
LADA DUNA AUTÓ
1037 Budapest, Zay u. 24.
Telefon: +36 1 801-4048
lada.hu

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SWCross modellre a gyári 3 év garanciamellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.5 ÉV *
GARANCIA

ÚJ LADA VESTA SW CROSS
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

ÚJ LADA VESTA KOMBI
LEGYEN TIÉD A TÉR!

ladasipos.hu

LADA Sipos
2030 Érd, 6-os főút 23 km
+36 30 530 7140
+36 23 521 630
www.ladasipos.hu
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Az új VESTA immár három karosszéria típusban kapható,
nálunk akár készletről is. Jöjjön el kereskedésünkbe!

Iparos u. 5 INTERSPAR

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése

+36709494996 57
65
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Érd Bem tér 1. (üzletsoron) • 06-20-4799-007
www.ebeningatlan.hu • ebeningatlan007@gmail.com

Eladná ingatlanát?g
BBBííízza rááánkkk!!!

INGATLANIRODA

58
03

66

„A Fundoklia volt a gyerekszobám és a Doberdón szocializálódtam”
Interjú Boros Károllyal, a Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub leköszönő vezetőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 18. szám    2018. május 9.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Fal ra festett hétköznapi hősök a főtéren
A téma újra az utcán hevert – má-

sodszor is műkedvelő és profi falfes-
tők gyűltek össze Érd főterén, hogy 
előre megadott tematika szerint ki-
dekoráljanak egy kétszer kétméte-
res üres felületet a Live street art 
program keretében. A falfestőknek 
a művelődési központ és az Érdi If-
júsági Önkormányzat által kiírt pá-
lyázatára idén 16 munka érkezett. 
Az eredménnyel mindenki, a szer-
vezők és a zsűri is elégedett volt, 
Mikóczi Gábor például, aki a műfaj 
művelője és szakértője, s tavaly is 
véleményezte a munkákat, úgy ítél-
te, az idei produkciók ütősebbek vol-
tak. A gyerekek is kipróbálhatták a 
falfestés trükkjeit (képünkön), de 
egy utcaművészeti programból nem 
hiányozhattak a gördeszkások, a 
BMX-esek és a fliptrack-bemutatók 
sem. Alapkellék ilyenkor a témához 
illő jó zene is, amit ezúttal a BSW és 
a Hősök, majd az est fénypontjaként 
a Belga zenekar szolgáltatott. 

 n 3. oldal

Favágós tábori mesék

Idén is lesz városi nyári napközis tábor, a Bolyai iskola 
szervezésében. A Favágó utcai tábor június 25-től au-
gusztus 17-ig várja az érdi gyerekeket. A rászorulók-
nak lehetősége van arra, hogy az étkezés díjának 
50%-át az önkormányzat átvállalja.  n 6. oldal

Búcsú az alma matertől

Háromszázhetven diák ballagott el pénteken Érd há-
rom középiskolájában. A Kósban Tulipán Kincső, az If-
júsági Önkormányzat alpolgármestere búcsúztatta a 
végzősöket s bátorította diáktársait az előttük álló 
szakmai vizsgákra és érettségire.  n 18. oldal

Még nincs meg a bronz

Ugyan jól kezdett, de nem tudott mit kezdeni a tíz 
hétméterest értékesítő Váccal az ÉRD, ezért egyelőre 
nem biztosította be harmadik helyét a bajnokságban. 
Az ÉRD így május 18-án, az Alba Fehérvár KC ellen sze-
rezheti meg a bronzérmet.  n 23. oldal

(Fotó: Boros sándor)



2 | 2018. május 9. |    közérdekű

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

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes 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

Részletfizetés készülékenként:

Kezdőrészlet: 16 990 Ft
5 havi részlet: 16 990 Ft / hó
Egyösszegű ár: 101 940 Ft
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Minden arany ékszerre
–25% készpénzfizetési kedvezmény!!!
Ezüst ékszerek -50% kedvezménnyel!

Törtarany beszámítás
14K 9360 Ft/gr 18K 12000 Ft/gr

Coeur de lion ékszerek a nyár színeivel.
Nézze meg imádni fogja!

Órajavítás, szíjcsere, elemcsere helyben.

ARANY HETEK
a MARCELL ÉKSZERBEN!

Ezt ne hagyja ki!
Cí�m: É� rd, INTÉRSPAR

BALLAGÁSI ÉKSZERVÁSÁR
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Fal ra festett hétköznapi hősök
A téma újra az utcán hevert – másodszor is műkedvelő és 
profi falfestők gyűltek össze Érd főterén, hogy előre 
megadott tematika szerint kidekoráljanak egy kétszer 
kétméteres üres felületet a Live street art program kere-
tében.

A falfestőknek a művelő-
dési központ és az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat által ki-
írt pályázatára idén 16 mun-
ka érkezett.

„Tűzoltó leszel s kato-
na…”, de leginkább tűzoltó: 
a hétköznapi hősök témája 
az alkotók többségéből ezt, a 

legkézenfekvőbb asszociáci-
ót hívta elő, ami önmagában 
nem baj, hiszen igazi kihívás 
a közhelyeket kreatív módon 
újragondolni, ami az alkotó-
nak lényegében sikerült. 
Noha az eredménnyel min-
denki, a szervezők és a zsűri 
is elégedett volt, Mikóczi 
Gábor például, aki a műfaj 
művelője és szakértője, s ta-
valy is véleményezte a mun-
kákat, úgy ítélte, az idei pro-
dukciók ütősebbek voltak. 

Szarvas Krisztina, az 
egyetlen női nevező megle-
pődve állapította meg, mi-
lyen erős mezőnybe került 
be pályázatával. Ő civilben 
magyar–angol szakos tanár, 
ez a hobbija, amit egyelőre 
csak ismerősök falain gya-
korolt.

A falfestők az igazi nyári 
kánikulákat idéző melegben 
is derekasan dolgoztak dél-
től egészen este hatig, ezút-
tal a főtér környékén elszór-
tan, kettesével fölállított 
„falakon”. A mezőnyben, 
mintegy a rendezvény minő-
sítéseként, négyen is voltak, 
köztük a három tavalyi díjas, 
akik másodszor is eljöttek.

A közönség viszont in-
kább kivárt kicsit, hátha 
késő délutánra enyhül a hő-

ség, lassan gyülekeztek az 
érdeklődők a Pelikán sétá-
nyon, de akik eljöttek, nem 
bánták meg, hiszen a prog-
ram változatos szórakozást 
kínált. A gyerekek is kipró-
bálhatták a falfestés trükk-
jeit, technikáit a Rajzszög 
alkotóműhely és rajziskola 
jóvoltából, aminek kapcsán 
Házi Andrea elmondta, örül, 
hogy a rendezvény ilyen 
irányba is nyitott, így am-
olyan art marketté válhatott, 
amiben még további lehető-

ségek rejlenek.
Akinek ahhoz 

volt kedve, próbál-
kozhatott pólófes-
téssel vagy a moz-
g é k o n y a b b a k 
slackline-nal – a 
fák között kifeszí-
tett, alig pár cen-
timéter vastag, 
ruganyos kötélen 
való ugrálással –, 
de a gyerekeknek 
zenélt az Eszter-
lánc együttes és 
játszott a Ládafia 
Bábszínház. 

Egy utcaművé-
szeti programból 

persze nem hiányozhattak a 
gördeszkások, a BMX-esek 
és a fliptrack-bemutatók 
sem. De alapkellék ilyenkor 
a témához illő jó zene is, 
amit ezúttal a BSW és a Hő-
sök zenekar, majd az est 
fénypontjaként – Stokker 
Tamás és Kiss Balázs látvá-
nyos drónos lézershow-ja 
után – a Belga zenekar szol-
gáltatott.

Az este hat órára elkészült 
munkák között a zsűri – Fo-

dor Enikő diákpolgármes-
ter, Házi Andrea képzőmű-
vész, Mikóczi Gábor és Vi-
szokai Krisztián graffitis 
szakemberek, Baranyai 
Dániel Eckü, a Hősök éne-
kese – három díjat osztott ki, 
amelyeket T. Mészáros And-
rás polgármester és Fodor 
Enikő adott át. A Rajzszög 
alkotóműhely és rajziskola 

pedig három különdíjat 
ajánlott fel. Első lett Horvá-
th Benedek (Mindennapok 
hősei), második VOID (Láng-
szív), harmadik Ruzsnyák 
Péter (Everyday Heroes). A 
különdíjasok: Balogh Attila 
(Lánglovagok), Tóth Dániel 
(Pozitív hullámok) és Kérin-
ger Ádám (Mellényes). 

QQ M. Nagy

A gyerekek is kipróbálhatták a falfestés trükkjeit, de volt például fes-
tékbombázás is

Sokak örömére fellépett a Hősök zenekar is

Készül a díjnyertes mű. Horváth Benedek: Mindennapok hősei
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Tal álkozunk a Karcsi-klubban!
Gyermekkorában a Fundoklia és a Doberdó volt a játszó-
tere, fiatalként arra vágyott, hogy tengerész lehessen, 
de a kereskedelmi iskolából nem a nagy vizekre, hanem 
a honvédséghez vezetett az útja. Leszerelés után évtize-
deken keresztül dolgozott szociálpolitikai területen, és 
még nem volt negyven, mikor már időseknek szóló prog-
ramokat szervezett. Már nyugdíjasként elvállalta, hogy 
két hónapig helyettesíti a Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas 
Klub vezetőjét – tizenkét év lett belőle. Most átadja a 
stafétabotot, de nem azért, hogy pihenjen: nagyszabású 
tervei vannak a jövőre nézve. Boros Károllyal beszélget-
tünk.  

n  ÁdÁm Katalin

– Született érdi?

– Dévaványáról szárma-
zom, de ízig-vérig érdinek 
tartom magamat. A napok-
ban lesz hatvanhat eszten-
deje, hogy Érdre költözött a 
család: szüleim, a húgom és 
én. Hétéves voltam; az első 
osztályt már itt fejeztem be.

– Dévaványa nem a szom-
szédban van. Hogy került a 
család Érdre?

– Édesapám mezőgazda-
sági mérnök volt, gazdálko-
dott, de a kommunizmus 
idején földbirtokosként tar-
tották nyilván, és nehéz 
helyzetbe került emiatt. 
Azért jöttünk Érdre, mert 

itt élt egy távoli rokonunk, 
és tőle hallottuk, hogy itt 
nincs annyira szem előtt az 
ember. Édesapám, miután 
ideköltöztünk, már nem 
gazdálkodott: segédmun-
kás lett. Ezzel együtt nem 
volt könnyű a helyzetünk, 
ilyen származással csak 
úgy tanulhattam tovább, 
hogy a tanári kar teljes 
mellszélességgel kiállt mel-
lettem.

– Hova járt általános isko-
lába?

– Az Ilkamajori Állami Ál-
talános Iskolába – még ezen 
a néven szerepel a bizonyít-
ványomban –, ami ma Teleki 
Sámuel nevét viseli. Akkori-
ban Parkvárosnak, ahol 
egyébként a mai napig élek, 
még teljesen más volt a képe. 
Ma a Tárnoki út feletti terü-
leten körülbelül harmincez-
ren laknak, akkoriban tán, 
ha háromezer ember élt ezen 
a részen. Nem épült még meg 
az M7-es autópálya, a mai 
Bem tér helyén focipálya volt 
meg népbolt, és a templom, 
ami ma is áll, no meg az isko-
la. Egyébként a Károlyiak 
idejében, még a parcellázás 
előtt, birkaistálló volt itt, ez 
volt az alapja a mai épületek-

nek. Ami a gyerekkoromat 
illeti, azt szoktam mondani: 
a Fundoklia volt a gyerek-
szobám és a Doberdón szoci-
alizálódtam.

– Doberdón? 

– A Fundoklia mögötti 
részt, ahol négy-öt ház volt 
összesen, hívták így, mert 
ugyanolyan köves volt, mint 
a kopár Doberdó-fennsík. Itt 

játszottunk akkoriban. Az 
általános iskola után a Szé-
chenyi István Közgazdasági 
Technikum kereskedelmi 
tagozatán tanultam tovább 
– no nem azért, mert annyira 
érdekelt a kereskedelem, ha-
nem kényszerből. Nem sok 
kapu állt nyitva előttem a 
származásom miatt. Azzal 
is tisztában voltam, hogy 
esélyem sincs egyetemre 
menni, így a tanulással nem-
igen törődtem.

– Mi szeretett volna lenni 
abban az időben?

– Mai fejjel legszívesebben 
szociológus lennék, akkor 
tengerész szerettem volna 
lenni. Ez az álmom nem telje-
sült. Amint leérettségiztem, 
azonnal behívtak katoná-
nak. Tudni kell, hogy év-
vesztes voltam, ráadásul egy 
hosszas betegség miatt egy 
évet pluszban veszítettem, 
így közel húszévesen matu-
ráltam. 

– Milyen élmények érték 
katonáéknál?

– Szolnokra vittek, két 
évet töltöttem ott. Mivel 
érettségiztem, tartalékos 
tiszti iskolásnak vittek be. 
Olyan jó dolgom, mint má-
sodéves katonakoromban, 
az életemben nem volt, nem 
lesz. Megvolt a szállásunk, a 
tiszti konyhán ebédeltünk, 
és egyhavi fizetésnek megfe-
lelő zsoldot kaptunk. Akkor 
vettem meg például a „spe-
nótot” – tudja, a magyar iro-
dalom hatkötetes történetét 
hívták így. Tellett rá a fizeté-
semből. 

– Szereti a könyveket?

– Igen, van vagy ezerhá-
romszáz kötetem otthon.

– Visszatérve a fiatalkorá-
ra: nem jutott eszébe, hogy 
hivatásos katona legyen? 

– Felajánlották, de ez 
nem volt az én világom. He-
lyette elmentem a nagybá-
tyámhoz, Szúnyogpusztá-
ra, egy mezőgazdasági ku-
tatóintézetbe, ahol öt-tíz 
kilométert kellett kerekez-
ni ahhoz, hogy a legköze-

lebbi faluba érjek. Egy hu-
szonkét éves fiatalember-
nek ez nem volt valami von-
zó állás, így aztán tizenegy 
hónap után búcsút mond-
tam a pusztának. Százha-
lombattán kaptam állást, a 
finomítóban. A könyvelésen 
kezdtem, majd az üzem- és 
munkaszervezésen dolgoz-
tam a rendszerváltásig, ak-
kor a MOL-központba ke-
rültem, a személyügyi igaz-
gatóságra, ahol szociálpoli-
tikai területen dolgoztam. 
Az igazgatóság megszűné-
sével visszakerültem Száz-
halombattára, hasonló 
munkakörbe, innen men-
tem aztán nyugdíjba.

– Már aktív éveiben is sze-
retett programokat szervez-
ni?

– Még nem voltam negy-
venéves, amikor felkértek 
arra, hogy társadalmi mun-
kában foglalkozzam a nyug-
díjasokkal a szakszervezet-
nél. Vezettem a nyilvántar-
tást, kirándulásokat, talál-
kozókat szerveztem, és in-
téztem a segélyeket – mind-
ezt a napi munka mellett. 

– Időközben meg is nősült.

– Igen, egy lányunk szüle-
tett. Harmincnégy éves; a 
jogon diplomázott, most 
pénzügyi területen dolgozik, 
hamarosan adószakértő 
végzettséget is szerez. 
Együtt él a család: ők a férjé-
vel az emeleten, mi a föld-
szinten.

– A felesége is olyan aktív 
életet él, mint ön, rendszere-
sen jár a nyugdíjasklub ösz-
szejöveteleire?

– Nem, ő inkább otthon 
tesz-vesz. Én sem voltam 
mindig ilyen aktív a klub-
ban. Mikor nyugdíjba men-
tem, a helytörténeti egyesü-
lethez kapcsolódtam, mert 
nagyon érdekelt a történe-
lem, illetve a helytörténet. 
Tizenkét éve egy ismerősöm 
szólt, hogy újjáalakul a 
parkvárosi nyugdíjasklub, ő 
lesz a vezetője, menjek már 
el egy találkozójukra. El-
mentem, be is léptem valami-
kor februárban. Alig telt el 
két hónap, megkért az illető 
hölgy, vállaljam már el a he-
lyettesítését két hónapra, ők 
építkeznek, ezért nem ér rá. 
Elvállaltam, és abból a két 
hónapból tizenkét év lett, az 
elődöm pedig már jó ideje el-
köszönt a klubtól.

