attól a 
kerttől, ahol – mint Érdek 
Sándornétól, az idősotthon 
vezetőjétől hallottuk – ta
vasztól őszig rendszeresen 
összejönnek a lakók, de még 
gyakran a Jázmin utcai Idő
sek Klubjának tagjai is, hogy 
névnapokat ünnepeljenek, 
kulturális programokon ve
gyenek részt vagy egyszerű
en csak beszélgessenek.

Természetesen az átme
neti szünetnek inkább örül
nek az intézmény dolgozói, s 
ha máskor nem, majd utólag 
a lakók is, hiszen másfélkét 
év múlva egy igazán korsze
rű, európai színvonalú szoci

ális ellátóközpont lesz itt 
Érdligeten.

És ez már nem csak terv, 
az utolsó „ha” és „amikor” is 
kikerült a fejlesztésről szóló 
mondatokból a minap, ami
kor T. Mészáros András pol
gármester bejelenthette, 
hogy a Modern Városok 
program keretében Érdnek 
ígért 17,8 milliárd forint 
megérkezett a város szám
lájára.

Ebben a keretben pedig 
benne foglaltatik az a 2,1 
milliárd forint, amiből meg
valósul az új szociális ellátó
központ, s mint korábban mi 
is beszámoltunk róla, ehhez 
kapott még Érd egymilliárd 
forintot a Versenyképes Kö

zépMagyarország Operatív 
Programból.

A jelenlegi kertzárás nem 
jelenti azt, hogy az idős la
kóknak már most meg kell 
válniuk megszokott környe
zetüktől, mivel ők az új épü
letbe költöznek majd, ahol a 
jelenlegi 66 helyett 100 rá
szoruló lakhat majd. A jelen
legi épületében a hajlékta
lanszállót alakítják ki, ahol 
25 főt tudnak majd fogadni. 
Az új részben lesz az idősott
hon mellett még a családok 
átmeneti otthona, olyan ki
alakításban, hogy egymás
tól függetlenül, ám a közös 
funkciókat felhasználva tud
janak működni. Külön bejá
ratuk, pihenőkertjük lesz az 

időseknek, a hajléktalanok
nak és a gyermekes csalá
doknak is. Az épület teljes 
egészében akadálymentes 
lesz. Átmeneti ellátásban 8 
férfit és 8 nőt tudnak majd 
részesíteni, és új szolgálta
tásként kialakítanak egy 
hajléktalan bentlakásos ott
hont 10 főre. A családok át
meneti otthonában 40 krízis
helyzetbe került embernek, 
azaz tíz családnak biztosíta
nak majd otthont. 

A komplexumban 70 em
bernek nyújtanak nappali 
ellátást, többek közt az Idő
sek Klubja keretében, amely 
ma a Jázmin utcában műkö
dik, s kínál tartalmas időtöl
tést és gondoskodást azok

nak, akik egyedül élnek, s 
nem szívesen töltik napjai
kat magányosan.

De most még közülük is 
többen ott ültek az otthonla
kókkal együtt a Topoly utcai 
kert utolsó rendezvényén, s 
mit sem törődve az augusz
tus végi tűző nappal tapsol
tak önfeledten, őszintén és 
hálásan a fellépőknek: a 
százhalombattai Forrás 
Néptáncegyüttes tagjainak, 
a Dizseri Tamás Habilitáci
ós Központ csengettyűs cso
portjának, az Érdligeti Bap
tista Gyülekezet éneklő fia
taljainak és a program 
csúcspontjaként a Bolyki 
Balázs Soul és Gospel Kó
rusnak. Q –y–

Tavasztól őszig rendszeresen jöttek össze itt a lakók, hogy névnapokat ünnepeljenek, kulturális progra
mokon vegyenek részt vagy egyszerűen csak beszélgessenek

T. Mészáros András polgármester személyesen üdvözölte a túrázó
kat az érdi II. Lajos király emlékműnél

Az eseményen fellépett a Fölszállott a 
Páva című műsor döntőse, a 11 éves Ba
logh Dominik is, aki szó szerint elvarázsol
ta az egybegyűlteket
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Bál  van az Alsó utcában
Tizenötödik alkalommal került sor a hétvégén az „Alsó 
utca és környéke báljára”. Ahogy csaknem másfél évti-
zede mindig, a hónap utolsó szombatján felépítették az 
utcában a színpadot, felállították a sátrakat és már kora 
reggel hozzáláttak a hatalmas üstökben főzött ételek 
elkészítéséhez. Idén is nagyon sokan voltak a hajnalig 
tartó mulatságon.

A klasszikus utcabálokat 
Érden a Hárslevelű utcában 
élők valósították meg, ennek 
apropóján fogtak össze nem 
sokkal később az Alsó utcai 
lakosok – mondta Antuno-
vits Antal főszervező, a köz-
gyűlés Fidesz–KDNP-s kép-
viselője, aki legszebb álmai-
ban sem gondolta, hogy ek-
korára növi ki magát a ren-
dezvény, amely tavaly óta 
már városi rangot kapott.

