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„Arra gondoltam, megtanulhatnék végre a színekkel is bánni”
Interjú Tarnócziné Barabás Irénnel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 19. szám    2018. május 16.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Csa torna: ahogy ígérték, lesz visszafizetés
Éves rendes ülését tartotta múlt 

csütörtökön az Érdi Csatornamű 
Társulat küldöttgyűlése. Az ingat-
lantulajdonosokat képviselő kül-
döttek határozatot hoztak az Érdi 
Csatornamű Társulat jogszabály-
ban meghatározott elszámolási el-
járásának – végelszámolásának – 
megindításáról. Az elszámolást az 
ingatlantulajdonosok közül válasz-
tott háromtagú elszámoló bizott-
ság végzi. Az elfogadott beszámo-
lókból kiderült, hogy a társulat 
mindösszesen 3 889 000 000 Ft 
pénzeszköz átadásával járult hoz-
zá a program megvalósításához, 
ami érintett ingatlanonként kb. 
227 000 Ft-ot jelent. Közel 200 mil-
lió Ft még maradt az elszámolás 
után a társulat számláin, ennek az 
ingatlantulajdonosok közötti ki-
osztásáról is döntöttek a küldöttek. 
Az ülésen jelen volt a Közép-duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság képvi-
selője is, aki a törvényességi fel-
ügyeletet biztosította. n 6. oldal

Érettségi: a jövőjük a tét

Javában benne járunk az írásbeli érettségikben, de 
azért sokan még nem könnyebbültek meg: hátravan-
nak még a szóbeli vizsgák. Az érettségizők közül so-
kan szeretnének továbbtanulni, a következő hetek a 
kemény munkáról szólnak majd.  n 3. oldal

Gyermekbarát ügyfélszolgálat

Már a Diósdi út 29-ben várja ügyfeleit az Érd és Térsé-
ge Hulladékkezelési Nonprofit Kft. T. Mészáros András 
polgármester az átadón úgy fogalmazott: az ellátott 
közel háromszázezer ember megérdemli a magas 
színvonalú, kényelmes ellátást.  n 7. oldal

Újonc manó a dobogón

Tizenkét egységgel volt érdekelt az Érdi Torna Club 
akrobatikus torna szakosztálya az Elek Gyula Aréná-
ban rendezett Fradi Kupán, amely az idény harmadik 
pontszerző versenye volt az országos döntőbe jutá-
sért rendezett kvalifikáció során.  n 22. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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
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A j övőjük a tét
Javában benne járunk az írásbeli érettségikben; a köte-
lező tárgyak idén nem voltak túl nehezek a diákok visz-
szajelzései szerint, de azért sokan még nem könnyeb-
bültek meg: hátravannak még a szóbeli vizsgák, és mi-
vel az érdi érettségizők közül sokan szeretnének to-
vábbtanulni, a következő hetek a kemény munkáról 
szólnak majd.

Az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
umban 53 végzős diák érett-
ségizik az idén, ezenkívül 
kilencen tesznek előre ho-
zott érettségit informatiká-
ból és idegen nyelvből, és öt 
korábbi diák jön vissza javí-
tó vagy szintemelő érettségi-
re – mondta el kérdésünkre 
Pintérné Bernyó Piroska 
intézményvezető.

– A kötelező tárgyakon kí-
vül idén sokan érettségiznek 
biológiából, fizikából, van, 
aki két idegen nyelvből is 
maturál – nagy örömünkre 
hárman az olasz nyelvet is 
választották. Továbbra is 
van érettségizőnk vizuális 
kultúrából és drámából – so-
rolta az igazgatónő.

A maturáló diákok közül 
27-en jelentkeznek egyete-
mi, 16-an főiskolai, 5-en pe-
dig OKJ-s képzésre, 5-en pe-
dig úgy döntöttek, hogy idén 
nem szeretnének továbbta-
nulni.

Az 53 gárdonyis diákból 
27-en érettségiznek emelt 
szinten, történelemből, test-
nevelésből, matematikából, 
angolból, biológiából, föld-
rajzból, kémiából és társa-
dalomtudományból. 

– Mindkét osztályunk év 
végi átlaga 4-es felett van. 
Ez az ötödik év, hogy végzős 

gimnazistáktól búcsúzik az 
iskola; diákjaink érettségi 
eredménye általában jobb 
szokott lenni az országos át-
lagnál; ebben bízunk az idén 
is – zárta szavait Pintérné 
Bernyó Piroska. 