– Sokféle programot szer-
veznek: zenés délutánt, zsí-
roskenyér-partit, kirándulá-
sokat, locsolóbált, agárdi 
fürdőzést, bográcsolást, 
klubnapot, szalonnasütést. 
Sok a főzős program – bizo-
nyára nem véletlen, hogy az 
ön fejéből pattant ki a lecsó-
főző-fesztivál ötlete. Szeret 
főzőcskézni?

– Igen, egyébként a lecsót 
én főzöm otthon. 

– Van titkos receptje?

– Nincs. Beleteszek min-
dent, ami kell: szalonna, kol-
bász, paprika, paradicsom, 
hagyma… 

– Nyert már a csapata a 
fesztiválon?

– Én nem főzök, hanem 
zsűrizni szoktam. A klubnak 
viszont tavaly három csapa-

Sütő Petre Rozália festőművész kiállításán

Kirándul a csapat. Boros Károly egy időben idegenvezető is volt, hét-
végén csoportokat vezetett
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ta is indult, idén lehet, lesz 
négy is, sőt, elképzelhető, 
hogy jönnek nyugdíjasok Lé-
váról is, és nemcsak kóstol-
ni, hanem főzni is, hiszen ők 
is ugyanúgy készítenek le-
csót, mint mi. A lévaiakkal 
tavaly óta vagyunk kapcso-
latban, és mikor december-
ben ellátogattak hozzánk, 
meginvitáltam őket erre a 
fesztiválra. A napokban a 
nyugdíjasok, illetve az ifjú-
sági önkormányzat fiataljai 
együtt utaznak Lévára, ak-
kor majd megbeszéljük a 
részleteket. 

–  Könnyen aktivizálhatók 
a nyugdíjasok? Hogyan lehet 
összeállítani úgy a progra-
mot, hogy az a többség szá-
mára népszerű legyen?

– Annak függvényében 
szervezem a rendezvénye-
ket, hogy mire van igény. A 
klubtagok legszívesebben 
hetente találkoznak, és 
igyekszem ezt megvalósíta-
ni. Hogy ki mennyire aktivi-
zálható, az sok mindentől 
függ. Legkevésbé a kortól – 
van olyan klubtagunk, aki 
kilencvenkét éves, és szinte 
minden alkalomra eljön. So-
kakat lefoglal a család, az 
unokák, nem érnek rá eljön-
ni a találkozóinkra. Nem vé-
letlen, hogy nyáron tartunk 
egy hónap szünetet – ilyen-
kor sok nagyszülő a gyere-
kekre vigyáz.

– Nem lehet könnyű ennyi 
változatos programot szer-
vezni. Ki gondoskodik erről?

– A klubvezető, vagyis én. 
Hozzáteszem: egy időben 
idegenvezető voltam, belföl-

di IBUSZ-utakra kísértem 
csoportokat, így van tapasz-
talatom, helyismeretem. Fi-
atal koromban turistáskod-
tam, egész addig, míg egy 
ötven kilométeres teljesít-
ménytúrán tönkre nem 
ment a lábam, és úgy gon-
doltam, jó lenne nemcsak az 
erdőt-mezőt, hanem a váro-
sokat is látni. Elvégeztem 
egy idegenvezetői tanfolya-
mot, és hétvégén csoporto-
kat vezettem. 

– Gondolom, vol-
tak emlékezetes ka-
landjai…

– Hogyne! Gyak-
ran vittem csoporto-
kat Sopronba, ami, 
ugye, közel van az 
osztrák határhoz. A 
rendszerváltás előtt 
ennek nagy jelentő-
sége volt. Egyik ilyen 
alkalommal a sza-
bad program után 
egy ember nem jelent 
meg a gyülekezőnél. 
Kerestük össze-visz-
sza, de hiába. To-
vább kellett men-
nünk, ebéddel vártak 
minket, a szállást is 
el kellett foglalnunk, nem 
vesztegelhettünk egy hely-
ben. Kénytelen voltam beje-
lenteni az esetet a rendőrsé-
gen. Kérdezték, elindult-e a 
határnak, mondtam, hogy 
nem hiszem, és igazam is 
lett – az illető kocsmázott, 
berúgott, elaludt. Mikor fel-
ébredt, megkereste a vasút-
állomást, és hazament. 

– Visszatérve a nyugdíja-
sokra: hogy látja, mennyire 
magányosak az idősek?

– Eléggé… Sokan vannak, 
akik egyedül élnek. Mikor az 
egyik tagunknak meghalt a 
férje, azt mondta: mostantól 
mi vagyunk a családja.

– A jó programokon kívül 
mi kell még ahhoz, hogy egy 
ilyen klub sikeres legyen? 

– A rendszerváltás után 
Pécsre jártam, személyügyi 
szervező szakon szereztem 

főiskolai diplomát, és tanul-
tam szociálpszichológiát is; 
megtanultam, hogy egy na-
gyobb csoport törvénysze-
rűen kisebbekre bomlik, és 
mindegyikben van egy-egy 
hangadó. Nálunk sincs ez 
másként: van öt-hat csoport, 
amelyek ugyan külön-külön 
is működnek, mégis szépen 
együtt vannak. Én pedig tu-
datosan nem tartozom 
egyik csoporthoz sem, és 
mindegyiket ugyanúgy ke-
zelem. Büszke vagyok arra, 

amikor valaki nem azt 
mondja, hogy a parkvárosi 
klubba látogat, hanem úgy 
fogalmaz: megyek a Karcsi-
klubba.  Hogy milyen sike-
resek vagyunk, az is mutat-
ja, hogy annak idején, mikor 
átvettem a vezetést, har-
minc tagunk volt, most már 
kilencvenkettő. 

– Mégis, tizenkét év után 
megválik a vezetői poszttól.

– Eredetileg csak tíz évre 
szerettem volna vállalni, így 
is több lett belőle. Annak ide-
jén azt tanították nekünk: 
egy beosztásban hét-nyolc 
évnél tovább nem szabad 
maradni, hanem valami újba 
kell kezdeni, mert akkor már 
rutinból csinálja az ember a 
dolgokat, és nem elég inno-
vatív. Két hónapig vezetem 
még a klubot, aztán átadom 
a stafétabotot az utódomnak 
– már meg is van, ki viszi to-
vább a klub vezetését. Per-

sze vannak terveim az elkö-
vetkezendő időszakra is: 
tagja vagyok az Idősügyi 
Tanácsnak, amelynek sze-
retnék készíteni egy felmé-
rést az összes érdi idősklub 
bevonásával. Így képet kap-
hatnánk arról, milyen a 
nyugdíjasok helyzete, élete, 
igényeik, nehézségeik. A 
kérdések nagy része már 
összeállt a fejemben.

– Milyen haszonnal járna 
még egy ilyen felmérés? 

– Egyrészt fel tudnánk hív-
ni a városvezetés figyelmét, 
melyek azok a problémák, 
amikre jobban oda kell figyel-
ni. Másrészt a klubvezetők 
betekintést kapnának egy-
más munkájába, ötleteket 
meríthetnének belőle. Har-
madrészt megírnám a tanul-
mány részeként a saját klu-
bunk harmincnégy évének 
történetét, ami nagy segítség 
lehetne azoknak, akik ilyen 
témában írják a szakdolgoza-
tukat, és a helytörténeti gyűj-
temény része is lehetne. A 
harmincadik születésna-
punkra egyébként már készí-
tettem egy anyagot erről.

– Azért jut majd idő a pihe-
nésre is? Esetleg valami hob-
bira?

– Hogyne, nagyon szere-
tek horgászni, nekem az az 
igazi kikapcsolódás. És na-
gyon szeretek internetezni, 
olvasni is.

– És tagja marad a Parkvá-
rosi Fenyves Nyugdíjas Klub-
nak?

– Ez természetes.

Munkában a zsűri. A tavalyi lecsófőző-fesztiválon Simó Károly alpolgár-
mesterrel
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Legyen világosság
Az Index hírportál 2018. május 2-án megjelent, Érd Me-
gyei Jogú Város közvilágításáról szóló cikkében számos 
valótlan tényállítás és szakmaiatlan, téves következte-
tés szerepel. A cikkben leírtakkal szemben a valóság az, 
hogy Érd Megyei Jogú Város soha, egyetlen vállalkozás-
sal sem kötött olyan szerződést, amely világítótestek 
(lámpák) cseréjére vonatkozott volna.

A város területén a 2001-
es évtől kezdődően folyama-
tosan olyan komplex fejlesz-
tések valósultak meg, ame-
lyeknek köszönhetően nőtt a 
közvilágítással érintett köz-
területek lefedettsége, a köz-
világítás egyre költséghaté-
konyabb és korszerűbb esz-
közökkel történik, amelyek 
eredményeképpen a 2013-as 
fejlesztést követően 9%-kal, 
míg a 2016-os fejlesztésnek 
köszönhetően ehhez képest 
is további 12%-kal csökkent 
a közvilágításra fordított faj-
lagos önkormányzati ki-
adás. A cikkben leírtakkal 
ellentétben Érd városa ezek-
hez a fejlesztésekhez sem 
európai uniós, sem állami 
forrásokat nem vett igénybe, 
valamennyi új beruházás a 
korábbi fejlesztések eredmé-
nyeként jelentkező megtaka-
rításból lett fedezve.

A 2013-as fejlesztés során 
felhasznált világítótestekkel 
kapcsolatban a gyártó és az 
üzemeltetést biztosító vál-
lalkozás közötti műszaki-
szakmai jellegű jogvitában 
nem az önkormányzat, ha-
nem a bíróság feladata igaz-
ságot tenni, az érdi polgárok 
szempontjából ennek sem-
milyen relevanciája nincs, 
hiszen az üzemeltetést biz-
tosító cég minden esetben 
haladéktalanul kicserélte a 
meghibásodott világítóteste-
ket, s mivel e körben a szer-
ződésben foglalt garanciális 
kötelezettségének tett ele-
get, az önkormányzat vonat-
kozásában ez semmilyen 
többletköltséggel vagy ki-
adással nem járt. Sőt, a 
2016-os közbeszerzési eljá-
rás eredményeként az érdi 
közvilágítási rendszer – 
hangsúlyozandó, hogy a 

csökkenő önkormányzati ki-
adások ellenére – évente 80 
db új lámpával bővül úgy, 
hogy ennek költségeit sem 
az önkormányzat, hanem 
szerződésben foglalt kötele-
zettségeinek eleget téve az 
üzemeltetést biztosító cég 
állja.

Megjegyezzük továbbá, 
hogy a közbeszerzési összeg 
vonatkozásában a cikk szer-
zője megfeledkezik arról a 
nem elhanyagolható tényről, 
hogy a 15 évre kalkulált üze-
meltetési díj magában foglal-
ja Érd városának közvilágí-
tásával kapcsolatban kelet-
kező, a mindenkori energia-
szolgáltató felé fizetendő va-
lamennyi villamosenergia-
szolgáltatási és hálózat-
használati díját is.

A cikkben idézett (és az 
írója szerint ,,pocsékul sike-
rült”) közbeszerzéseknek kö-
szönhető az, hogy – míg szá-
mos más önkormányzat attól 
szenved, hogy a közvilágítási 
feladatok ellátására kapott 
állami normatíva nem fedezi 
az ellátással és fejlesztéssel 
kapcsolatos kiadásaikat – 
Érd Városának nem kellett 

önkormányzati forrást fel-
használnia a közvilágítás fo-
lyamatos fejlesztéséhez. En-
nek megfelelően nemhogy 
nem érte kár az érdi adófize-
tőket, hanem éppen ellenke-
zőleg: önkormányzati forrá-
sok felhasználása nélkül si-
került folyamatosan fejlődnie 
a városnak. 

A cikkben a napelemes 
közvilágítás kapcsán leírtak 
súlyos szakmai tévedésen 
(illetve vélhetően a cikkíró 
helyismeretének hiányán) 
alapulnak. A napelemes 
lámpák ugyanis elsősorban 
a még vezetékes közvilágí-
tással nem rendelkező köz-
területeken biztosítják a 
közvilágítást és amellett, 
hogy a kiépítési költsége kö-
rülbelül negyedannyi, mint a 
hagyományos, vezetékes 
rendszeré, a megvalósítást 
követően pedig – az innova-
tív, megújuló energiaellátás-
nak köszönhetően – gyakor-
latilag ingyen üzemelnek, 
hiszen áramot nem fogyasz-
tanak, az elenyésző karban-
tartási költségük ugyanak-
kor garanciális kötelezett-
ségként az üzemeltetést vég-
ző vállalkozást terheli. En-
nek megfelelően az önkor-
mányzat elkötelezett azt il-

letően, hogy a jövőben felme-
rülő hasonló igényeket is ez-
zel a technológiával elégítse 
ki, és hosszú távon keresi 
annak lehetőségét, hogy – az 
eddigiekhez hasonló módon, 
saját források felhasználása 
nélkül – a város minél több 
pontján vezetékmentes, 
megújuló energiaforráson 
alapuló közvilágítási rend-
szert építsen ki. 

Kiemeljük, hogy vala-
mennyi közbeszerzési eljá-
rás lefolytatása a nemzeti és 
uniós jogszabályoknak meg-
felelő, transzparens módon 
történt, valamennyi eljárás 
a lehető legrövidebb idő 
alatt eredményesen zárult, 
az eljárásokkal kapcsolat-
ban sem a nemzeti, sem az 
uniós hatóságoknak kifogá-
suk nem volt.

A cikkben leírt valótlan 
tényállításokra, valamint az 
önkormányzat dolgozóira 
nézve méltatlan és becsmér-
lő kijelentésekre tekintettel 
az önkormányzat természe-
tesen megteszi a megfelelő 
jogi lépéseket az Index hír-
portállal, illetve valameny-
nyi, a hírt átvevő más médi-
ummal szemben.

Arató Zsolt
sajtófőnök

Tábori mesék
Idén is lesz városi nyári napközis tábor, a Bolyai 
iskola nevelőtestületének szervezésében. A Favá-
gó utcai tábor június 25-től augusztus 17-ig várja az 
érdi gyerekeket. 

Az idei nyár magyar 
írók, illetve népmesék és 
a Mátyás királyhoz fűző-
dő mondák jegyében, job-
ban mondva bűvöletében 
telik majd a Favágó utcai 
napközis táborban. Kéz-
műves foglalkozások, 
sportos és kvízjátékok, 
csapatversenyek, no meg 
az igencsak kedvelt ki-
rándulások – múzeumok, 
vadasparkok, Pálvölgyi 
cseppkőbarlang, kisvasút 
– várják a gyerekeket 
nyolc héten át. A Favágó 
utcai táborba idén is kü-
lönbusz szállítja a gyere-
keket, több megállóhely 
érintésével.

A tábor teljes térítési 
díja 8000 Ft/hét, ahogy az 
elmúlt évben is volt. Ebből 
az étkezés térítési díja 
6675 forint, a fennmaradó 
részt a programokra for-
dítják. A szociálisan rá-
szoruló gyermekek eseté-
ben lehetőség van arra, 
hogy a szülő kérelmére a 
gyermekétkeztetés téríté-

si díjának 50 százalékát 
az önkormányzat átvál-
lalja, így az étkezésért 
3339 Ft/hét összeget kell 
fizetni a szülőnek. A tábor 
teljes költsége ebben az 
esetben 4650 Ft/hét. 
Amennyiben marad üres 
férőhely, a táborba felve-
hetők nem érdi lakóhely-
lyel rendelkező gyerme-
kek is, 15 ezer forintos té-
rítési díj ellenében. 

A Favágó utcai napkö-
zis tábor igen népszerű a 
családok körében: 2017 
nyarán a táboroztatás-
ban részt vevő gyerme-
kek száma az első négy 
héten elérte a maximális 
120 főt. A 8 hét alatt ösz-
szesen 383 gyermek vette 
igénybe a tábort, egy 
gyermek átlagosan 2 he-
tet töltött ott.

A Favágó utcai nyári tá-
bor költségeire a város 
2018. évi költségvetésé-
ben 7 millió forintot külö-
nítettek el.

QQ Á. K.