Az előkészületek már előző 
nap elkezdődtek, hiszen az 
Érdi Horgász Egyesület ezút-
tal is majdnem fél mázsa hal-

ból készített halászlét, hogy 
aztán az egybegyűltek per-
cek alatt elkapkodják a mint-
egy 100 adag ételt. A horgá-
szok halászléje egyébként 
annyira népszerű, hogy szin-
te a tálalás előtt megvannak 
rá a jelentkezők, nagyon ré-
sen kell lennie annak, aki 
szeretne belőle enni – mond-
ták nevetve a készítői.

Persze az Alsó utcaiak 
bálján senkinek nem kell at-
tól tartania, hogy éhen ma-
rad, hiszen most is több bog-
rácsban rotyogtak a finom-
ságok. Volt lecsó, pincepör-

költ, gulyás és a horvát ön-
kormányzat jóvoltából még 
cevapcica is. Balla Julian-
na, a Barátkozzunk Nyugdí-
jas Klub vezetője elmondta, 
hogy néhány nappal a bál 
előtt harmadik helyezést ér-
tek el lecsójukkal az Idős-
ügyi Tanács által szervezett 
lecsófőző fesztiválon, ott 
kapták a felkérést Antuno-
vits Antaltól, aminek aztán 
szívesen tettek eleget. Mint-
egy 100 adag ételt készítet-
tek, kora reggel óta darabol-
ták a belevalókat.

A programon jelen volt T. 
Mészáros András polgár-
mester is, aki nagyszerűnek 
nevezte az eseményt, s ki-
emelte, kellenek a közösség-
építő rendezvények Érdnek, 
hiszen évente mintegy 1500–
2000 fő költözik a városba, 
akiknek biztosítani kell 

olyan programokat, ami ál-
tal beilleszkedhetnek a helyi 
közösségbe. Az Alsó utcaiak 
bálja éppen egy ilyen ese-
mény, mert ugyan kezdetben 
tényleg a környéken élőknek 
szólt kizárólag, mára már 
teljes értékű városi rendez-
vénnyé nőtte ki magát – ma-
gyarázta a polgármester.

A színpadi műsorokról ez-
úttal is a helyi művészeti 

csoportok gondoskodtak, az 
összefogásnak köszönhető-
en fellépett a német nemzeti-
ség Rosenbrücke Énekkara 
és a horvátok Igraj Kolo 
Együttese is, de jöttek nem-
zetiségi fellépők a Duna túl-
oldaláról is.

A buli ezúttal is hajnalig 
tartott, a talpalávalót a Tran-
zit Zenekar biztosította.

QQ NyH

Izgalmas színpadi produkciókat láthattak az érdeklődők

Készül az Érdi Horgász Egyesület halászléje

Számos nemzetiségi együttes is fellépett a rendezvényen
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Nyo   lcból nyolc!
Megnyerte a hazai rendezésű VII. Érdi Ipartestület Ku-
pát, majd nagy kalandra indult, s egy tíznapos túrán 
vett részt Dél-Koreában az ÉRD női kézilabdacsapata, 
amely a hat gárdát felvonultató ázsiai viadalon is veret-
lenül lett első.

Az ÉRD öt új igazolása kö-
zül négyen már az Aréná-
ban rendezett kupán is be-
mutatkoztak a szimpatizán-
soknak, hiszen Gávai 
Szonja, Coralie Lassource, 
Tóth Gabriella és Julie 
Foggea is magára öltötte a 
narancs-fekete dresszt, míg 
az ötödik érkező, a svéd vá-
logatott Jamina Roberts 
csak a dél-koreai túrán, a 
Tajvannak lőtt nyolc góljá-
val szerepelt először Szabó 
Edina együttesében.

A felkészülési tornán a há-
zigazda ÉRD az élvonalban 
újonc Kecskeméti NKSE el-
len játszotta első meccsét. A 
találkozót a vendégek kezd-
ték élénkebben, s a szünet-
ben is csupán döntetlen volt 
az állás, de a fordulás után 
az ÉRD megrázta magát, s 
30–24-re nyert.

A második találkozón az 
MTK Budapest volt az ellen-
fél, s Golovin Vlagyimir 

csapata már a kezdetektől 
nem tudta tartani a lépést az 
ÉRD-del, amely már a szü-
netben hétgólos előnyre tett 
szert, majd 38–27-re győzött.

A döntőt Janurik Kingá-
ék a Budaörs ellen vívták, itt 
is igazolta magát a papírfor-
ma, s az ÉRD 36–23-ra győ-
zött, ezzel itthon tartotta a 
kupát.

A torna legeredményesebb 
és legértékesebb játékosa 
Katarina Krpezs-Slezák 
lett, míg a legjobb kapusnak 
Janurik Kingát választották. 
A díjakat T. Mészáros And-
rás, Érd polgármestere mel-
lett Milák Kristóf adta át.

Ezt követően a csapat au-
gusztus 15-én kelt útra dél-
koreai túrájára, ahol a csa-
pat építése, összekovácsolá-
sa volt a hangsúly.