Ére ttségi tétel lesz  
a Szabadulás nélkül
Érdi vonatkozású tétellel egészül ki a történelem érettségi 
két helyi tanintézményben. A Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Gimnázium és a Kós Károly Szakképző Iskola 
szeptembertől felveszi tananyagába, és jövő ilyenkor az 
érettségi vizsgák közé a Magyar Földrajzi Múzeum Szaba-
dulás nélkül című kiállítási anyagát. A tárlat a 2. világhábo-
rú végén kényszermunkára elhurcoltak sorsát mutatja be.

Három évvel ezelőtt először 
konferenciát, majd kiállítást 
rendeztek a témában, egy év-
vel később megjelent a könyv, 
amely két kötetből áll, idén 
pedig elkészült az ÉRD TV 
azonos címet viselő filmje is, 
ami a XVII. Lakiteleki Film-
szemlén különdíjat nyert el. 

Az ötlet, hogy az érettségi 
tételek közé emeljék az elhur-
colás történelmi hátterét, még 
a kiállítást megelőző tudomá-
nyos konferencián született 
meg abból a gondolatból, hogy 
az iskoláknak lehetőségük 
van helytörténeti témát, illet-
ve más tantárgyaknál helyi 
témát beemelni a tételek közé 
a kötelezők mellé. Lendvai 
Tímár Edit, a múzeum mun-
katársa elmondta, hogy mos-
tanra az adminisztrációs 
rész folyamatban van és szán-
déknyilatkozatot kaptak az 

iskoláktól, akik a történelem-
tanáraik számára egyfajta 
továbbképzést is kértek. 

– Abból a tapasztalatból ki-
indulva, amit a tárlatvezeté-
seken és a múzeumpedagógi-
ai órákon szereztem, láttam, 
hogy a középiskolás diákokat 
nagyon érdekli a történel-
mük. Mondhatni, hogy élővé 
vált, hisz gyakorlatilag a déd-
szüleikre vonatkozó esemé-
nyeket éltek újra – emelte ki a 
történész. Volt olyan diák, aki 
a kiállításon szembesült a 
dédapja nevével az elhurcol-
tak sorában. Ez az esemény 
aztán arra inspirálta, hogy 
egészen Temesvárig elutaz-
zon. Oda, ahol a dédapja meg-
halt, hogy ott lefilmezze a 
helyszínt. Neki ez fontos volt, 
hogy megtudja, hogy ki ő va-
lójában. De ennek az egész-
nek az is a jelentősége, hogy 

újabb és újabb információk-
hoz juthatunk, hiszen jelenleg 
kevesebb név van, mint ahány 
embert elhurcoltak. Arra 
gondolok, hogy amikor az 
érdi diákok tanulnak erről a 
témáról és otthon elkezdenek 
róla beszélni, elképzelhető, 
hogy kiderül, hogy sokkal 
több család volt érintett, hi-
szen akkoriban erről nem le-
hetett beszélni. Azok, akik 
1947-ben vagy a legutolsók, 
akik 1953-ban hazatértek, 
annyira meg lettek félemlítve, 
hogy nem beszélhettek róla 
még a családjuknak sem. Ez 
akkor tabu volt, de most már 
nem az – húzta alá Lendvai 
Tímár Edit. 

A két érdi középfokú intéz-
ményben a diákok és tanárok 
számára a Szabadulás nélkül 
című tárlaton kívül egy kiad-
vány és egy dokumentumfilm 
is segít elmélyülni az új érett-
ségi tételnek szánt témában. 
A tananyagba emelésével 
egyfajta helyi identitás meg-
alapozásához is hozzájárul-
hat – emelte ki Lendvai Tímár 
Edit.

QQ Ba-Nyilas H.

7közélet  | 2018. május 9. |

Hiszékenység és kapzsiság
Kilenc mondattal szinte bárkit rá tudtam venni, hogy 
elárulja a legszemélyesebb adatait – számolt be egy sa-
ját kísérletéről a Szenior Akadémia Svindlerek hálójá-
ban című előadásában Kovács György, aki egykor rend-
őrként is rengeteg tapasztalatot gyűjtött a szélhámosok-
ról és nem utolsósorban áldozataikról. 

Mintegy bevezetésként két 
dolgot tett Kovács György, 
kiosztott aláírásra egy pa-
pírt a hallgatóknak, majd le-
szögezte: a csalók ellen lehe-
tetlen, na jó, szinte lehetet-
len védekezni, senki ne vár-
jon hát tőle bombabiztos ta-
nácsokat. Kijelentését a te-
remben ülök gyorsan és lát-
ványosan igazolták, mert, 
amint az előadás egy későb-
bi pontján kiderült, szinte 
mindenki gyanútlanul aláír-
ta azt a rafináltan megfogal-
mazott szöveget, amiben az 
volt elrejtve, hogy a szignáló 
a program végén ötvenezer 
forintot átutal az előadónak.

Ha biztos tanácsokkal 
nem is szolgált az előadó, 
életszerű példáival, valós 
történeteivel igyekezett fel-
hívni a figyelmet, milyen 
helyzetekben, mire kell gya-
nakodniuk az idősebb embe-
reknek. Elsősorban nekik, 
mert a csalók célpontjai fő-
ként közülük kerülnek ki. 

Nem véletlenül, hiszen az 
előrehaladott korban tör-
vényszerű pszichológiai vál-
tozások hiszékenyebbé te-
szik e korosztályok tagjait. 
Segít ebben az idősek hátrá-
nyos társadalmi megítélése, 
amely magányossá teszi 
őket, s akik ebben a helyzet-
ben könnyen bizalmukba fo-
gadnak akár vadidegen em-
bereket is. Különösen az 
olyan szélhámosokat, akik 
pontosan ismerik – márpe-
dig alaposan ismerik – az 
idősek lélektanát, gondolko-
dásmódját, s képesek hosz-
szabb-rövidebb idő alatt föl-
kelteni a bizalmat maguk 
iránt, s egy ponton túl szinte 
bármire rá tudják venni a ki-
választottat.

A hiszékenység vámszedői 
– ezzel a kedvelt zsurnalisz-
tikai fordulattal élve – persze 
nem csak a feltétlen bizalom 
kialakulására alapoznak, si-
keres működésüknek másik 
záloga az emberi kapzsiság. 

A legtöbben nehezen tudunk 
ellenállni, ha valami kecseg-
tető, nagy hasznot kínáló le-
hetőséggel csábítanak, még 
akkor is, ha az ajánlat már 
az első hallásra is hihetet-
lennek tűnik. Hát még akkor, 
ha egy szó hazugság nélkül 
csalnak minket lépre, mint 
az a – ismerjük el, nagyon 
kreatív – szélhámos, aki cse-
kély előleg befizetéséért cse-
rébe nagy értékű, napenergi-
ával működő szárítóberende-
zést kínált, majd küldött a 
megrendelőnek egyméternyi 
spárgát és két darab ruha-
csipeszt.

A klasszikus módszere-
ken túl – bekéredzkedés a 
lakásba egy pohár vízért 
vagy a mosdó használatáért 
– szólt az előadó a internetes 
szélhámosság virágzó ipar-
ágáról is, hiszen ezen a téren 
még kiszolgáltatottabbak az 
idősek, hiszen technikai tu-
dásuk nem mindig magabiz-
tos, informatikai ismereteik 
hiányosak, s szinte észre 
sem veszik, hogy mikor 
nyomnak egy, olykor nagyon 
sok pénzbe kerülő entert 
vagy mikor szolgáltatják ki 
legbizalmasabb adataikat.

QQ –y–

Sik eres egyeztetés a bringásokkal
Sikeres egyeztetést tartott 
múlt héten az Érd Körbe 
Egyesület és a város veze-
tése annak érdekében, 
hogy megbeszéljék: ho-
gyan tudják folytatni a 
több mint tízéves múltra 
visszatekintő kerékpáros 
felvonulást.

T. Mészáros András pol-
gármester a megbeszélést 
követő sajtótájékoztatóján 
közölte: felajánlotta, hogy 
a biciklisek térítésmente-
sen használhatják a Peli-
kán sétány egy részét a 
rendezvény ideje alatt, az 
ehhez szükséges közterü-
let-használati engedélyt 
megadja, s azt reméli, hogy 
további egyeztetések folya-
mán az Érdi Napok prog-
ramjaiba is be tudják il-
leszteni az Érd Körbe ren-
dezvényt.

A tavaszi Érd Körbe ren-
dezvényről zárt ajtók mögött 
tartott megbeszélésen az 
Érd Körbe Egyesület időköz-
ben lemondott elnöke, Csen-
geri Attila és a szervezéssel 
megbízott egyik alapító tag, 
Süle Zsolt vett részt.

A sajtótájékoztatón a pol-
gármester mellett Süle Zsolt 
volt jelen, aki elmondta: a 
rendezvényt nagy érdeklő-
dés kíséri, ezért a korábbi-
aknál is jobban odafigyelnek 
a szervezésre. 

T. Mészáros András pol-
gármester a sajtótájékozta-
tóján közölte: közel tíz éve 
támogatja a város az Érd 
Körbe rendezvényt, és remé-

li, hogy további egyeztetések 
után az Érdi Napok prog-
ramjaiba is be tudnak illesz-
teni egy nagyszabású bicik-
lis rendezvényt annak érde-
kében, hogy az érdi kerékpá-
rosok szervezett és bizton-
ságos körülmények között 
tekerhessék végig a várost.

A múlt vasárnapi Érd Kör-
be eseményeiről lapunk 17. 
oldalán tudósítunk. Q NyH

Süle Zsolt (b) és T. Mészáros András már a folytatáson gondolkodnak

Generációk találkozása Léván
Nyugdíjasklubok tagjai és az Érdi Ifjúsági Önkormányzat delegá-
ciója utazik május 17-én a szlovákiai Lévára, egy nemzetközi ta-
lálkozóra, ahol cseh, román és lengyel idősekkel, illetve fiatalok-
kal beszélgethetnek, ismerkedhetnek, és természetesen bemu-
tatják saját városukat, szervezetüket, jó gyakorlataikat, külön 
szekcióban az idősek és külön a fiatalok. Nemcsak arra teremt jó 
alkalmat ez a kirándulás, hogy az érdi és a külföldi idősklubok, 
valamint az ifjúsági szervezetek megismerkedjenek egymás 
munkájával, hanem arra is, hogy a generációk találkozzanak, át-
adják egymásnak ismereteiket, tapasztalataikat – erre már az út 
során mód nyílik, hiszen egy busszal mennek Lévára az idősek és 
a fiatalok. A háromnapos utat a szlovákiai testvérváros szervezi 
és bonyolítja le, pályázati forrásból.  Q Á. K.

Összehangol a MÁV és a Volán
Jobban összehangolják a vasútforgalmat a buszjáratokkal, a 
pótlóbuszok megállóhelyeit az utazási igényekkel, és a kedvez-
ményes bérletekkel is könnyebbé válik az utazás. A Volánbusz a 
korábbiakhoz képest 5 perccel később indítja a 701, 702, 703 szá-
mú vonalak Érd–Budapest, Budafok irányú járatait. A módosítás-
nak köszönhetően nagyobb biztonsággal valósulnak meg az 
Érd felsőnél történő átszállások a Pusztaszabolcs–Budafok irá-
nyú közlekedésben. A Budafokig tovább közlekedő autóbuszok, 
illetve a Budafokról induló járatok Budatétény vasútállomás he-
lyett a Lépcsős utcánál állnak meg, az azonos szakaszon közleke-
dő BKK járatok megállási rendjének megfelelően. További meg-
állóhely-bővítést nem terveznek, de az eddig kijelölt megállók 
megmaradnak. A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása alapján a bérle-
tekhez szükséges utazási viszonylat megállapítására a diákiga-
zolvány szolgál. Ha a diákigazolványból nem állapítható meg 
egyértelműen az igénybe veendő viszonylat, azt a diák írásbeli 
kérésére külön kiadott „Igazolás a tanulók vasúti kedvezménye 
igénybevételéhez” nyomtatványon tünteti fel a vasúttársaság. A 
tanuló a kedvezményt a lakóhelye – tartózkodási helye – és a 
tanintézete – gyakorlati oktatásának helye – közötti utazásra ve-
heti igénybe. A KTI arról tájékoztatott, minden tőle telhetőt 
megtesz, hogy a Pusztaszabolcs–Kelenföld vasútvonal folya-
matban levő felújítása miatti problémákat mérsékelje. Rendkí-
vüli zsúfoltság esetén sűrítőjáratokat indít a szabad autóbuszok 
függvényében.

QQ NyH

Hamarosan osztják a tyúkokat
Május közepén osztják a tyúkokat, amelyet a lakosság az ÉTH 
Tyúkokkal a környezetvédelemért elnevezésű akciója során igé-
nyelhetett. Ahogy az előző három évben, úgy idén is öt-öt tyú-
kot igényelhettek ingyen az ÉTH szolgáltatási területén élő lako-
sok, akik vállalják, hogy a lábasjószágot egy éven keresztül kapir-
gálósan tartják, zöld- és konyhai hulladékkal etetik. Egy tyúk 
évente 30 kilogramm amúgy biológiailag lebomló hulladékot 
fogyaszt el, ráadásul még tojást is tojik. Az igénylés feltétele 
mind össze annyi, hogy egy éven át „kapirgálós” módon tartsa a 
tyúkot a kert tulajdonosa. Pató Simon, az Érd és Térsége Hulla-
dékkezelési Nonprofit Kft. vezetője az Érd FM 101.3-nak elmond-
ta, nemcsak az a cél, hogy az ember jól járjon, hanem hogy a 
tyúkok is „boldogok” legyenek, vagyis minél több idejüket tölt-
sék a szabadban, ne ketrecben éljék le az életüket. Ennek továb-
bi haszna, hogy nem lesz szükség fűnyíróra, hiszen az állatok 
szívesen csipegetik a zöld sarjakat. Ezzel szinten tartják a fű ma-
gasságát, de nem koptatják ki a gyepet.

Forrás: erdmost.hu

RÖVIDEN
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Szárnyaló modellek
Madarat tolláról – mondja 
Körmendy Zizi kiállításá-
nak címe. Fotóst a témáiról 
– mondhatnánk mi, de ez-
úttal tévednénk. Hiszen a 
Duna–Art Fotóklub vezető-
je a művelődési központ 
előtéri tárlatán új arcát 
mutatja.

Körmendy Zizi most kiál
lított felvételein kizárólag 
madarakat látunk. Új szere
lem ez, ha nem is előzmény 
nélkül való, makrofotói pél
dául főként apró állatok, ro
varok, csúszómászók és per
sze növények ábrázolásáról 
ismertek. A nézőpont termé
szetesen más és eltérőek a 
módszerek is.

Körmendy Zizi alkotói stí
lusa viszont félreismerhetet
len: a látásmód, a tudatos 
komponálás, ami makrofo
tóinak is erőssége, ezekre a 
felvételekre is jellemző. Ezek 
a fényképek nem arról szól
nak, hogy milyen egy madár 
közelről, milyen színű a tolla 
vagy hogyan kapja el a ki
szemelt rovart, ezeken a fel
vételeken a fölröppent ma
dárcsapat szinte önkéntele
nül rendeződik kompozíció

ba. Vagy: a kiterjesztett 
szárnyak éppen úgy töltik ki 
a képmezőt, ahogy kell egy 
szerkesztett képhez. Egy 
másik felvételen a madár 
úgy hajlik az itató fölé, hogy 
a legideálisabban tükröződ
jék, mintegy a fotós kedvére 
téve. Mint a modellek, úgy 
viselkednek ezek a szárnya
sok Körmendy Zizi kamerája 
előtt – gondoljuk –, csak ép

pen őket nem lehet instruál
ni, pózba állítani, újra és 
újra megismételtetni egy
egy mozdulatot. Figyelni le
het őket, kiismerni, megsej
teni, hogy mire hogyan rea
gálnak majd, közben lát
vánnyá, képpé rendezni őket 
– mindezt viszont csak sze
retettel és őszinte érdeklő
déstől vezérelve lehet.

QQ M. Nagy

Körmendy Zizi alkotói stílusa félreismerhetetlen

Bíró Andrásra emlékeztek
– Bíró András 95 éves. Azt, hogy lenne, nem teszem hoz-
zá, mert mi úgy szeretjük őt, mintha ma is élne – köszön-
tötte az egybegyűlteket Darócziné Márta azon a Bíró 
András-emlékműsoron, amit az író születésének napja 
alkalmából a róla elnevezett könyvesboltban rendezett a 
Bíró András Baráti Társaság, a Poly–Art Alapítvány és 
az IRKA.