A lányok Ausztrália ellen 
kezdtek, a kilencgólos Gá-
vai Szonja és a nyolc talála-
tig jutó Coralie Lassource 

vezetésével 51–15-re nyer-
tek, majd az Egyesült Álla-
mok válogatottja ellen lép-
tek pályára, s ugyan ez a 
találkozó küzdősebb volt, 
de Katarina Krpezs-Slezák 
tíz gólja így is 26–17-es győ-
zelmet ért. A harmadik ta-
lálkozón a tajvani fiatalok 
ellen Roberts nyolc gólja 
vezette 32–7-es győzelemre 
az ÉRD-et. A negyedik ta-
lálkozón európai csapat 
következett, de a dán Aal-
borg sem jelentett aka-
dályt, a gólokat szépen el-
osztották a lányok egymás 
között, 31–26 lett a vége. Az 

utolsó mérkőzésen a házi-
gazda és szintén veretlen 
Busan Bisco következett, 
amelyen végletekig kiéle-
zett mérkőzésen 21–20-ra 
győztek Szabó Edináék, s 
második tornagyőzelmü-
ket ünnepelték.

– Arra gondoltunk, hogy 
ez egy jó alkalom lesz arra, 
hogy a csapat új játékosai 
beépüljenek a régi kere-
tünkbe, másrészt azért 
mentünk, hogy tanuljunk 
újat, megnézzük, hogyan 
dolgoznak a világ másik fe-
lében – nyilatkozta lapunk-
nak Szabó Edina, aki elme-

sélte azt is, hogy a torna le-
zárása után a házigazdák a 
tengerpartra kalauzolták el 
őket, ahol a Gyémánt hídon a 
részt vevő országok zászla-
ját vetítették ki.

– Az egy olyan megható 
élmény volt, hogy a lányaink 
összekapaszkodtak és el-
énekelték a magyar him-
nuszt. A figyelmesség ezen 
foka pedig példaértékű – tet-
te hozzá a vezetőedző.

Az ÉRD szeptember 9-én a 
Békéscsaba ellen kezdi meg 
az idényt 18 órakor az ÉRD 
Arénában.

QQ Domonkos Bálint

Rem ekül kezdtek Limpergerék
Már három forduló telt el az NB III Nyugati csoportjá-
nak 2017/2018-as évadából. Limperger Zsolt együtte-
se ott folytatja szereplését, ahol tavaly abbahagyta. 
Az ezüstéremmel véget érő előző idényt követően a 
gárda első három meccsét megnyerte, így már vezeti 
a bajnokságot.

Az érdiek az első körben a 
Gyirmót FC Győr második 
csapatának vendégeként 
léptek pályára az impozáns 
Alcufer Stadionban. A talál-
kozó elején tizenegyesből 
megszerezte a vezetést a há-
zigazda, de 25 percnyi játék 
után Melczer Vilmos – 
ugyancsak büntetőből – 
egyenlített. A folytatásban 
az érdiek egyre inkább a 
győriek fölé kerekedtek, s 
sorra dolgozták ki a helyze-
teket, mígnem Koós Gábor 
az 55. percben talált a hazai 
kapuba. Ezt követően is job-
ban játszott ellenfelénél a 
vendégalakulat, de a zicce-
rek legfeljebb a kapusig  
vagy a kapufáig jutottak 
csak el, több gól már nem 
született.

Az új szezon első hazai 
mérkőzésén az érdiek a ta-
valy még a Közép csoportban 
szereplő Pénzügyőrt látták 
vendégül, de ebben nem volt 

sok köszönet, hiszen a 21. 
percben Kelemen Patrik 
bombagóljával a hazaiak sze-
rezték meg a vezetést. A szü-
netig megvolt a lehetősége az 
érdieknek az előny növelésé-
re, de ez csak a fordulás után 
jött össze, amikor Kelemen 
Melczer Vilmos kiugratása 
után gyalogolt a kapuig, s a 
kapus lábai között passzolt a 
kapuba. A folytatásban Mel-
czer előbb büntetőből volt 
eredményes, majd a csere-
ként beálló Tárkányi egy 
szép összjátékot követően 
talált be. Az 5–0-s érdi győ-
zelmet pedig Melczer állítot-
ta be, ezzel két forduló után a 
bajnokság élére állt Limper-
ger Zsolt csapata.