Bíró András sokat és 
sokfélét írt: kutyás szak
könyvtől kezdve nagyre
gényeken át verseskötete
kig. Az Érdi Újság alapító
ja és főszerkesztője volt. 
Feleségével szavalóver
senyt indítottak a diákok 
részére, ami azóta is éven
te megrendezésre kerül. 
Egy írását megfilmesítet
ték, egy másikról a The 
Times is elismerően nyi
latkozott – olvasható ab
ban a kis füzetben, amit a 
baráti társaság adott ki az 
alkalomra. 

A telt házas rendezvényt 
hol máshol is tarthatták 
volna, mint az író hagyo
mányápolásának szenté
lyében, abban a könyves
boltban, ami halála előtt 
kb. 10–15 évvel felvette a 
nevét, mondta Somfai Ist-
ván, a Poly–Art elnöke, aki 
azt is elmesélte, hogy 90 

éves volt Bíró András, ami
kor létrejött a baráti társa
ság, azzal a céllal, hogy az 
író hagyatékát gondozzák. 
Ezt a feladatot, ahogy az 
elnök mondta, azóta is szí
vükön viselik, de más fel
adatuk is akadt, hiszen, 
ahogy Somfai István szo
morúan megjegyezte, a 
család sajnos nem gondos
kodik a sírról, ezért elindí
tottak egy kezdeménye
zést, aminek a célja az, 
hogy sírkövet készíttesse
nek az író nyughelyére.

– Andrást sok mindenért 
lehetett tisztelni, szeretni. 
Kívülről tudta, szó szerint 
az összes versét, prózai mű
vét – mesélte el az ünnepsé
gen Darócziné, akinek az 
író életének végén lediktál
ta az utolsó műveit. Az ün
nepen előbb a baráti társa
ság, az IRKA és a Poly–Art 
tagjainak felolvasásából 

hallgathattuk meg Bíró 
András verseit, aztán Szi-
geti Eszter és Varga Zol-
tán adták elő ugyanezeket 
immár a zene nyelvén. 

Az ünnepség végén Da
róczinét kérdeztem, mi az, 
ami a leginkább beivódott 
Bíró Andrásból az emléke
zetébe. Az IRKA vezetője 
az író végtelen memóriáját 
és precizitását említette.

– A falára három idézet 
volt felírva – emlékezett 
vissza Darócziné. „A rész 
az egész. Szívedben a világ
mindenség dobog”, „Ki min
denséggel méri magát, a 
mindenség lehajol érte” és 
„A kötelesség az életnél is 
előrébb való”. A munka, a 
precizitás, az ügyszeretet 
jellemezte őt. A végtelen 
memória és a jó humor. Az 
életszeretet. Nagyon sze
rette a közösséget, az IR
KAsokat különösen, mert 
megértette, hogy nem min
denki született József Atti
lának, de ő így is szerette és 
tisztelte őket. Amikor csak 
eszembe jut az az átélés, az 
a szuggesztív előadás, 
ahogy a Czabaikertben el
mondta a verseit, még most 

is végigfut a hideg a háta
mon. Hiányzik – tette hozzá 
könnyeivel küszködve az 
IRKA vezetője.

Az ünnepség után a ba
ráti társaság megkoszo
rúzta az író sírját.

QQ Jakab-apoNyi NoéMi

„semmi sem áll meg,/semmi sem halkul,/minden zajong és sír, ka-
cag, átkoz/fut, remeg, érez, születik, meghal...”
 (Bíró András: A szépség ünnepe)
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A hiány fényképei
Egyszer már volt kutyakiállítás és kutyaképvásár Ér-
den, Göblyös Péter vizslaportréi tavaly nagy sikert arat-
tak és jelentős összeggel támogatták az állatvédőket. 
Az Újra otthon című tárlat célja hasonló, s a fotós is 
ugyanaz, csak a téma más.

A kiállítási anyag kétféle 
felvételből áll össze: kutyák 
egyedül és kutyák emberi lá-
bak mellett. Tudatosan azo-
nos beállítások. Egyszerű és 
közérthető koncepció drá-
mai megoldások nélkül, de 
teljes azonosulást kiváltó 
ábrázolásmóddal. Az álla-
toknak a képek középpontjá-
ba való komponálása hang-

súlyossá teszi magányossá-
gukat, kiszolgáltatottságu-
kat. A hiány válik így – a 
kutya mellett – a fotó fősze-
replőjévé, ahogy ezt megnyi-
tójában Láng Balázs szín-
művész megállapította. Ez a 
közös jellemző s ez, ami első-
re szembetűnik, de elidőzve 
egy-egy kép előtt, fölfedez-
zük a gondosan kiválasztott 

környezet részleteit, ame-
lyek finom megkülönbözető 
jegyekké válnak, s tesznek 
egyedivé minden elhagya-
tott állatott, olyan egyéni-
ségként mutatva meg azo-
kat, amelyek a számukra a 
legmegfelelőbb gazdit – tár-
sat! – várják.

Azt a társat, akik a fotók 
másik csoportján megjelen-
nek, igaz, csak lábakként, 
mint a biztonság jelképe-
ként, amihez oda lehet állni, 
ülni, kuporodni. Lehet hoz-
zájuk igazodni cserébe a 
szeretetért, a biztonságért, a 

felelősség vá l la lásér t . 
Mindez még hangsúlyo-
sabbá teszi az előbbi ké-
peken érzékelhető hiányt 
s azt, amire ezeknek az 
állatoknak szükségük 
van. 

A falakon látható ötven 
kép megvásárolható, mi-
nimum 15 000 forintért – 
egy részük már el is kelt, 
tudtuk meg Göblyös Pé-
tertől –, a befolyó összeg 
teljes egészében az Esz-
kuláb Állatvédő Egyesü-
let számláját gyarapítja 
majd.

 n (mnp)
A képek megvásárolhatók, a befolyó összeg az Eszkuláb Állatvédő 
Egyesület számláját gyarapítja majd

Az  érzelmes geometria rendje
A törökbálinti falumúzeumban nyílt kiállítása Kéri Mi-
hály érdi festőművésznek. A tárlatot, ami május 27-ig 
látogatható, Novotny Tihamér művészeti író nyitotta 
meg.

Kéri Mihály valójában 
nem szorul bemutatásra 
mint festőművész, de egy-
egy, a mostanihoz hasonló 
alkalommal nem árt néhány 
tényt csokorba szedni vele 
kapcsolatban, annál is in-

kább, mert ezek segítenek 
elhelyezni művészetét egy 
jól körülírható közegben. Ő 
volt az egyik alapítja az érdi 
X–Art csoportnak, miköz-
ben aktív tagja volt a Patak 
gruppnak. Szerkesztőként, 

főmunkatársként működött 
közre a hajdan volt Duna-
part című folyóirat megjelen-
tetésében, megálmodója és 
létrehozója lett a 2009-ben 
megalakult Érdi Művészte-
lepnek és az immár nyolc éve 
működő Érdi Galériának.

Novotny Tihamér amel-
lett, hogy e tényeket fölemlí-
tette, emlékeztetett megnyi-
tójában egy korábbi megálla-

pítására: „drá-
mai kézmozdu-
latok – gyógyító 
arányok mérta-
nába zárva”. 
Aki látott már 
Kéri-festményt, 
pontosan tudja, 
miről beszélt a 
szakember, aki 
ki is bontotta e 
gondolatot: „a 
művész a homo-
gén felületek és/
vagy transzpa-
rens rétegek, az 
elvadulni ké-
szülő, mégis 
kordában tar-
tott gesztusok 
szenvedélydrá-
máját, olykor-

olykor tragikus felhangjait 
mindig a gyógyító mérték 
patikamérlegére helyezi, és 
az orvosságos aranyarányok 
síkgeometriájába ülteti át, 
úgy, hogy sohasem téveszt 
mértéket.

Ez a fajta képalkotás zár-
kózottságra is utalhat, de 
nem annyira, hogy elrejtse a 
művész intellektuális beállí-
tódását, töprengő, analizáló, 
olykor hitetlenkedő, pesszi-
mista alkatát. Novotny sze-
rint éppen ennek köszönhe-
tő, hogy felszínre törő szen-
vedélyeit, lelki megnyilvánu-
lásait, morális érzékenysé-
gét és érzelemkitöréseit 
egészen rendkívüli módon 
képes szabályozni, kordá-
ban tartani festményein.

Kéri Mihály képei ugyanis 
közismerten egyszerűek és 
tömörek, a szakíró szerint 
szűkszavúak, világosan és 
gondosan kimunkált eszkö-
zöket alkalmazók, leginkább 
az érzelmes zene, a geomet-
ria vagy a matematika elvont 
nyelvéhez lehetne hasonlíta-
ni e műveket. Annyiban min-
denképpen, hogy nem leké-
pező és nem ábrázoló jellegű, 

sokkal inkább behelyettesí-
tő, a „tárgynélküliség érzete-
it” fogalmazó absztrakt nyel-
vek, ahogy a szóban forgó 
festmények is.  

Dráma és katarzis! Nincs 
is ennél jobb szópár a derék-
szögek tiszta mértanába 
zárt felületek jellemzésére – 
állapítja meg Novotny Tiha-
mér. E kicentizett egyensú-
lyú festményeknek ez a fel-
törhetetlen szűkszavúság, ez 
a megbonthatatlan szerke-
zet, ez a kőkemény rend, ez a 
cáfolhatatlan logika, ez az 
érzelmes geometria a veleje, 
a hite, a szelleme, az élete, a 
cselekménye, a története.

Qn –y–

Kéri Mihály morális érzékenysé-
gét egészen rendkívüli módon 
képes kordában tartani festmé-
nyein

Dráma és katarzis! Nincs is ennél jobb szópár a derékszögek tiszta mértanába zárt 
felületek jellemzésére  (Fotók: Kéri Péter)
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Mes és recept a boldogsághoz 
Kardos Ildikó Zöldkerti Meseház című könyvével ismer-
kedhettek meg a gyerekek múlt szerdán délelőtt a gyerek-
könyvtárban a szerző előadásában. Az írónő óvónőként 
több tucat gyereknek mesélt már régebben Százhalom-
battán, pár éve pedig Érden, a Béke téren. Most az első, 
tavaly megjelent mesekönyvéből adott elő egy mesét.

Úgy kezdődött, hogy egy-
szer a kiscsoportos ovisai 
megkérdezték, mi az a far-
sang. Erre elmondott egy 
mesét, és a mese nyelvén ma-
gyarázta el nekik a jelmez-
bál lényegét. Aztán jött a 
többi kérdés és a többi mese. 
De amikor a természetet jár-
ja, azt mondta, akkor is fo-
lyamatosan újabb témák jut-
nak eszébe. A természetet 

szeretni kell, a természetet 
megismerni kell, észrevenni 
minden kis részletét, szépsé-
gét. A természetben kezdő-
dik az élet, mondta az óvónő 
és mesélő, néptáncpedagó-
gus Kardos Ildikó, amikor 
arról kérdeztem, miért érzi 
fontosnak, hogy a természet-
ről szóló meséket írjon. A 
meséket a fiatal tehetség, 
Vaszkó Niké gyönyörű, de a 
belső oldalakon fekete-fehér 
illusztrációi díszítik, ame-
lyek mellett ott kínálkozik 
üresen a papír, hogy ha a 
gyerek szeretné, folytassa  a 
mese meghallgatása után a 
rajzot, színezze bátran szár-
nyaló képzelőereje segítsé-
gével. Mint ahogy ezt kéri is 
a szerző a könyv elején lévő 
ajánlókban.

A mesekönyv fedlapján, 
hátul egy kisfiú arcképe lát-
ható. Ildikó óvodása volt ő is, 

aki most már a csillagok kö-
zül néz minket, de ahogy Il-
dikó mondja, ő még mindig 
itt van, még mindig az óvo-
dása, és az is marad, egyfaj-
ta végtelenített jelenidőben. 
Ezért szinte természetes, 
hogy a szülei hozzájárulásá-
nak köszönhetően a mese-
könyvben is jelen van.

A mesélés után szerdán 
egy kis mozgás, majd kéz-

műveskedés következett. 
Kola Elza Ildikó egy 4 éves 
óvodása éppen belefogott 
volna a színezésbe, amikor 
megkérdeztem, miért sze-
reti a meséket. A kislány 
nagy mosollyal az arcán 
közölte velem, hogy a me-
sék ilyenkor megjelennek a 
képzeletében. Juhász Vio-
letta egy egész csoport 9. 
osztályossal érkezett Száz-
halombattáról, a Széchenyi 
István Szakgimnázium és 
Gimnáziumból, hogy meg-
hallgassák Kardos Ildikó 
mesekönyvének bemutatá-
sát. Hevesen tiltakozott, 
amikor azt kérdeztem, nem 
dedós-e ilyen nagylányok-
nak, nagyfiúknak meséket 
hallgatni.

– Rengeteg mesekönyvem 
van, nagyon szeretek mesél-
ni. Vannak kistestvéreim, 
úgyhogy van kinek. Sok ta-

nulságot meg lehet velük fo-
galmazni a gyerekek életko-
rának megfelelő nyelven, 
amivel észrevétlenül fej-
leszthetjük őket – fogalma-
zott.

Kiválthatjuk-e a meseol-
vasást azzal, ha leültetjük a 
gyerkőcöt a TV elé? Ezt már 
Kardos Ildikótól kérdeztem, 
aki azt vallja, hogy az a leg-
fontosabb, hogy mi magunk 
olvassunk mesét nekik. Az, 
hogy ezzel mennyiben fej-
lesztjük a fantáziájukat, a 
memóriájukat, a kreativitá-
sukat, az ugyan csak ké-
sőbb fog megmutatkozni, de 
mindenképpen jó „befekte-

tés”. A meseolvasás után jö-
het az, hogy közösen átbe-
széljük a hallottakat, amivel 
rengeteget tehetünk a gyer-
mekek érzelmi fejlesztésé-
ért is, hiszen nekik eleinte a 
saját érzelmeiket kell meg-
ismerni, megnevezni, ah-
hoz, hogy később azt már 
kordában tudják tartani. A 
mesékben kívülről tekint-
hetnek az érzelmekre, meg-
ismerhetik azokat, miköz-
ben megtapasztalhatják, 
hogy milyen érzéseket hív-
nak elő magukban a hallot-
tak. Ha ezt aztán közösen 
megbeszélik a szülőkkel, 
nagyszülőkkel, az rengete-
get segít az érzelmi intelli-
genciájuk fejlesztésében, 
ami pedig a későbbiekben 
hatással lesz arra, felnőtt-
ként képesek-e a boldogság-
ra, magyarázta Ildikó.

QQ Jakab-aponyi noémi

Kardos Ildikó nem felolvasta, hanem papírbábszínházzal adta elő a mesét
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Hét  végén újra NYITNIKÉK!
Május 11–13. között ötödik 

alkalommal nyitja meg ka-
puit a város életébe beépült 
ÉRDI NYITNIKÉK – Tavaszi 
Kiállítás és Vásár, amit a he-
lyi önkormányzat támogatá-
sával a Pest Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szer-
vez. Az Érd Aréna három 
napra vásárterületté alakul: 
150 kiállító várja látogatóit 
sok-sok érdekességgel. Kéz-
műves termékek, csokolá-
dék, sajtok, füstöltáru, koz-
metikumok, szappanok, tás-
kák, textiláruk, lakásdeko-
rációk, bábfigurák, kerámi-
ák, könyvek, kerti grillek, 
kandallók, árnyékolástech-
nika, kovácsoltvas, fém felü-
letkezelés, szinterezés, kerti 
gépek, szerszámok, külön-
böző szolgáltatások és még 
hosszasan sorolhatnánk a 
választékot. A teljes kiállítói 
listát, a termékek, szolgálta-
tások leírását a kamara 
www.pmkik.hu és  www.
mszutk.hu honlapján, vala-
mint a város honlapján is 
megtalálhatják. 

A valóban sokszínű stand-
sorok mellett kulturális, szó-
rakoztató programokat is 
kínálunk látogatóinknak. 

Az ünnepélyes megnyitót di-
vatbemutató show-műsor kö-
veti, amelyen a Pest Megye 
Szépe verseny döntősei is a 
kifutóra lépnek. A színpadon 
változatos programok közül 
válogathatunk majd, mellet-
te nemzetközi petanque-ver-
seny, játszóház, kézműves 
foglalkozás, szépészeti be-
mutató is a repertoár része. 