A harmadik találkozója 
igazi rangadó volt az Érd-
nek, hiszen a tabellán egy 
hellyel és egy góllal mögötte 
álló, egyébként feljutásra 
pályázó FC Ajkához látoga-
tott a gárda. Kertész Feren-

cék nem várták jó előjelekkel 
az összecsapást, hiszen Tár-
kányi Gergő és Balázsovics 
Máté betegség, Kónya Ben-
jámin és Borek Norbert sé-
rülés miatt nem állt Limper-
ger Zsolt rendelkezésére. Az 
első negyedórában a hazai-
ak akarata érvényesült, s ha 
a kapuban a csapatkapitány, 
Kertész Ferenc nem így véd, 
akkor igen hamar eldőlt vol-
na a három pont sorsa. 
Azonban az első hazai gólt 
egy ide-oda pattogó lövés 

után csak a 14. percben sze-
rezte Graszl Károly révén 
az Ajka, de két perccel ké-
sőbb Pál Szabolcs egyenlí-
tett is. Innentől fogva az ér-
diek akarata érvényesült. A 
43. percben Németh Gábor 
kapásból, ballal lőtt a léc 
alá, így a szünetre már érdi 
előnnyel vonultak a felek. A 
fordulás után pedig az ajkai-
ak játszottak fölényben, de a 
kapuig nem jutottak el, míg a 
túloldalon az érdiek több zic-
cert dolgoztak ki, viszont 

ezeket nem tudták kihasz-
nálni. Végül maradt a 2–1-es 
érdi előny, amellyel a tavalyi 
ezüstérmes továbbra is hi-
bátlan az NB III Nyugati cso-
portjának 2017/2018-as ki-
írásában, s a szintén három 
győzelemmel álló Tintaha-
lak SE-Szabadkikötő előtt 
vezeti a bajnokságot.

A negyedik fordulóban az 
Érdi VSE szeptember 2-án, 
17.30-kor a III. kerületi TVE-
t látja vendégül az Ercsi úti 
Sporttelepen. Q Domi

Remekül sikerült a dél-koreai csapatépítés  (Fotó: handballerd.hu)

Melczer Vilmos három meccsen háromszor volt eredményes  (Fotó: Balogh István)
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Éva dnyitó Csoki Kupa
Múlt héten különleges 

edzőtábort tartott az Érdi 
VSE tollaslabda szakosztá-
lya a Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tornacsar-
nokában, amelyen minden-
nap más edző tartott foglal-
kozást a résztvevőknek. Ezt 
követően szombaton az 
edzőtáborozók egy Csoki 
Kupán mérhették le, miben 
fejlődtek.

Az évadnyitó Csoki Kupán 
hat kategóriában mérték 
össze tudásukat fiúk és lá-
nyok. A 32 utánpótláskorú 
mellett kilenc felnőtt is érde-
kelt volt, a két győztes, ti-
zenegy pontig tartó játszma 
során. A meccsek körmérkő-
zéses rendszerben zajlot-
tak. Az első és a negyedik 
korcsoportokban fiúk és lá-
nyok egymás ellen vívtak, 
míg a második és harmadik 
korosztályban külön verse-
nyeztek.

A legkisebbek között Ko-
vács Marcell végzett az 
élen, megelőzve az azonos 
győzelemmel álló két máso-
dik helyezettet, Harmos 
Boldizsárt és Szabó Do-
monkost, míg a dobogó leg-
alsó fokára Körmendi Ger-

gely állhatott. Itt Kis Kasza 
Arabella ellenfél nélkül 
győzött a lányoknál, de a fi-
úkkal is megmérkőzött.

A kettes korcsoportban 
Horváth Levente lett az 
első, Zsarnai Marcellt meg-
előzve, valamint három 
bronzérmes is lett, miután 
Kis Kasza Fábián, Bernáth 
Máté és Flórián Bence is 
azonos mérleggel végzett.

A lányoknál Schvirján 
Zsófiának nem volt ellenfele, 
ő az ezüstérmes Lepkó Do-
rottyát, illetve a két bronzér-
mest, Harmos Borbálát és 
Novák Rebekát előzte meg.

A harmadik korcsoportos 
fiúknál a favorit, Kis Kasza 
Miklós lett az első, Harmos 
Márton a második, Legersz-
ki Kornél a harmadik. Eb-
ben az osztályban a lányok-
nál Becker Vandáé lett az 
arany, Villás Viviené az 
ezüst, Nagy Eszteré a bronz.

A negyedik korcsoportban 
is vegyes volt a küzdelem, az 
egyetlen fiú induló, Novák 
Barabás a lányoknál első 
Perényi Zsófiát, a második 
Bugyenszki Adriennt és a 
harmadik Soltész Nikolt is 
legyőzte. n D.B.

Nég y világbajnoki 
cím Miláktól!
Négy arany- és egy bronzérmet szerzett az Indianapolis-
ban zajló ifjúsági világbajnokságon Milák Kristóf, az 
Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. sportolója. A tárnoki te-
hetség a budapesti vizes-vb-n száz méter pillangón szer-
zett ezüstérme után a győri edzőtáborban lebetegedett, 
így nem a legjobb előjelekkel várta a viadalt.

Kezdődött minden a 
sporttörténelem írásával. 
Történt ugyanis, hogy a ha-
todik ifjúsági világbajnok-
ságon a magyar 4x100 méte-
res férfi gyorsváltó megsze-
rezte első korosztályos 
aranyérmét, hiszen az eddi-
gi három alkalommal, ami-
kor a mieink részt vettek az 
eseményen, még egyszer 
sem állhattak a dobogó leg-
tetejére. A verseny nyitó-
napján a döntőben Milák 
Kristóf mellett ott volt a tö-
rökbálinti, egyébként az 
Egri Úszó Klubban verseny-
ző Németh Nándor, illetve a 
Budafóka érdi sportolója, 
Márton Richárd is! A ma-
gyar kvartett 3:17,99-cel lett 
aranyérmes! Ezen a napon a 
Barócsai Petra, Gyurino-
vics Fanni, Juhász Janka, 
Késely Ajna összetételű 

4x200-as női gyorsváltó ötö-
dik helyen végzett.

A második napon Milák 
száz pillén volt érdekelt, ahol 
második idővel jutott a dön-
tőbe, ott pedig 51.08-as idő-
eredménnyel elsőként csa-
pott a célba, megszerezve 
ezzel a magyarok első egyé-
ni aranyát is a versenyen, 
pedig a futam nem volt egy-
szerű, miután az orosz Kui-
mov csak nyolc századdal 
maradt le az érdi úszótól.

Indianapolisban a harma-
dik napon a 4x200-as férfi 
gyorsváltóé volt a főszerep, 
az előfutamban még Kalmár 
Ákos, Barta Márton, Laka-
tos Dávid és Holló Balázs 
„csupán” a hetedik helyen, 
7:22,68-cal vezette döntőbe a 
magyarokat, de aztán csak 
Holló maradt. Érkezett vi-
szont Milák, Németh Nándor 

és Márton Richárd is, ők pe-
dig ifjúsági világcsúccsal, az 
amerikai négyest egy szá-
zaddal megelőzve 7:10,95 
perces idővel lettek elsők. 
Ezen a napon Barócsai Petra 
a 400 m gyors előfutamát 
4:16,22-vel a tizenharmadik 
helyen zárta, s nem jutott 
döntőbe.

Milák – a három pillangó 
közül – leggyengébb számá-
ban, ötven méter pillangón is 
rajtkőre állt, itt korosztályos 
országos csúccsal érte el cél-
ját, az egyéni csúcsdöntést, s 
23.72-vel harmadikként érte 
a falat a döntőben.

A végjáték nem sikerült 
túlságosan izgalmasra: ked-
venc számában, kétszázon 

az előfutamban is toronyma-
gasan, másfél másodperces 
előnnyel (1:56,91) ment to-
vább a döntőbe. A finálé még 
inkább sétagalopp volt, 
merthogy az első két hosz-
szon már két másodpercet 
vert a mezőnyre, százötven 
méter után három és fél má-
sodperccel vezetett, s végül 
csak a japán Sakamoto re-
mek hajrájának köszönhető-
en lett csupán 3.18 másod-
perc a különbség az első és a 
második között. Milák 
1.53.87-es idejével „könnye-
dén” lett világbajnok kétszá-
zon is.

Milák elvben két egyéni 
korosztályos világcsúcsot 
repesztett Indianapolisban, 

hiszen a százon úszott 51.08-
as és a kétszázas 1:53,87-es 
ideje is ifirekord lenne, de 
mégsem az, hiszen a vizes 
sportokat tömörítő nemzet-
közi szervezet, a FINA még 
nem hitelesítette a netanyai 
ifi-Eb-n és a budapesti fel-
nőtt vb-n elért világcsúcsait, 
így ezek csak addig számíta-
nak, amíg utóbbiakat nem 
teszi hitelessé a szövetség.

Mi tagadás, szép, ugyan-
akkor fárasztó nyár van az 
érdi úszók mögött, az izraeli 
ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon, a budapesti felnőtt vi-
lágbajnokságon és az ameri-
kai ifi-világbajnokságon is 
érmekkel zártak.

Qn Domonkos

Négy arany- és egy bronzérmet szerzett az Indianapolisban zajló ifjúsági világbajnokságon Milák Kristóf
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Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

ElérhEtőségEk:
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi szigetelőanyagokat forgalmazó kereskedelmi cég
Munkatársat keres az alábbi területre:

Értékesítő

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

Az önéletrajzot az
iroda@szigetelokboltja.com

e-mail címre várjuk. 50
51

84

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

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
• Nagy Machinátor vállalati rendszerben szerzett
tapasztalat

• építőanyag, szigetelőanyag értékesítésében szerzett
tapasztalat

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

Egyéb tudnivalók:
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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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.

50
36

03

Feladatok:
• Raktározási munkák végzése
(mérés, rakodás, nyilvántartás
segítése, leltározás).

• Amunkahelyek termeléshez
szükséges anyagokkal való
ellátása, kiszolgálása.

• Közreműködés a belső
szállításban.

• A beérkező idegenárumennyiségi
átvétele.

Elvárás:
• Érvényes targonca vizsga, és
• targonca vezetésben gyakorlat
Munkavégzés helye:
• Diósd
Jelentkezés:
• Személyesenmagyar nyelvű
önéletrajzzal
Diósd, Homokbánya u. 75.