A nézelődés, vásárlás, szó-
rakozás mellett jókat ehe-
tünk, ihatunk, több finomsá-
got kóstolhatunk. 

Mindezeken felül igazi 
nyereményeső várja sok-sok 
ajándékcsomag formájában 
a látogatókat a naponta két-
szeri nyereménysorsoláson 

és a tombolahúzáson. A vá-
sári Körbe Görbe játékra je-
lentkezők számára is nagy-
szerű meglepetés vár. 

A programajánlóból is lát-
szik, hogy mindhárom na-
pon érdemes meglátogatni a 
vásárt, hiszen a kiállítók fel-
készültsége mellett az ese-
ményt szervező kamara is 
figyelmet fordít, hogy min-

den korosztály jól érezze 
magát az ÉRDI NYITNIKÉK 
– Tavaszi Kiállítás és Vásár 
dús programú eseménysoro-
zatán! A belépés ingyenes, 
így akár mindennap talál-
kozhatunk! 

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes
főszervező
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 12– 
19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Május 12-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Szekér Gizi tanítványai
Az Andreetti Károly Általános és Művé-
szeti Iskola kerámia szakkörös diákjainak 
munkái.
Megtekinthető május 23-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról
Körmendy Zizi fényképei
Megtekinthető május hónapban
KAMARATEREM
Végre otthon
Göblyös Péter fotókiállítása és jótékonysági 
vásár az Eszkuláp Állatvédő Egyesület 
javára
Május 3-án, csütörtökön 19 órakor

KLUBÉLET
MERIDIÁN TORNA
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
SZÖVŐSZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig
GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
15.30 órától klubnap, felolvasás

18 órától új verses-zenés lemez: Szabó Aida 
– Szigeti Eszter, Varga Zoltán
Május 11-én, pénteken
KÉZMŰVES KLUB
Foltvarrás jojótechnika, virágok 
készítése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Május 19-én, szombaton 10 órakor
KERTBARÁT KÖR
Kirándulás a Soroksári Botanikus 
Kertbe
Találkozás a Szepes Gyula Művelődési 
Központ parkolójában 9 órakor. Utazás 
telekocsis rendszerben, előzetes jelentkezés 
szükséges május 20-án 12 óráig a 06-30-
5494-230-as telefonszámon
Május 25-én, pénteken 9–14 óráig

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
15 órakor
Kondicionáló torna
16.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Május 16-án, 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Bukfenc torna
11.15 órakor
Meridián torna
14 órakor

Love Your Belly Workday
Hasizomfejlesztő és regeneráló tréning
Május 12-én, szombaton 16 órakor
Transzcendentális meditáció
Bevezető, ingyenes előadás
Május 17-én, csütörtökön 18 órakor

ELŐZETES
Előgyereknapi könyvbemutató
Szeghy Karolina: Lucskos Csumpi 
kalandjai
A programon való részvétel ingyenes
Május 25-én, pénteken 15 órakor
Tárlat
A Teleki Sámuel Általános Iskola 
diákjainak rajzaiból nyíló kiállítás 
megnyitója
Május 26-án, szombaton 16 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szün-
nap, kedd-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
A felfedezők köztünk vannak
Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállítása
Megtekinthető június 17-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-Medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 
újraolvasva.
Hely- és sporttörténeti kiállítás

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás a virágok 
szerelmeseinek
Május hónapban
KIÁLLÍTÁS
Polgár Ági kézműves virágai
Megtekinthető május 9-től

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban
MESESZOMBAT
Interaktív papírszínházi előadás és kézmű-
veskedés
Mesélő Némedi-Varga Tímea
Május 12-én, szombaton 10.30 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Bölöni Réka bábelőadása
Május 16-án, szerdán 10 órakor

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: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 

nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

nem vonatkoznak.

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
Kóka Ferenc-emlékkiállítás
Megtekinthető május 19-ig
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Május 14., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Váci NKSE
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Katolikus ünnepeink  
 Pünkösd – Úr napja
22:10 Bibliai szabadegyetem 7/90. rész
23:10 Fogadó-óra
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

Május 15., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Gyárfás István Quartet 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csornai SE  
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

Május 16., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 8/90. rész
21:00 Határon 1988–89 
 magyar dokumentum film  2015
21:55  Katolikus ünnepeink 
 Pünkösd – Úr napja

22:35 sztárportré 149. rész
23:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:35 Fény-kép
 dokumentumfilm 
 0:05 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:20 Híradó
 0:35 Tűzijáték

Május 17., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 sztárportré 150. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Váci NKSE
21:45 Kempo  
 sportmagazin
22:00  Kor Kontroll Percek 
22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10   Híradó
 0:25 Tűzijáték

Május 18., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Vasúti építészet Magyarországon 
 magyar dokumentumfilm 2014.
21:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:15 Tűzijáték

Május 19., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Katolikus ünnepeink 
 Pünkösd – Úr napja 
20:10 Kor kontroll Percek 
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Mozgás
 sportmagazin
21:30 sztárportré 151. rész
22:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:30 Határon 1988–89. 
 magyar dokumentumfilm 2015.
23:25 Bibliai szabadegyetem 8/90. rész
 0:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:55 Tűzijáték

Május 20., VAsáRNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Vasúti építészet Magyarországon 
 dokumentumfilm 2014.
21:55 Mozgás
 sportmagazin
22:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:55  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.

150 kiállító -  színes kínálat 
szakmai, kulturális programok 

www.erd.hu – facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu

ARÉNA

 
  

            

ÉRD

 

www.erd.hu – facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu

ARÉNA

 
  

            

ÉRD

 

2018

sztárVenDÉgek:
pál dénes

szóka Júlia és  VendéGei
kiss company és barátai

DiVatBemutató
SZínpadi műSorok
nemzetkÖzi petanQue VersenY
szÉpÉszeti Bemutató 
     - haj, smink, stílus
gYermekprogramok 
kÉZműVES FoGLaLkoZÁS

a belépés dÍJtalan!
nYeremÉnYsorsolás - tomBola!

NYIT VA TARTÁS:
péntek:  12–20–ig
szombat:  10–18–ig
vasárnap:  10–18–ig

Velencei út 39-41.
koordináták: 47.374250,18.905100

máJUs
11–12–13

SzéleS válaSztékú büféSor!
www.pmkik.hu - www.erd.hu - www.mszutk.hu

14:15  
ZABSZALMA EGYÜTTES 

15:30  
RÉPA ÚR ÉS AZ ENERGIA – 

ÖKO MESEJÁTÉK
16:30 

ZENEZENEBATYU – INTERAKTÍV 
ZENEI FOGLALKOZTATÓ 

SŐNFELD MÁTYÁSSAL

10:00–17:00
KÖNYVTÁRI 3 PRÓBA 
ajándék könyvekért – 

kézműves foglalkozás és 
mesés feladatok a 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
GyermeGyermekkönyvtárának 

sátrában

10:30  
APACUKA ZENAKAR 

11:30  
ÚTON A TEJÚTON – ASZTALI BÁBOZÁS A 

FABRIKÁVAL

13:00   

VITÉZ VITÉZ LÁSZLÓ VÁNDORÚTON – 
TATAY BÁBSZÍNHÁZ 

2018. 05. 27. 
vasárnap 10:00-17:00 

Magyar Földrajzi Múzeum kertje
Érd, Budai út 4.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont 
szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 Ellátja az általános építéshatósági 

feladatokat, így különösen:
•	 Ellátja az építési, az összevont, 

a bontási, a használatbavételi, 
a fennmaradási engedélyezési 
eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos 
építési követelményektől való 
eltérési engedélyezéssel, továbbá 
a használatbavétel, a jogutódlás, a 

veszélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomá-
sulvétellel kapcsolatos építésha-
tósági feladatokat, gondoskodik 
a szakhatóságok megkereséséről, 
a helyszíni szemlék lebonyolítá-
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, 
végrehajtásáról;

•	 Ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

•	 Ellátja a főépítészi csoport telepü-
lést érintő területrendezési tervek, 
valamint a szomszédos települések 
fejlesztéssel és szabályozással 
kapcsolatos feladatokat;

•	 Ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások kiadá-
sával kapcsolatos feladatokat;

•	 Az engedélyezési eljárással ösz-
szefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általános 

érvényű településrendezési és 
építési követelmények érvényre 
juttatásáról, a helyi építési sza-
bályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 Építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
•	 építéshatósági ügyintéző – döntés-

előkészítő munkakör 
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) 

szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, épí-
tészmérnöki, építőmérnöki (ma-
gasépítő területen szerkezetépítő 
szakirány) vagy városgazdasági 
üzemmérnöki (ezzel egyenértékű 
településmérnöki) szakképzettség 
vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú 
képzésben szerzett tervező építész-
mérnöki, szerkezettervező építész-
mérnöki szakképzettség, osztatlan 
képzésben szerzett építész szakkép-
zettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 Államigazgatásban, építésügyi ha-

tósági területen eltöltött gyakorlat;
•	 Közigazgatási szakvizsga;
•	 Informatikai ismeretek;
•	 Építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 Rendszerezett problémamegoldás;
•	 Objektivitás;
•	 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 Precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség. 

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 06. 04.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 05. 26. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető 
nyújt, a 06-23-522-300 / 236-os mellék 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal címére történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/9930-
7/2018., valamint a munkakör megne-
vezését: építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. 06. 03.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
•	 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 A kinevezés határozatlan időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.

A TAVASZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft. az önkormányzat kép-
viselő-testülete 23/2005. (VII.01.) 
sz. rendelete alapján 2018-ban má-
jus 5. és május 26. között végzi el a 
tavaszi zöldhulladékgyűjtést.
A biohulladékot az ingatlantulajdonos 
0,5 m3-t meg nem haladó mennyiség-
ben, hulladékzsákban vagy legfeljebb 1 
méteres darabokra vágva és kötegelve 
helyezheti az ingatlana elé, az ütemter-
ven feltüntetett időpontban.
A 0,5 m3-t meghaladó mennyiségű bio-
hulladék – a rendelet19.§ (3) pontja 
alapján – kizárólag az ÉTH Nonprofit Kft. 
által rendszeresített, megkülönböztető 
jelzéssel ellátott biohulladékzsákban 
helyezhető az ingatlan elé. A többlet 
biohulladék elszállítására szolgáló zsák 
az ÉTH Nonprofit Kft. telephelyén (2030 
Érd, Sas utca 2.), továbbá az új ügyfél-
szolgálati irodában (2030 Érd, Diósdi 
út 29.) kapható 55 Ft bruttó áron. Az 
ár a feliratos zsák önköltségét jelenti, a 
benne lévő hulladék elszállítása térítés-
mentes.

Amennyiben a többlethulladékot az 
ingatlantulajdonos nem az önkormány-
zati rendelet előírásainak megfelelően, 
az ÉTH Nonprofit Kft. által rendszeresí-
tett, megkülönböztető jelzéssel ellátott 
biohulladékzsákban helyezi az ingatlan 
elé, úgy a szolgáltató ennek elszállítását 
megtagadja. Erről a tényről írásban a le-
vélszekrényben elhelyezett tájékoztató-
val értesíti az ingatlan tulajdonosát.
Az ÉTH Nonprofit Kft. a zöldhulladék 
gyűjtése alatti időszakban térítésmen-
tesen veszi át a lakosoktól a Sas utcai 
telephelyre beszállított zöldhulladékot.
Fontos! A gyűjtést egy időben több 
helyszínen kezdjük meg, ezért a 
gyűjtési napon reggel 7 órára kér-
jük kihelyezni a zöldhulladékot az 
ingatlan elé!
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban 
a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell 
biztosítani. Kérjük, hogy a zsákba csak 
zöldhulladékot helyezzenek el. A zsá-
kot ne kössék be, mert annak tartalmát 
szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Ameny-
nyiben idegen anyagot találunk a zsá-
kokban, úgy a teljes mennyiség elszál-

lítását megtagadjuk. A zöldhulladékot 
zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem 
adjuk vissza.
 ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti bontásban 
közli.

MÁJUS 12.
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Báthory 
I. u., Berzsenyi D. u., Bethlen G. u., Bibic 
u., Bíró u., Bölömbika u., Cankó u., Cinke 
u., Csalogány u., Csér u., Csíz u., Csóka u., 
Damjanich J. u., Daru u., Deák F. u., Délibáb 
u., Díjnok u., Dobó I. u., Ellenőr u., Elnök u., 
Előadó u., Elöljáró u., Ercsi út, Erkel F. u., 
Eszperantó tér, Fácán köz, Fácán u., Fajd u., 
Fecske u., Fehérvári út, Feketesas u., Ferenc 
u., Fogoly u., Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., 
Gárdonyi G. u., Gellért u., Gém u., Gépíró 
u., Gereben u., Gergely u., Géza u., Gólya 
u., Gondnok u., Gyakornok u., György u., 
Győző köz, Gyula u., Haris u., Harkály u., 
Hattyú u., Héja u., Hírnök u., Hivatalnok 
u., Holló tér, Holló u., Huba u., Hunor u., 

Hunyadi J. u., Imre u., Intéző u., Írnok u., 
István u., János u., Jegyző u., Jenő u., Jókai 
u., József tér, Kakukk u., Kálmán u., Kanári 
u., Kánya u., Károly u., Karvaly u., Kelemen 
u., Kende u., Képviselő u., Keselyű u., Keve 
u., Kócsag u., Kond u., Koppány u., Kossuth 
L. u., Könyvelő u., Könyves K. u., László u., 
Liszt F. u., Lóránd u., Madách I. u., Marti-
novics I. u., Mátyás K. u., Mérnök u., Mikes 
K. u., Miklós u., Mikszáth K. u., Munkácsy 
M. u., Nagy L. u., Orvos u., Ölyv u., Pacsirta 
u., Pál u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u., 
Péter u., Petőfi S. u., Pintyőke u., Rákóczi F. 
u., Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas u., 
Seregély u., Sirály u., Sólyom u., Stiglinc u., 
Szabadság tér, Szajkó u., Szalonka u., Szár-
csa u., Szarka u., Széchenyi tér Szent István 
u., Szent László tér, Taksony u., Tanár u., 
Tanácsos u., Technikus u., Tervező u., Thö-
köly I. u., Tisztviselő u., Titkár u., Tolmács u., 
Tollnok u., Tompa u., Tóni Csapás u., Töhö-
töm u., Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész 
u., Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., Varjú 
u., Velencei út, Vércse u., Vince u., Vöcsök 
u., Vörösmarty M. u., Zámori u., Zoltán u., 
Zrínyi M. u., Zsolt u.

Közérdekű tájékoztató
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Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

feldolgozó könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
•	 gyűjteményszervezés, állo-

mányvédelem;
•	 nyomtatott dokumentumok 

tartalmi és formai feltárása;
•	 állományellenőrzés;
•	 statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, könyvtáros, informati-

kus könyvtáros;

•	 könyvtári, feldolgozói – leg-
alább 1–3 év szakmai tapasz-
talat;

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

Elvárt kompetenciák: jó szintű 
Szikla könyvtári integrált rendszer 
alkalmazása.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 diploma másolata;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. május 16. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Sebestyénné 
M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36 
23 365 470-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton  
Sebestyénné M. Ewa részére a 
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 28.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek 
szóbeli meghallgatása után vezetői 
döntés születik a munkatárs kivá-
lasztásáról.
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a 
www.csukalib.hu honlapon 
szerezhet.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd Felnőttkönyvtár

olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: olvasószolgálati könyvtá-
rosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 könyvtáros, felsőfokú képesítés;
•	 gyakorlott szintű informatikai 

rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 főiskola, magyar, történelem, 

egyéb humán szak;
•	 angol nyelvből alapfokú C típusú 

általános nyelvvizsga, társalgási 
szintű nyelvtudás;

•	 olvasószolgálati gyakarlat – leg-
alább 1–3 év szakmai tapasztalat;

•	 gyakorlott szintű internetes 
alkalmazások.

Elvárt kompetenciák: 
•	 jó szintű önálló munkavégzés, 

rugalmasság, pontosság, jó kom-
munikációs készség;

•	 jó szintű Szikla integrált könyvtári 
rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 felsőfokú képesítés, könyvtárosi 

diploma;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. június 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa részére a 
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail 
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. május 25.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a csukalib@
csukalib.hu honlapon szerezhet. 
A Közigállás publikálási időpont-
ja: a pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei

könyvtáros asszisztens,  
segédkönyvtáros

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 30 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 olvasószolgálatos feladatok 

ellátása;
•	 gyűjteményszervezés;
•	 állományvédelem, állomány 

ellenőrzése;
•	 statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 érettségi, OKJ könyvtári asz-

szisztens;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, 
gyakorlott szintű Szikla-rendszer 
ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 könyvtáros asszisztens vagy 

segédkönyvtárosi bizonyítvány;

•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 

hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. május 30. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebestyén-
né M. Ewa részére a sebestyenewa@
csukalib.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
csukalib.hu honlapon szerezhet.

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

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

Telefon:  
522-300/297-es mellék
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Pályázati Csoport

pályázat-előkészítő
 munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony (2019. 11. 10.).
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök:
Ellátandó feladatok:
•	 a nyertes VEKOP-5.3.3-17 

projektek lebonyolításában 
való közreműködés, projektme-
nedzseri feladatainak ellátása 
az adott projekt időtartama 
alatt;

•	 feladata: kapcsolatot tartani az 
Irányító Hatósággal, szakmai 
megvalósítókkal;

•	 a projektmenedzsment munká-
jának irányítása, koordinálása;

•	 a projektekhez kapcsolódó be-
számolók, kifizetési kérelmek, 
módosítási igények koordinálá-
sa, benyújtása;

•	 a műszaki-szakmai előrehala-
dások ellenőrzése, a tervezések 
nyomon követése;

•	 a projekt szakszerű és jogsza-
bályszerű megvalósításának 
biztosítása;

•	 a projekttel kapcsolatos kom-
munikációs feladatok ellátása;

•	 a projektekhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárásokban való 
közreműködés;

•	 a műszaki-szakmai, valamint 
költségvetés módosítások 
előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett gazda-

ságtudományi; társadalomtu-
dományi; művelődésszervezői 
szakképzettség;

•	 európai uniós és hazai pályáza-
tok területén szerzett jártasság;

•	 igazoltan legalább 2 éves 
releváns projektmenedzsment 
területén szerzett tapasztalat, 

gyakorlat;
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 angol vagy német nyelvből 

középszintű nyelvtudás.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz;

•	 motivációs levél;
•	 végzettséget igazoló bizo-

nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata;

•	 igazolás a legalább 2 éves 
releváns projektmenedzsmenti 
tapasztalatról, gyakorlatról.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. június 16.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. május 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Csehné Szrnka 
Hortenzia nyújt, a 23-522-300/206-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-8/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: pályázat-
előkészítő.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. 
pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: helyi iparűzési 
adóval kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;

•	 felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakké-
pesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi mun-

kakörben eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga 

megléte.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. 06. 05.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 05. 31.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-10/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 06. 04.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö-
tésével. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 az ellátottak testi-lelki jólétének 

biztosítása;
•	 az egészségügyi team tagjaként 

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

•	 a szakma irányelveinek megfe-
lelően tevékenykedik;

•	 segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony műkö-
dését.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/

gimnázium, általános ápolói, általános 
asszisztensi vagy OKJ szociális gondo-
zói végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/372/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: ápoló;

•	 elektronikus úton Galambosné 
Póder Mária részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Galambosné Póder 
Mária részére, Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.

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

a megjelölt végzettségekkel 
tölthető be;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerülnek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
teljes mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. június 1.

http://hubertparketta.hu
Kiváló német minőség az ön otthonában is.

A választék üzletenként eltérő.
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2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833
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Nyo lcszázan daloltak
Jó együtt énekelni, színpadra állni, közös élményeket 
átélni – így fogalmazott egy negyedikes kislány a Kő-
rösi iskola által rendezett XXIV. Regionális és IX. Or-
szágos Kórusfesztiválon, amit múlt szombaton tartot-
tak több mint nyolcszáz diák részvételével. 

Több évtizedes múltra te-
kint vissza a Kőrösi iskola 
kórusfesztiválja: huszonne-
gyedik alkalommal rendez-
ték meg regionális és kilen-
cedik alkalommal országos 
rendezvényként ezt a hang-
versenyt, amelyen Gödöllő-
től Kazincbarcikáig tizenöt 
iskolai kórus képviseltette 
magát. 

– Nyolcszáztíz, az ország 
minden tájáról érkező gyer-
mek énekelt ma a kórusfesz-
tiválon. Szeretik ezt a ren-
dezvényt, minden évben szí-
vesen jönnek. Amellett, hogy 
a kórusok számot adhatnak 
tudásukról, ez a fesztivál 
egyben szakmai továbbkép-
zés a kórusvezetőknek – 
mondta lapunknak Maitz 
Ferenc iskolaigazgató, hoz-
zátéve: külön öröm számuk-
ra, hogy ebben az évben a 
fesztiválon egyben kórusmi-
nősítés is zajlott, amelyre a 
tizenötből nyolc kórus jelent-
kezett.

– Mivel idén minősítési 
versenyt tartottunk, nem 
hirdettünk győztest. Azok a 
kórusok, amelyek vállalták a 
minősítést, arany, ezüst, 
bronz és kiemelt arany KÓ-
TA-minősítést nyerhettek el, 
amelyek pedig ezen nem kí-
vántak indulni, ugyanúgy 
arany, ezüst és bronz minő-
sítést kaptak. Jövőre, a hu-
szonötödik, jubileumi alka-
lomra vissza szeretném hoz-

ni a fesztiváldíjat – jegyezte 
meg Maitz Ferenc, akitől 
megtudtuk: a Kőrösi a kiskó-
rusával és a nagykórusával 
is képviseltette magát a fesz-
tiválon.

A háromtagú zsűrinek – 
tagjai dr. Döbrössy János 
karnagy, az ELTE TÓK 
Ének-Zenei Tanszék vezető-
je, Réger Mónika Artisjus-
díjas és KÓTA-életműdíjas 
karnagy és Bárány Gusz-
táv, a Magyar Rádió Erkel 
Ferenc- és Lajtha László-dí-
jas zenei rendezője – nem 
volt egyszerű dolga a kóru-
sokat hallgatva. Elsősorban 
az összprodukciót értékel-
ték és azt, mennyire tudták 
megragadni a zsűri figyel-
mét. A kaposvári Kodály Zol-
tán Központi Általános Isko-
la Kicsinyek Kórusa negye-
dik alkalommal vett részt 
ezen a fesztiválon. Mint Pé-
csiné Hauk Erika karnagy 
kérdésünkre elmondta, 
azért szeretnek ide járni, 
mert jó a program, és azért 
is, mert itt a kisebb gyere-
kekből álló kórusok is be-
mutatkozhatnak.

– Ilyen rendezvény nagyon 
kevés van az országban – je-
gyezte meg a karnagy.

A fesztivál megnyitóján 
Kodály Zoltán előtt is tiszte-
legtek a szervezők: Csorba 
Győző Kodály című versét 
szavalta el Rab Judit elő-
adóművész. n Á. K.

Anyák napi Érd Körbe
„Szórakozz anyáddal” – ez 
volt a mottója a 34. alka-
lommal megtartott Érd 
Körbe városkerülő kerék-
páros túrának, amelyet ez-
úttal nem a Föld, hanem az 
anyák napján tartottak 
meg, közel hatszáz részt-
vevővel.

A szokásokhoz híven is-
mét nagy tömeg gyűlt össze 
az Érd Körbére, amely ezút-
tal a régi buszpályaudvar-
ról, a Pelikán sétányról in-
dult, gyerekekkel, felnőttek-
kel, édesapákkal, édes-
anyákkal, nagypapákkal, 
nagymamákkal.

Az anyák napi esemény 
különlegessége, hogy új út-
vonalon, a kerékpáros közle-
kedést érintő érdi fejleszté-
sek mentén haladt a tömeg, a 
bázis pedig a régi Téglagyár 
és a Duna-part volt, ahol kü-
lönböző családi programok 
várták a résztvevőket, akik 
kipróbálhatták a mezítlábas 
ösvényt, a kerekesszékes 
rámpát, illetve a Lucskos 
Csumpi mese írója tartott 
előadást.

– Mindig törekedtünk a 
megújulásra, most voltak 
olyan hatások, amelyek mi-
att jelentős újítást csinál-
tunk. Az eddigiek során is 
lehoztuk a Duna-partra a 
családokat, de visszamen-
tünk a központba. Az volt az 
ötlet, hogy itt egy nagyon jó 
pikniket lehetett csinálni – 
mondta Süle Zsolt, a 34. Érd 
Körbe felelős szervezője.

A szervező elmondta, hogy 
az eddigiek során is családi-

as volt a rendezvény, de volt 
rá igény, hogy anyák napjára 
szervezzék a városkerülést, 
így a gyermekek is elhozhat-
ták szüleiket. A program pe-
dig szokás szerint beindítja 
a helyi kerékpáros társadal-
mat.

Az anyák napi kör mellett 
a második éve megtartott 60 
kilométeres Sólyom Lajos 
Emlékkört tucatnyian tették 
meg.

– Nagyon klassz. Nálunk 
mindenki biciklizik a csa-
ládban, a legnagyobb gyerek 
ugyan otthon maradt, de a 
másik három jött, így a teljes 
családdal tekertünk – mond-
ta Bojtárné Huff Melinda, 
akit gyermekei már reggel 
köszöntöttek anyák napja al-
kalmából.

– Ez a legjobb anyák napi 
ajándék, hogy a család 
együtt van, a gyerekek 
együtt tekernek a szülőkkel 

a Duna-partra. Szerintem ez 
nagyon klassz ötlet – jegyez-
te meg az egyébként a Bat-
thyány Iskolában dolgozó 
testnevelőtanár.

– Remek, sok ember van, 
jó a társaság, jól meg van 
szervezve. Huszonöt éve ke-
rékpározom, tizenöt éve ver-
senyzem is. Más, mint a ver-
senyzés, de szórakoztató – 
mesélte Tímár Zsolt a Du-
na-parton, aki mellett fia is 
jól érezte magát.

– Eddig nem volt fárasztó, 
osztálytársakkal is talál-
koztam, szóval nagyon jó 
volt – mondta a szüleivel ér-
kező Mátyás Roland.

A városkerüléshez szük-
séges útlezárásról és a 
résztvevők biztonságáról az 
érdi rendőrség és polgárőr-
ség, illetve az érdi motoros 
egyesület és a mentők gon-
doskodtak.

Qn DomonKos

Új útvonalon, a kerékpáros közlekedést érintő érdi fejlesztések 
mentén haladt a tömeg, a bázis pedig a régi Téglagyár és a Duna-
part volt
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Búcsú az alma matertől
Háromszázhetven diák ballagott el pénteken Érd három 
középiskolájában, búcsúzva a régi épülettől, a diáktár-
saktól, tanáraiktól.

Az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
12. A és 12. B osztályának 53 
tanulóját ünnepelte – ahogy 
azt Pintérné Bernyó Piros-
ka igazgatónő beszédében 
elmondta – 724 diáktársuk, 
87 iskolai dolgozó, sok-sok 
barát és családtag pénteken 
délelőtt. 

A hagyomány részeként a 
ballagás előtti nap minden 
végzős osztály egy-egy ró-
zsát ültetett a köré a fa köré, 
amit 2014-ben az első érett-
ségiző évfolyam ültetett el. 
Hagyománnyá vált az is, 
hogy a rengeteg kiosztott ok-
levél és könyv mellett egy-
egy végzősnek örökös diák 

címet adnak annak elisme-
réséül, hogy városi vagy 
akár országos szinten híres-
sé tették az iskolát, és az is-
kolai élet szervezésében 
oroszlánrészt vállaltak. Idén 
örökös diák címet kapott a 
12. A-ból Varga Dzsenifer 
Mária és Trimfa Fanni, a 
12. B-ből pedig Magyar 
László. A hagyományhoz 
tartozik az is, hogy a balla-
gási ünnepségen az igazga-
tónő mindenkinek egyesével 
átad egy névre szóló üzene-
tet – útravalóul. 

Az egyik végzős, Molnár 
Tamás szumó Európa-baj-
nok teljes lelki nyugalommal 
várja az érettségit, mert, 
mint kérdésünkre elmondta, 
bár egy-két edzést ki kellett 
emiatt hagynia, de minden-
re volt ideje felkészülni. A 
szumós a sport mellett a ke-
reskedelem irányába szeret-
ne továbbmenni, a BGE ke-

reskedelem és marketing 
szakára adta be a jelentke-
zését, de persze az egyetem 
mellett továbbra is folytatja 
majd a szumót a Spartacus-
nál. Milák Kristóf is úgy 
gondolkozik, hogy az úszás 
mellett a tanulásra is kon-
centrál, ezért az Edutus Fő-
iskola gazdálkodás és me-
nedzsment szakára próbál 
bejutni, ha sikerül jól teljesí-
tenie az érettségin, amire a 
lehetőségeihez képest úgy 
érzi, sikerült felkészülnie. 

*

Gyönyörű napos időben 
ballagott el a Kós Károly 
Szakképző Iskola nyolc vég-

zős osztályának 160 tanulója 
pénteken a déli órákban. A 
végzős fiatalok közel fele a 
komplex szakmai vizsgára, 
míg a másik fele az érettségi 
vizsgára készül, ám előtte az 
egyik legszebb és legna-
gyobb iskolai rendezvényen 
vettek részt, amelyen zsúfo-
lásig megtelt az intézmény 
udvara meghatott diákok-
kal, pedagógusokkal és ro-
konokkal. 

Közösen énekelve járta be 
az iskola folyosóit a búcsúzó 
diáksereg. Az osztályok ta-
nulói valamennyien egy-egy 
színes lufit vittek magukkal, 
amelyet a ceremónia végén 
ünnepélyesen a magasba en-
gedtek, ezzel is jelképezve, 
hogy egy szabadabb, új világ 
kezdődik számukra. A mű-
sor a Himnusszal kezdődött, 
amit követően Dózsa Lajos, 
az intézmény igazgatója üd-
vözölte a ballagókat. Sikeres 

szövetségnek nevezte a ta-
nárok és a szülők kapcsola-
tát, hiszen néhány éve arra 
vállalkoztak közösen, hogy 
gyermekeiket tehetségük és 
tudásuk szerint tereljék az 
úton. 

A tizenegyedik osztályos 
tanulók nevében Tulipán 
Kincső, az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat alpolgármeste-
re, a Kós iskola tanulója bú-
csúztatta a végzősöket s 
biztató szavakkal bátorítot-
ta diáktársait az előttük álló 
szakmai vizsgákra és érett-
ségire. 

Urbán Jonatán volt diák-
polgármester is végzős diák 
a Kósban, a ballagók nevé-
ben ő búcsúzott, és egyesé-
vel mondott köszönetet mind 
a nyolc végzős osztály osz-
tályfőnökeinek. Szavait 

meghatottan hallgatták a 
pedagógusok, mert a fiatal-
ember nagyon szépen össze-
foglalta az elmúlt évek szép-
ségeit és megpróbáltatásait, 
amelyeket közösen éltek át.

– Amit önök tesznek azzal, 
hogy minket tanítanak, az 
nem egy munka, hanem egy 
szolgálat. Hálásan köszön-
jük ezeket az éveket, amiket 
végigszenvedtek, végigne-
vettek és végigsírtak velünk 
a tanításunk érdekében – 
mondta a rendészeti szakos 
tanuló.

*

Százötvenhét diák balla-
gott el péntek délután az 
Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban, elköszönve 
tanáraitól, diáktársaitól, az 
osztálytermektől, ahol négy-
nyolc évet töltöttek. Szilas-
né Mészáros Judit igazgató-
nő búcsúztatójában azt kí-

vánta a végzősöknek, legye-
nek nyitottak, fogékonyak és 
igényesek az élet minden te-
rületén.

– Fontos, hogy ne szakad-
jatok el végleg egymástól! Ne 
veszítsétek egymást szem 
elől, és ha tudjátok, segítsé-
tek egymást a felnőtt életben 
is! A közösséghez való kötő-
dés évek múlva is azt jelenti 
majd, hogy tartozol valaho-
vá, számítanak rád, és szá-
míthatsz másokra. Egyéni 
boldogulásotok mellett min-
dig legyen fontos számotok-
ra annak a közösségnek a 
szolgálata, amelyhez tartoz-
tok – hangsúlyozta az igaz-
gatónő.