• Érdeklődni telefonon:
Izrael József, 06-23/886-437,
06-31/780-8441

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT. egy német
tulajdonú fürdőszobai és konyhai szaniter
szerelvények gyártásával foglalkozó cég,

munkatársat keres

raktári kisEgítő
területre.
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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. 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 Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Fodrászszék és kozmetikus hely
kiadó. 06-70/649-7928. Érd, Ri-
minyáki út 44.

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.
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20 éve működő építőipari kisvállalkozás keres
munkájára igényeskőművest (nettó bér
1500 Ft/óra), valamint 1 fő építőiparban jártas

segédet (nettó bér 1200 Ft/óra).

Telefon: 06-20/920-3681
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi vegyeskereskedésünkbe
szorgalmas, megbízható

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.
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Keresünk galvánüzembe4 főt, lakatos
üzembe2 főt, és induló porfestő

üzembe2 főbetanítottmunkást.
Telefon:06-20/9819-460

Érd és környékéről érettségivel
rendelkező munkatársakat ke-
resek pénzügyi területre, in-
gyenes képzéssel.
tudatostervezo@gmail.com

Az érdi Gyömbér Patika

GYÓGYSZERÉSZ
munkatársat keres.

Érdeklődni: 06-30/210-6072
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E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU

AKTUÁLIS
ÁLLÁSAJÁNLATAINK:
WWW.AUCHAN.HRFELHO

TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN

AUCHAN
BUDAÖRS

MUNKAHELY
TÖBBMINT

EGYÉNI
HAVI

FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK ÉS

A MUNKÁBA JÁRÁS
KORMÁNY RENDELET

SZERINTI

FOGLALKOZTATÁSI
LEHETŐSÉG

VÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY

PRÉMIUM
ELŐMENETELI
LEHETŐSÉG

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE RÉSZMUNKAIDŐS

5%
JELENTKEZÉS:

SZOCIÁLIS HÁLÓ - ÉLET

ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

ALAPBÉR
VERSENYKÉPES

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

Képes vagy bárkit meggyőzni arról,
amiben hiszel?

Minden helyzetben kitartóan törsz előre?
Vonz a siker és motivál a jövedelem?

Ha ezek mind igazak Rád és szeretnél egy dinamikus, lendületes
értékesítői csapat tagja lenni, akkor ne keress tovább!

Csatlakozz hozzánk!

Cégünk, azOney Magyarország Zrt., mely az Auchan
csoportba tartozó, francia tulajdonú, multinacionális pénzügyi
szolgáltató magyarországi leányvállalata, határozatlan idejű

munkaszerződéssel ambiciózusmunkatársat keres

Pénzügyi termékértékesítő
pozícióba az Auchan áruházakban történő munkavégzéssel

Törökbálinnntttra és Fótra!
Látogass el honlapunkra (www.oney.hu),
és küldd el magyar nyelvű önéletrajzodat
a fizetési igényed megjelölésével
az allas@oney.hu címre, „Pénzügyi
termékértékesítő” hivatkozással.
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Különbejáratú lakrész egyedülál-
ló férfinak kiadó jó közlekedés-
nél. Kaució szükséges. 06-30/
587-8631.

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

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Egyedülálló, nem dohányzó nő
számára szoba kiadó fürdő-, ét-
kező-, konyhahasználattal. Ár:
megegyezés szerint. 06-20/
344-7466.

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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TELEK

Érd-Parkvárosban, jó helyen 600
nm-es telek közművel eladó.
06-23/386-324, 06-30/9545-
290.

Sóskúton, M7-esnél 5165 nm te-
rület eladó. Ár megegyezés
szerint. 06-30/275-6964.

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

INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 50
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KIADÓ INGATLAN

Középkorú,megbízható hölgy ki-
adó házat keres 80 ezer+rezsi
árban. Tel.: 06-30-568-3098.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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Opel ASTRA KOMBI 1400 cm3-es,
benzines, fél éves műszakival
eladó. 06-30-4122776

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

TÁRSKERESÉS

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

VEGYES

Garázsvásár (szeptember 9-én,
9-14h, Alispán u. 31.)! Költözés
végett eladó Lehel hűtőláda
200 literes, új villany grillsütő,
új és használt csatornák, kézi-
kocsi, barna cserépkályha, Inox
szennyvízszivattyú, Hajdu ener-
gomat mosógép, Grundfos ke-
ringető, 20 literes permetező,
cseresznye hálószobabútor
plusz heverő, étkezőasztal két
sarokpaddal. Telefon: 06-23/
365-991, 06-30/568-8942.

Ápolás! Nyugdíjas ápolónő gyer-
mekfelügyeletet és idős embe-
rek ápolását, gondozását vállal-
ja. 06-30/9483-735.

Indián 40MS típusú kapagép +
komposztáló adapter eladó.
Irányár: 45.000 Ft. 06-20/465-
5028.

Lucerna kis bálás, esőmentes, tá-
rolóból eladó ősteremlőtől,
Sóskútról. 800,- Ft/db. Telefon:
06-30/684-91-64.