A ballagás nemcsak a bú-
csúról szólt, hanem a legki-
válóbbak elismeréséről is: 
kiemelkedő tanulmányi, kö-
zösségi és kulturális telje-
sítményéért sok diák része-
sült kulturális díjban, tan-
testületi dicséretben, álta-
lános tantestületi dicséret-
ben és Vörösmarty-emlék-

plakettben, amelyeket Szi-
lasné Mészáros Judit adott 
át a díjazottaknak. Az ün-
nepség a hagyományos lég-
gömberegetéssel zárult 
(ökoiskola lévén környezet-
barát, lebomló lufit eresz-
tettek szélnek); a diákok 
ezzel jelképesen elengedték 
az évek alatt felgyűlt gondo-
kat, sérelmeket, hogy csak a 
jóra, szépre emlékezzenek. 
Sajnos, a küszöbönálló 
érettségi terhétől – no meg 
az elválás fájdalmától – nem 
lehet ilyen könnyen megsza-
badulni. Mint az egyik bal-
lagó kérdésünkre elmondta, 
várja már, hogy túllegyen 
ezen az időszakon, és pár év 
múlva nevetve emlékezzen 
vissza rá. 

– Örülök, hogy itt, és ezek-
kel az emberekkel tölthet-
tem az elmúlt négy évet. Iz-
gatottan várom, mi lesz kint, 
a nagyvilágban – tette hozzá 
mosolyogva a diáklány.

QQ ÁdÁm – Ba-Nyilas  
– JakaB-apoNyi

Ballag a Gárdonyi 12. A osztálya

Százötvenhét diák ballagott el a VMG-ből

Zsúfolásig megtelt a Kós udvara meghatott diákokkal, pedagógu-
sokkal és rokonokkal

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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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

Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
A dió és mézéger mindkét oldalonmintás változatban is rendelhető!

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

2 év garancia!

Forgalmazó és szerviz: Profilaxis Kft. 2049 Diósd,Vadrózsa u. 13.
https://profilaxis.hu/

• buvarszivattyu@profilaxis.hu

BÚVÁR KÚTSZIVATTTTTYYTTYÚK
ÁSOTTTTT ÉS FÚRT KUTAKBA

• megbízható működés
• rozsdamentes szivattyú
• műanyag (Noryyryl) járókereeekekkk
• 150 g//g/m3

max homoktarttrtalom
• 100 mm átmérő
• külső kapcsolódoboz vagyyygy
motorba épített kondenzááátorrr

• vízszintesen is telepíthetooő̋̋
• egyygyszerű beüzemelés
• kiváló ár-érttrték arány
Felhasználás:
• házi vízellátás
• locsolás
• állattelepek vízellátása
• nyomásfokozás

Hatalmas raktárkészlet!!!!
Telefonáljon most!
06 23 545-293, 06 23 545-393
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TŰZIFA
Tűzifa

rönkben
és

kalodában!
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Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu
AA5836732
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Bogner Mária Margit nyomdokain
Délvidéken jártak a Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola hetedikes diákjai, a Határ-
talanul program keretében. A háromnapos kirándulá-
son bejárták Szerbia magyarlakta területeit. 

Harminchat diák, három 
pedagógus, Takácsné Tóth 
Noémi igazgatónő és Hajdu 
Ferenc, az iskola püspöki 
biztosa utazott április 18-án 
a Vajdaságba. Az első állo-
más Kelebia volt, ahol a Di-
visio Apostolorum római ka-
tolikus templomot tekintet-
ték meg. Itt dr. Bogner Ist-
ván, Bogner Mária Margit 
unokaöccse mesélt Mária 
Margitról, közelebb hozva a 
magyar vendégekhez példa-
mutató életét. A látogatás 
szentmisével zárult, amelyet 
Hajdu Ferenc atya celebrált, 
és a Jóisten áldását kérték a 
határon túli magyarokra – 
számolt be róla Pálfi Mari-
ann tanárnő.

Az út szabadkai városné-
zéssel folytatódott: megte-
kintették a városházát, a 
Zsolnay kerámiával borított 
szökőkutat, a zsinagógát és 
a Ferencesek templomát, és 
nem maradhatott el a séta a 
Korzón. A következő állomás 

Bajmok volt, itt a kaponyai 
csata emlékművét tekintet-
ték meg. Bácskossuthfalván 
– itt található a Vajdaság két 
Kossuth-szobra közül az 
egyik – koszorúzással emlé-
keztek meg az 1848–49-es 
hősökről, megnézték a mille-
centenáriumi emlékművet, 
majd elsétáltak a Turul szo-
borhoz. Ennyi élmény után 
már csak a kishegyesi szál-
lás elfoglalása várt a gyere-
kekre és tanáraikra.

Másnap a különleges ter-
mészeti és kulturális érté-
kekkel bíró Tarcal-hegység 
Nemzeti Parkba látogattak 
el, amely nemcsak csodála-
tos természeti környezeté-
ről, hanem a benne megbúvó 
ortodox monostorokról is 
nevezetes. Ezután Újvidékre 
kirándultak – itt található 
többek közt a neogótikus 
Mária Neve katolikus temp-
lom. A következő állomás 
Pétervárad volt: a középkor-
ban a törökök elleni védel-

met szolgálta a város erődít-
ménye. A második nap utol-
só állomása Karlóca volt. 
1699-ben itt írták alá a Habs-
burg–török háborút lezáró 
békeszerződést. 

A harmadik, utolsó napon 
Kishegyesen meglátogatták 
az Ady Endre Kísérleti Álta-
lános Iskolát. A diákok és 
kísérőik megismerhették 
Kishegyes és az iskola törté-
netét, hírességeit, és a mari-
anumos gyerekek általuk 
készített jegyzetfüzettel, 
könyvjelzővel és egy-egy 
tábla csokival ajándékozták 
meg a kishegyesi hetedike-
seket. 

A nap hátralévő részében 
ellátogattak Bogner Mária 
Margit életének fontosabb 
helyszíneire: Nagybecske-
rekre, ahol elsőként a Nepo-
muki Szent János székes-

egyházat nézték meg – itt 
Hajdu Ferenc atya tartott 
szentmisét –, majd a házat, 
ahol Bogner Mária Margit 
tanult és élt édesapja halála 
után. A csoport felkereste 
Elemér települést is, ahol 
Mária Margitot megkeresz-
telték. A vajdasági magyar-
ság fontos szent helye az el-
méri Szent Ágoston katoli-
kus templom, kriptájában 
van ugyanis Kiss Ernő aradi 

vértanú végső nyughelye. Az 
utolsó délvidéki állomás Me-
lence volt. Itt született Bog-
ner Mária Margit 1905-ben; 
szülőháza még áll, így azt is 
megtekintették a diákok. 

– Délvidéki kirándulá-
sunkról mindannyian sok-
sok élménnyel tértünk 
haza, mégis az a legfonto-
sabb, hogy a gyerekek lát-
hatták, hogy a hazánkat 
körbevevő más országok-
ban is élnek magyarok, 
akik bár területileg nem, de 
szívünkben hozzánk tar-
toznak – zárta beszámoló-
ját Pálfi Mariann.

QQ Á. K.

Bogner Mária Margit 1905-ben született a vajdasági Melencén, mé-
lyen vallásos családban. Gyermekkorában súlyos betegségen esett 
át, felnőttként spanyolnátha, mellhártyagyulladás gyengítette 
egészségét, mégis, 1927-ben a thurnfeldi vizitációs nővérek zárdá-
jának lakója lett, és 1928 áprilisában beöltözött. Még ez év nyarán 
öt társával elindult Érdre, az első magyarországi vizitációs zárda 
alapítására. 1929. május 16-án ideiglenes, három esztendővel ké-
sőbb örök fogadalmat tett. Pár nappal később magas lázzal beteg-
szobába került. Csaknem egyéves, türelemmel viselt szenvedés 
után hunyt el Érden, 1933. május 13-án. Sírja az óvárosi templom 
kertjében található.  (Forrás: katolikus.hu)

A marianumos diákok Bácskossuthfalván koszorúzással emlékeztek meg az 1848–49-es hősökről
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ

FELADATOK ELVÁRÁSOK

Megrendelések összekészítése

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Raktári rend folyamatos fenntartása

Visszáru kezelésben való részvétel

Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása

Termékek ki és betárolása

Általános iskolai bizonyítvány

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

OKJ bizonyítvány

Többműszakos munkarend vállalása

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és
féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,

ingyenes vállalati buszjáratok.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.

Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.
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Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkkkkereskedelmi cég az alábbi

munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt
(C kategóriás jogosítvvtvánnyal

– E kategória előny – és érvényes
GGGKKKIII kkkááárrrtttyyyttyááávvvaaalll)))
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AMAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

Matricázási feladatok
ellátására munkatársat

Érdeklődni:
Bálint Imre+36-30/328-1925.

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

Előny:
•angol nyelvtudás.

Automata-gépsor kezelőt
három műszakos munkarendbe

Feltételek:
•gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

Előny:
•Sóskút vagy környéki lakóhely.

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

címekre kérjük elküldeni.

B kategóriás sofőrt és rakodó-
munkást keresünk , kiemelt fi-
zetéssel. 06-20-249-9364

ÁLLÁST KÍNÁL

A Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény

2 fő
gyógytornászt

keres.
Érdeklődni a Titkárságon
a06-23/365-600-as
telefon számon lehet.” 57
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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 szakkkkkereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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Vas-Fémker Kft. érdi telephelyére keresünk
sofőröket ésárukiadót.

18 tonnás darus autóra, melyhez
C jogosítvány, Gki kártya, darukezelői

vizsga szükséges. Kis autóra jobbára helyi
fuvarok kiszállítására, melyre B jogosítvány

szükséges.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:
erd@vasanyag.hu58
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Ha örökbe fogadná Zoét vagy Nyurgát, 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

Zoé 3 éves, kis-közepes testű, 
ivartalanított szuka, nagyon 
kedves, embercentrikus, gye-
rekbarát. Korábban sokat 
éhezett, de ez már nem lát-
szik rajta. Kertes házba köl-
tözne szívesen, akár egyedüli 
kedvencként.

Nyurga 1,5 év körüli, nagy-
testű kan kutyus. Talált ku-
tyaként került a menhelyre 
nagyon lesoványodva, lát-
szott, hogy korábban nem 
kapott rendes ellátást. Fiatal, 
barátkozós, mozgékony, még 
nevelést igényel.

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOKA-Z-IG!
06-20-318-4555

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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Kertgondozást, gyümölcsfa, sző-
lő metszést, permetezést válla-
lok. 06-30/682-44-31.

Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő
alumínium létrát, állványrendszert és egyedi
szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég keres

Marketing asszisztenst
Feladatok:
• Marketing részleg támogatása az alábbiakban:
• kiállítások, házi vásárok, szakmai napok előkészületei (szükség esetén, azokon való
részvétel)

• dm levelek előkészítése és kiküldése
• oktatások előkészítése
• akciók előkészítése
• reklámtermékek berendelése és kezelése
• új potenciális partnerek / szegmensek felkutatása, adatbázisok készítése
• kiadványok, katalógusok, szórólapok korrektúrája
• akciós szórólapok, felépítési és használati útmutatók kidolgozása, valamint prospektusok és
egyéb szórólapok kidolgozása

• a konkurencia figyelése, összehasonlítások és analizálás
• kiadványok, katalógusok szórólapok korrektúrája
• egyéb marketinget érintő feladatok

Elvárások:
• német és/vagy angol nyelv legalább középszintű ismerete
• kreatív szemléletmód
• határozott fellépés, dinamikus személyiség, kiváló tárgyalási készség
• jogosítvány

Amit kínálunk:
• aktív részvétel egy dinamikusan fejlődő csapatban, hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: Érd

A fényképes önéletrajzokat kérjük a következő címre elküldeni:
adrienn.mammel@krause-systems.hu vagy a 06-23/521-132-es faxszámra.

www.krause-systems.com 57
88
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01Reklámújságok postaládás
terjesztésére megbízható, precíz
munkatársakat keresünk Érdre,
Budaörsre és Törökbálintra.

TTovábbi információ:06 (30) 856 7135

A DMH Magyarország Kft. keres
raktárost targonca vezető vizs-
gával. A munkavégzés helye:
Harbor Park Logisztikai köz-
pont. Érd. tel.: 30/817-0323

Érdekel az Avon világa? Szeretnél
sok ajándékot? Keress nyugod-
tan! 3kovacs@gmail.com

Jó hangulatú érdi varroda bőví-
téshez varrónőket keres! 06-30-
33-22-730
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Érdi székhelyű Szenzor Rendszerház Kft.
az alábbi pozíció betöltésére várja
új munkatársak jelentkezését:

Feladatok:
• Gyengeáramú rendszerek (kamera, beléptető,
behatolás jelző, tűzjelző, kaputelefon,
strukturált hálózat) telepítése, programozása,
karbantartása.

Elvárások:
• Középfokú szakirányú végzettség (OKJ-s
tanfolyam, szakiskola, szakközépiskola)

• Kivitelezésben, javításban, karbantartásban
szerzett szakmai tapasztalat

• B kategóriás jogosítvány
Előnyök:
• Biztonságtechnikai rendszerszerelő (vagy
tervező-szerelői) hatósági engedély megléte

• Beépített tűzjelző szerelő és karbantartó vizsga
• Emelőgépkezelő jogosítvány
Amit nyújtunk
• Biztosan bejelentett 8 órás munkahely,
versenyképes fizetés (nettó: 200-225eFt/hó)

• Cégautó, flottatelefon

Fényképes szakmai önéletrajzát
az info@szrh.hu e-mail címre várjuk.

Biztonságtechnikai szerelő Munkavédelem
Munkaruházat

57
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20
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Érdi termelő üzem
keres kiemelt kereseti

lehetőséggel
kétműszakos munkarendbe

•Alu AWI hegesztőket
•betanítottmunkásokat
Amit kínálunk:
versenyképes teljesítmény
arányos fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás

Amit elvárunk:
precíz munkavégzés

Amunkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu

email címen vagy
a06-30-335-8307
telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

λD=0,031W/mknem 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

Hom
λD=0,039W/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

57
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λD=0,035W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot
akció

raktárról!

5 cm 1929 Ft/m2

6 cm 2114 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2484 Ft/m2

10 cm 2854 Ft/m2

12 cm 3224 Ft/m2

14 cm 3594 Ft/m2

15 cm 3779 Ft/m2

16 cm 3964 Ft/m2

18 cm 4334 Ft/m2

20 cm 4704 Ft/m2

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal: 10 cm 4717 Ft/m2

15 cm 6310 Ft/m2

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2192 Ft/m2

6 cm 2411 Ft/m2

7 cm 2630 Ft/m2

8 cm 2849 Ft/m2

10 cm 3282 Ft/m2

12 cm 3725 Ft/m2

14 cm 4163 Ft/m2

15 cm 4382 Ft/m2

16 cm 4601 Ft/m2

18 cm 5039 Ft/m2

20 cm 5477 Ft/m2

KIADÓ INGATLAN

Érden munkásoknak, brigádnak
külön bejáratú, összkomfortos
lakás kiadó, kocsi beállással, 7
fő részére. 06-23-367-922

CSALÁDI HÁZ

AUTÓ/MOTOR

Két generációs családi ház Érdli-
get legszebb részén, összkom-
fortos, 1010 nm-es telekkel,
azonnal beköltözhetően eladó!
06-30-487-8023

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 750 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 54
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ÁLLAT - NÖVÉNY

ÁLLATORVOS. Házhozjáró. Mik-
rochip. Veszettség ellen védő-
oltás. Dr. Matejevszki Aszen 06-
20-216-6979

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Külön bejáratú padlástéri szoba
kiadó konyha, fürdőszoba hasz-
nálattal. 50e+rezsi. Május 1-től
költözhető. 06-70-409-3869

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

TÁRSKERESÉS

Annak a 80 év körüli úriembernek
az ismételt jelentkezését vár-
juk, aki az Érdi Újság
2017.09.13-i számában a Társ-
kereső rovatban a 06-23-368-
892-es telefonszámon jelentke-
zett. Hívható 17h után!

VEGYES

50-es, 60-as, 70-es évekből búto-
rokat, kommunista relikviákat,
tárgyakat és kitüntetéseket vá-
sárolnék készpénzért, mindent
megnézek! Valentin 06-70-282-
5381

A Rossmann üzletház alatt (a Béke
téri bejárat felől) parkolóhelyet
bérelnénk/vásárolnánk. 06-23-
386118

Érd központjában ápolónőt kere-
sünk heti 1-2 alkalomra. 06-20-
357-9739

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

VÁLLALKOZÁS

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

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Ács- és kőművesmunkát,

0630/566-90-51
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

57
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Férfi gyógymasszőr,
test-és talpmasszázst
vállal Érden, és környékén!