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, ki-
tűntetést, bizsut, ezüstöt, köny-
veket. 06-20/525-1211.

Új ablak redőnnyel, 3 darab eladó.
Hőszigetelés: K=w/m2 1.1. 06-
30/665-0746.

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

Szőlőprés + daráló eladó. Irányár:
25.000 Ft. Telefon: 06-20/465-
5028.

Minőségi gyertyán, tölgy tűzifa
19990 Ft/erdei m3. 06-30-624-
0558

Akác, tölgy, bükk, kőris vastag
14000 Ft/m3, szállítással. 06-30-
839-0419

Szőlőprés, 50 literes és daráló el-
adó 40.000,- Ft. T: 06-30/471-
9-111.

Bátaszéki tetőcserepet vennék
kb.. 200 darabot. Telefon: 06-
23/376-796.

Megbízható hölgy takarítást vál-
lal. Telefon: 06-70/659-03-86.

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 50
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ÁLLÁST KÍNÁL

VÁLLALKOZÁS
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57Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.
06-20/934-6354
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HÚSDARÁLÓ
KÉSEK ÉLEZÉSE

TÁRCSÁVAL EGYÜTT
RÖVID HATÁRIDŐVEL,
TELJES GARANCIÁVAL
35 ÉVES SZAKMAI
GYAKORLATTAL.

CÍM: LŐCSEI UTCA 49.
TEL.: 06-70/335-8938

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

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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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

CSALÁDI HÁZ

Családi ház eladó. 06-23-377-576

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49
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• MOSODAI BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok: textíliák válogatása, gépekbe adagolása, vasalása, hajtogatása.

• KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ)
Feladatok: termelési folyamat zavartalanságának biztosítása; elektromos gépek, berendezések
megelőző karbantartása, javítása; meghibásodás esetén hibakeresés, -elhárítás, javítások elvégzése

• KISZÁLLÍTÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRS
Feladatok: tiszta textíliák kiszállításra előkészítése;
szállítólevelek ellenőrzése

Budapest SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.
Osztrák családi vállalkozás teljes munkaidőben,
két műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

www.sa le s iane r.hu

IPARI MOSODÁNKBA MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

Jelentkezés: személyesen és telefonon vagy kérjük, küldje önéletrajzát a hr@salesianer.hu e-mail címre!

AMIT NYúJTUNK: VERSENYKÉPES JÖVEDELEM,
NEMZETKÖZI BIZTOS HÁTTÉR, JÓ MUNKAKÖRNYEZET

Elérhetőségeink: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.; tel.: 06 1 463 71 21, 06 1 463 71 25
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

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

Kiadó házrész külön bejárattal la-
kásnak és üzletnek is, használ-
ható akár családnak. Városköz-
ponthoz közel, 117 nm-es,
összkomfortos, saját parkoló-
val. 06-20/380-1876.

23apróhirdetés  | 2017. augusztus 30. |
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán tulajdonban
lévő autóalkatrész-gyártó cég, amelynek

termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban. A Mu-
sashi csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszin-
ten jól ismert, piacvezető cégeketmondhat partnereinek. Főbb termékei: ve-
zérműtengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak, differenciálművek.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐGÉPBEÁLLÍTÓ
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Agyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, beállítása és üzemeltetése
– Gyártógépekműszaki állapotának felügyelete, technológia, anyagismeret elsajátítása
– Ahibák felismerése, előírtminőségi ellenőrzések elvégzése
– Agyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagolóberendezések ellenőrzése
– Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék elvégzése és dokumentálása

Elvárásaink:
−Szakirányú, fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzettmunkatapasztalat

−Sikeres felvételi tesztek
−Terhelhetőség, rugalmasság
−Mérőeszközök használatában való jártasság előny

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐOPERÁTOR
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Gépek előírás szerintiműködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
– Karbantartási ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
– Késztermék csomagolása

Elvárásaink:
– Min. 8 általános iskolai végzettség
– Hasonló területen szerzettmunkatapasztalat előny
– Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
−Versenyképes fizetés
−Teljesítményalapú bónusz
− Cafetéria juttatás
− Kedvezményesmeleg étkez-
tetés

− Ingyenesmunkaruha
− Ingyenes buszjárat több
településről

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdek-
lődését, kérjük, küldje el nekünk
önéletrajzát az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikére:

MusashiHungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsényút 1.
musashi@musashi.hu

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség

50
36

17

Kö
lcs
ön
zé
st-
kö
zv
et
íté
st
en
ge
dé
lye
ző
ny
ilv
án
ta
rtá
si
sz
ám
:4
37
6-
4./
20
03
.

területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

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

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

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

Kisegítő-udvaros
munkatársat felveszünk

érdi munkahelyre
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„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom.
Ez a csapat összetart jóban-rosszban”

(Zs. O. raktáros)
„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat - a megfelelő motivációs
eszközök mellett. Munkatársaimmal
nagyon jó személyes és munkakap-
csolatot alakítottunk ki, emiatt mun-
kaidőn túl is szívesen töltjük együtt
a szabadidőnket.”