Házhoz is megyek!
Telefon: 0630//530-7432

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 57

67
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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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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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 56
20
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Ács-kőműves vállal pincétől a te-
tőig mindenfajta munkálato-
kat, aszfaltozást, stb. 06-70-
908-9578

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

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

Víz és fűtésszerelés! Fürdőszobák,
vizesblokkok teljeskörű felújítá-
sa, kőműves és burkoló munká-
val is. 06-70-6427526

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes
fakivágás, kertrendezés! Kézi és
gépi földmunkavégzés! 06-30-
523-4539

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig Telefon: 06-23/520-117

E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
58
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Sakktanoncok csatáztak
Hetedik alkalommal került sor az Érdi Batthyány Sport-
iskolai Általános Iskola tantermeiben a 2015-ben, az Érdi 
VSE sakk szakosztálya által elindított, érdi és diósdi ál-
talános iskolások számára rendezett sakkversenyre.

Az eredetileg 66 nevezett 
versenyző közül többen az 
utolsó pillanatban mondták 
le a részvételt – emiatt át 
kellett írni néhány csoport
beosztást –, így végül a nyolc 
iskola ötvenkét tanulója ki
sebb késéssel ült le a sakk
asztalhoz.

A versenyt Horváth Péter, 
az Érdi VSE sakk szakosztá
lyának vezetője nyitotta 
meg. Elmondta a fontosabb 
szabályokat és kérte, hogy 
mindenki sportszerűen ver
senyezzen – azoknak a gyer
mekeknek, akik először vet
tek rész ilyen versenyen, be 

kellett mutatni a sakkóra 
használatát.

Az első forduló sorsolása 
után mindenki elfoglalta a 
helyét és elkezdődtek a játsz
mák. A gyermekek közül so
kan a szüleikkel érkeztek, 
akik izgatottan figyelték cse
metéik küzdelmeit. A legki
sebbeknél előfordult, hogy 
egyegy vereségnél „eltörött 
a mécses”. Ilyenkor rászorul
tak a vigasztalásra, de végül 
mindenki folytatta a ver
senyt. Több esetben a rende
zőknek – Janku Ildikónak, 
Fábián Gyulának – kellett 
dönteni vitás kérdésekben, 

bár akadtak a gyerekek kö
zött is „önjelölt” bírók. Voltak 
izgalmas játszmák és a kor
csoportok táblázatain is fo
lyamatosan változott a hely
zet. Általában az utolsó for
dulóig nyílt volt a verseny.

Az egyes korcsoportban a 
fiúknál Istenes Nimród, a 
lányoknál Bartos Annamá-
ria nyert. A kettes korosz
tályt két részre osztották a 
fiúknál, ahol Vanek Bene-
dek és Nagy Levente győ
zött, míg a lányoknál Pintér 
Hannáé lett az aranyérem. 
A hármas korcsoportban 
Nagy Botond és Demeter 
Jázmin diadalmaskodtak, 
míg a négyes korcsoportban 
csak fiúk versengtek, ahol 
Galgóczi Ágostoné lett az 
első hely. Az iskolák közötti 

összesített versenyt az Érd
ligeti Általános Iskola nyer
te, megelőzve a Bolyai, a 
Vörösmarty, a Batthyány, a 
Marianum és a diósdi Eöt
vös iskolát.

Az összes játszma befeje
zése után összegyűltek a 
gyerekek eredményhirde

tésre. Novák Ferenc, az Érdi 
VSE elnöke és Rozgonyi Já-
nos, a Batthyány iskola igaz
gatója adták át a díjakat a 
győzteseknek és a helyezet
teknek, majd a szervezők 
mindenkinek megköszönték 
a sportszerű részvételt.

QQ Domonkos Bálint

Izgalmas partikat hozott a diákok hetedik sakkversenye

Crosskovácsitól a Bike-Zone-ig
Jól kezdődik a szezon az Érdi Kerékpáros és Triatlon 
Sportegyesület (ÉKTSE) hegyikerékpáros szakosz-
tály versenyzőinek. Az április közepén indult verseny-
szezonban eddig minden versenyről éremmel tértek 
haza a felnőtt és utánpótláskorú versenyzők.

A felnőtt csapat április 
15én a Zselic Maratonon 
rögtön három dobogós he
lyezéssel kezdte a szezont. 
Rövid távon Kámán Krisz-
tián a felnőtt kategória má
sodik helyen, Kámán Csa-
ba Master2 kategóriában 
harmadik helyen, míg kö
zéptávon Homonnay And-
rás Master1 kategóriában a 
harmadik helyen ért célba. 
Utánpótláscsapatuk ezen a 
napon Nagykovácsiban ver
senyzett a Crosskovácsi 
XCO utánpótlásversenyen, 
ahol is Ladányi Mihály 
U13 kategóriában a 2. he
lyen végzett.

Április 22én a Kamara
erdőben megrendezett Ele
minátor utánpótlásverse

nyen Cser Antónia U9es 
korosztályában az összes 
fiú indulót megelőzve a do
bogó legfelső fokára állha
tott.

Régi hagyomány, hogy 
május 1jén versenyt ren
deznek a hegyikerékpáro
soknak. Az ÉKTSE ver
senyzői ezen a napon Gö
döllőn álltak rajthoz a Bike
Zone Gödöllő által szerve
zett Majális utánpótláske
rékpárversenyen. Az U9es 
korosztályban Cser Antó
nia megszerezte idei máso
dik győzelmét, Kömöz Abi-
gél pedig a dobogó harma
dik fokára állhatott fel. 
U11ben a lányok között 
Cser Szonja harmadik he
lyen ért célba, a fiúk között 

Ladányi Péter a má
sodik helyen, Barta-
lis Hunor a harma
dik helyen ért célba. 
Az U13asoknál La
dányi Mihály a har
madik helyen vég
zett. Az egyéni ver
senyek mellett há
romfős csapatváltó
ban is rajthoz álltak 
az egyesület gyerme
kei. Az U11–U13 ka
tegóriában a Barta
lis Hunor, Ladányi 
Mihály, Ladányi Pé
ter alkotta csapat a 
dobogó harmadik fo
kára állhatott fel.

 Q -d-
Kömöz Abigél a gödöllői Majális triat-
lonversenyen harmadikként ért célba

Nem született döntés
A Csornai SE hamar veze-
tést szerzett, de az Érdi 
VSE végig küzdött az 
egyenlítésért, majd a má-
sodik félidő első perce után 
már a vezetésért, viszont 
Limperger Zsolt alakulata 
nem tudta megszerezni a 
három pontot jelentő talá-
latot, így 1–1-es döntetlen-
nel zárt.

Hidegzuhanyként kezdő
dött a Csorna elleni mérkő
zés az érdiek számára, akik 
nagy lendülettel nyitottak, 
ám a hatodik percben egy 
jobb oldali támadás után 
Czanik Károly jó ütemben 
indította Serfőző Bencét, 
aki sikeresen vette be Ker-
tész Ferenc kapuját (0–1). 
Az érdiek a hátrány miatt 
feszültté váltak, és ugyan 
próbáltak egyenlíteni, de a 
nagyobbnál nagyobb hely
zeteket is kihagyták, így 
Koós Gábor bal oldali be
adás utáni fejese is elakadt 
Dénes Zsoltban. A szünet 
előtt pedig les miatt érvény
telenítették az érdiek egyen
lítő gólját.

Azonban, ami az első fél
időben nem jött össze, a má
sodikban egy perc alatt, a 
Kalmár Domonkost váltó 
Balázsovics Máté egy pazar 

érdi támadás után Koós Gá
bortól kapott labdát és első 
labdaérintéséből egyenlített 
(1–1). A folytatásban hiába 
nyomtak az érdiek, hol Koós 
Gábor, hol Kelemen Patrik, 
hol Melczer Vilmos lövésébe 
blokkoltak bele a masszívan 
védekező vendégek, akik 
ugyan saját térfelükre ren
dezkedtek be, de így is több 
veszélyes kontrát vezettek, 
viszont a kapura egy Simon 
Andráslövést leszámítva 
nem voltak veszélyesek.

– Úgy éreztem, hogy a csa
pat sokkal motiváltabban 
érkezett ki a második félidő
re, mint az elsőben volt. Meg

próbáltunk győzni, de sajnos 
ez csak egy döntetlenre volt 
elég. Játékban sikerült jó tel
jesítményt nyújtanunk, de a 
következő meccseken csak a 
győzelem az elfogadható – 
értékelt Balázsovics Máté.

– Meccs előtt nem fogad
tam volna el, hogy egyegyet 
játszunk a Csornával. Ad
tunk huszonöt percet a Csor
nának, ők jobban pörögtek, 
mert fontos volt nekik a pont
szerzés vagy a győzelem. A 
második húsz perc már 
rendben volt. A második fél
időben sem volt sok helyzete 
az ellenfelünknek. Harcos 
meccs volt, utólag pedig azt 
mondom, hogy igazságos az 
iksz – mondta Limperger 
Zsolt.

Az érdiek legközelebb a 
bajnokság 27. fordulójában, 
május 12én 17 órakor a Pá
pai Perutz FC vendégeként 
lépnek pályára.

QQ Domi

ÉRDI VSE–CSORNAI SE 1–1 (0–1)
Érd. V: Szigetvári Márk (Tőkés Róbert, Kovács Zoltán)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. (Tárkányi, 81.) 
– Koós, Pallagi, Melczer (Kónya B., 78.) – Kalmár (Balázsovics, a szü-
netben), Kelemen P., Németh G. V. Vezetőedző: Limperger Zsolt. 
Gól: Balázsovics (46.), ill. Serfőző (6.).

Balázsovics Máté első labdaérintéséből gólt szerzett 
 (fotó: Balogh István)

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
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BIRKÓZÁS

Akció- és óváskényszerek
Ígéretesen kezdődött az Érdi Spartacus SC 53 kilogram-
mos válogatott birkózójának, Dénes Mercédesznek a 
szereplése az oroszországi Kaszpijszkban rendezett 
Európa-bajnokságon.

Előbb spanyol ellenfelét 
8–0-s vezetésénél betusolta, 
majd a negyeddöntőben 
ugyan kikapott a házigaz-
dák versenyzőjétől, de a vi-
gaszágon román ellenfelét 
küzdős, szoros meccsen 6–5-
re verte, így a bronzmérkőzé-
sig jutott.

A harmadik helyért ren-
dezett mérkőzésen a len-
gyel Katarzyna Krawczyk 
ellen lépett szőnyegre, ám a 
mérkőzés első három percé-
ben egyik fél sem tudott ak-
ciózni, majd Dénest megin-
tették, így ellenfele egypon-
tos előnybe került. A szünet 
után az akciókényszerben 
lévő érdi birkózó kísérletét 
megkontrázta a lengyel, és 
ellépett három ponttal. A 
hajrában még Dénes hajtott 
az egyenlítésért vagy a for-
dításért, de tizenkilenc má-
sodperccel a vége előtt egy 
derékfogása után földre vit-
te a lengyel, aki így tusgyő-
zelmet aratott, Dénes pedig 
az előkelő ötödik helyen 

zárta az Európa-bajnoksá-
got.

Az érdiek Kós Károly 
Szakképzési Centrumba járó 
birkózója, Mezei Patrik a 
marokkói Marrákesben sze-
repelt a középiskolások leg-
nagyobb seregszemléjén, a 
Gymnasiadén, ahol a 80 kilo-
grammosok mezőnyének 
csoportkörében ugyan szá-
mos meccset megnyert, de a 
hivatalos eredményhirdetés-
kor ezüstérmet vehetett át.

Azonban ezt az eredményt 
megóvta a magyar delegáció, 
hiszen a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség (UWW) rangsora 
és szabályai szerint a több 
pont miatt az érdi sportolóé 
lett volna az aranyérem. En-
nek ellenére a versenyt szer-
vező Nemzetközi Diáksport 
Szövetség rangsora alapján 
az iránié lett az elsőség, mert 
a szervezetnél holtverseny-
nél az egymás ellen elért 
eredmény rangsorol, ezáltal 
az érdi birkózó ezüstérmes 
lett. n db

Még  nincs meg a bronz…
Ugyan jól kezdett, de nem tudott mit kezdeni a tíz hétmé-
terest értékesítő Váccal az ÉRD a női kézilabda NB I 24. 
fordulójában, így egyelőre nem biztosította be harmadik 
helyét a bajnokságban.

Nagy iramban kezdtek a 
felek, az ÉRD és a Vác is nagy 
tempót diktált a találkozó 
elején, amelyből, úgy tűnt, a 
hazaiak jönnek ki jobban, mi-
után Kisfaludy Anett, Ma-
riama Signaté, Krpezs-Sle-
zák Katarina, Gávai Szon-

ja és Kiss Nikolett is betalált, 
ám a váciak Karoline de 
Souza hétmétereseivel sike-
resen tartották magukat. 
Sőt, a huszadik percben egy-
gólos érdi vezetésnél Szilá-
gyi Zoltán remek ütemben 
kért időt, övéi pedig Barján 

Bianka és de Souza góljaival 
a mérkőzésen először vezet-
tek (9–10). Igaz, nem sokáig, 
mert Szabó Lauráék vissza-
vették az előnyt, a szünetre 
pedig az első harminc perc-
ben tizenegy védéssel záró 
Janurik Kinga vezetésével 
14–12-es érdi vezetéssel vo-
nultak a felek.

A fordulás után viszont a 
játék képe is megfordult. A 
váciak néhány perc alatt ki-

egyenlítettek, tördelték a já-
tékot, s sorra kapták a hét-
métereseket, amelyeket Ka-
roline de Souza továbbra is 
remek hatékonysággal érté-
kesített, így a félidő derekán 
már a háromgólos vezetésért 
is támadtak, de Janurik Kin-
ga itt közbeszólt, társai meg-
emberelték magukat, Maria-
ma Signaténak köszönhető-
en pedig az utolsó tíz perc-
ben visszajöttek döntetlenre 
– ami még szintén elegendő 
lett volna a biztos bronzhoz. 
A hajrában azonban hiába 
támadtak az érdiek, lövéseik 
kis százalékban találtak ka-
put. A Vác pedig óriási bra-
vúrt ért el, miután a Magyar 
Kupában elszenvedett kupa-
búcsú miatt visszavágott és 
két győzelemmel zárta a baj-
nokságot Szabó Edina csa-
pata ellen.

– Nagyon harcos mérkő-
zés volt, azt hiszem, túl sok 
hibával játszottunk, bár az 
embereink rettentően küz-

döttek. Meg fogom nézni, de 
úgy gondolom, hogy voltak 
olyan szituációk, amelyek 
nem egyformán lettek meg-
ítélve. A játékosaink küzdöt-
tek, kicsin múlott, amikor 
eldönthettük volna a mecs-
cset, akkor belehibáztunk – 
mondta Szabó Edina, az 
ÉRD vezetőedzője.

– Mit is mondhatnék? Na-
gyon kemény meccs volt. 
Harcoltunk, de a végén nem 
sikerült győzni, mert sok 
buta hibát vétettünk és sok 
lövést elrontottunk. Fel a fej-
jel és folytatjuk a munkát, 
hogy maradjunk a harmadik 
helyen – értékelt Andjela 
Bulatovics.

Az ÉRD így május 18-án, 
az utolsó előtti fordulóban, 
az Alba Fehérvár KC ellen 
szerezheti meg a bronzér-
met, a bajnokságot pedig ha-
zai pályán, a Budaörs elleni 
térségi meccsel zárja május 
23-án, szerdán.

Qn domonkos

ÉRD–GVM EUROPE-VÁC 23–24 (14–12)
ÉRD Aréna, 1400 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: Janurik – Kprezs-Slezák 7 (3), Kiss N. 3, A. Bulatovics 1, KISFALU-
DY 3, SIGNATÉ 4, Gávai 1 Csere: Foggea (kapus), C. Lassource, Tóth 
G. 1, Roberts 1, Szabó L. 2. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 10, 
ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 10/10.

Az érdi védelem sem tudta megállítani a Vácot  (Fotó: handballerd.hu / Dénes Balázs)
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