(J. A. asszisztens)

Szeretnél Te is ebben
a csapatban
raktáros

vagy
logisztikai asszisztens

lenni Sóskúton?

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- Vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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SMT OPERÁTOR és RAKTÁRI MUNKATÁRS

Érdeklődj ingyenesen hívható zöldszámunkon!

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

Személyesen az alábbi címen:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

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

 Feltételek: többműszakos, folyamatos (6/2) munkarend
vállalása, általános iskolai bizonyítvány, sikeres felvételi teszt.
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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás támogatása.
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Feladatok:
� Alapanyagok átvétele/kiadása/belső mozgatása
� Árumozgatások regisztrációja, nyomon követése a cég

által használt rendszerben
� A raktár tisztán tartása

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� Targoncavezetői jogosítvány
� Felelősségteljes, megbízható munkavégzés
� Számítógépes alapismeretek

Előny:
� Raktárosi tapasztalat, (de pályakezdők jelentkezését is
várjuk).

Egyéb információ:
� Munkaidő: H.-Cs.: 7:00-15:50, P.: 7:00-14:00
� Túlóra ritkán, de előfordulhat és kifizetésre kerül
� Megegyezés szerint: munkába járási támogatás (autó,

bkv, vonat), cafeteria

Amit kínálunk:
� Hosszú távú munkalehetőség
� Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
� Budapest, Nagytétény

RRaa áá oossmmuunnkk áá tt

Az önéletrajzokat az alábbi email címen várjuk:

arrier@hensel.hu
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán tulajdonban
lévő autóalkatrész-gyártó cég, amelynek

termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban. A Mu-
sashi csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszin-
ten jól ismert, piacvezető cégeketmondhat partnereinek. Főbb termékei: ve-
zérműtengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak, differenciálművek.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐGÉPBEÁLLÍTÓ
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Agyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, beállítása és üzemeltetése
– Gyártógépekműszaki állapotának felügyelete, technológia, anyagismeret elsajátítása
– Ahibák felismerése, előírtminőségi ellenőrzések elvégzése
– Agyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagolóberendezések ellenőrzése
– Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék elvégzése és dokumentálása

Elvárásaink:
−Szakirányú, fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzettmunkatapasztalat

−Sikeres felvételi tesztek
−Terhelhetőség, rugalmasság
−Mérőeszközök használatában való jártasság előny

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐOPERÁTOR
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Gépek előírás szerintiműködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
– Karbantartási ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
– Késztermék csomagolása

Elvárásaink:
– Min. 8 általános iskolai végzettség
– Hasonló területen szerzettmunkatapasztalat előny
– Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
−Versenyképes fizetés
−Teljesítményalapú bónusz
− Cafetéria juttatás
− Kedvezményesmeleg étkez-
tetés

− Ingyenesmunkaruha
− Ingyenes buszjárat több
településről

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdek-
lődését, kérjük, küldje el nekünk
önéletrajzát az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikére:

MusashiHungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsényút 1.
musashi@musashi.hu

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

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

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

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

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

Kisegítő-udvaros
munkatársat felveszünk

érdi munkahelyre
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„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom.
Ez a csapat összetart jóban-rosszban”

(Zs. O. raktáros)
„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat - a megfelelő motivációs
eszközök mellett. Munkatársaimmal
nagyon jó személyes és munkakap-
csolatot alakítottunk ki, emiatt mun-
kaidőn túl is szívesen töltjük együtt
a szabadidőnket.”

(J. A. asszisztens)

Szeretnél Te is ebben
a csapatban
raktáros

vagy
logisztikai asszisztens

lenni Sóskúton?

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- Vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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SMT OPERÁTOR és RAKTÁRI MUNKATÁRS

Érdeklődj ingyenesen hívható zöldszámunkon!

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

Személyesen az alábbi címen:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

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

 Feltételek: többműszakos, folyamatos (6/2) munkarend
vállalása, általános iskolai bizonyítvány, sikeres felvételi teszt.
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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás támogatása.
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Feladatok:
� Alapanyagok átvétele/kiadása/belső mozgatása
� Árumozgatások regisztrációja, nyomon követése a cég

által használt rendszerben
� A raktár tisztán tartása

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� Targoncavezetői jogosítvány
� Felelősségteljes, megbízható munkavégzés
� Számítógépes alapismeretek

Előny:
� Raktárosi tapasztalat, (de pályakezdők jelentkezését is
várjuk).

Egyéb információ:
� Munkaidő: H.-Cs.: 7:00-15:50, P.: 7:00-14:00
� Túlóra ritkán, de előfordulhat és kifizetésre kerül
� Megegyezés szerint: munkába járási támogatás (autó,

bkv, vonat), cafeteria

Amit kínálunk:
� Hosszú távú munkalehetőség
� Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
� Budapest, Nagytétény

RRaa áá oossmmuunnkk áá tt

Az önéletrajzokat az alábbi email címen várjuk:

arrier@hensel.hu
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