Az ÉSZC Kós Károly Szak-
gimnáziuma és Szakközép-
iskolájában 80 diák érettsé-
gizik az idén. A kötelező tan-
tárgyakon kívül társada-
lomismeret, informatika, 
földrajz tantárgyakból, vala-
mint a szakgimnazisták 
szakmaspecifikusan a szá-
mukra kötelező ágazati 
érettségi tárgyból tesznek 
érettségi vizsgát. Az intéz-
mény a korábbi évekhez ha-
sonlóan vizsgaközpontként 
működik, így emelt és közép-
szinten 199 külsős írásbeli 
vizsgadolgozat megírására 
biztosítanak helyszínt – tud-
tuk meg Dózsa Lajos iskola-
igazgatótól, aki elmondta 
azt is: az érettségi mellett 
115 diákjuk tesz komplex 
szakmai vizsgát.

– A komplex szakmai vizs-
gák írásbeli, gyakorlati és 
szóbeli részből állnak. Ezek 
az érettségi vizsgáknál ké-
sőbb, május 17-én kezdőd-
nek, a karosszérialakatos 
írásbelivel, és június 12-én, 
az eladó szóbelivel záród-
nak. Komplex szakmai vizs-

gát tett diákjaink közül so-
kan maradnak a kétéves, 
érettségire felkészítő nappa-
li oktatásban – zárta szavait 
Dózsa Lajos.

Az Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnáziumban 157 
diák végez ebben a tanév-
ben, de előre hozott érettsé-
git is hasonló számban tesz-
nek a 10. és 11. évfolyam di-
ákjai – tudtuk meg Szilasné 
Mészáros Judittól. Az intéz-
ményvezető elmondta azt is: 
előre hozott érettségit infor-
matikából és idegen nyelvből 
tehetnek a tanulók emelt és 
középszinten.

– Emelt szintű érettségit 
tesz egy-egy tárgyból tanu-
lóink kilencven százaléka. 
Van, akinek a továbbtanulás 
miatt két tárgyból is szüksé-
ge van emelt szintű érettsé-
gire – ilyen a biológia, ké-
mia, ha valamilyen orvosi 
területre készül valaki. A 

legtöbb emelt szintű érettsé-
git matematikából, történe-
lemből, angol nyelvből, bioló-
giából és kémiából teszik le 
a diákjaink – tette hozzá 
Szilasné Mészáros Judit.

A Vörösmarty gimnázium-
ban végző diákok 95 száza-
léka továbbtanul – és általá-
ban azonnal felvételt nyer-
nek a választott felsőfokú 
oktatási intézménybe, kivé-
tel a művészeti egyetemek, 
ahová rendszerint többször 
is kell próbálkozni – muta-
tott rá az igazgatónő.

– Ami az érettségi átlagot 
illeti, középszinten általá-
ban egy jeggyel és 15–20 
százalékkal magasabb szo-
kott lenni, mint az országos 
átlag, emelt szinten pedig az 
országos átlagot hozzuk, 
vagyis elmondhatjuk: na-
gyon jól megállják a helyü-
ket a diákjaink. Az idei ti-
zenkettedikes osztályunk 

átlaga 4,5–4,9, így minden 
reményünk megvan arra, 
hogy ez most sem lesz más-
ként – zárta szavait az intéz-
ményvezető.

A VMG egyébként emelt-
szintű vizsgaközpontként 
működik – matematikából, 
magyarból, biológiából, kémi-
ából, földrajzból itt zajlanak 
az emelt szintű érettségik.

Az érettségi vizsgák ezen 
a héten az informatika, latin, 
héber, biológia, társadalom-
ismeret, ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai vizsgatár-
gyakkal, belügyi rendészeti 
ismeretek, ének zene, művé-
szettörténet, kémia, földrajz 
tantárgyakkal folytatódtak. 
Az írásbeli érettségik május 
28-án fejeződnek be (az 
olasz nyelvi vizsgával), az 
emelt szintű szóbelik június 
7-től 14-ig, a középszintűek 
június 18-tól 29-ig tartanak 
majd. n Á. K.

Gárdonyis diákok a magyar érettségi előtt
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Gép ek, tájak, emberek
Porcelánfestőnek készült, de csak hatalmas vargabetű-
vel jutott odáig, hogy csillogó edényeket és tárgyakat 
készítsen. Dolgozott a vasútnál, majd elszegődött admi-
nisztrátornak, hogy később vegyész- és gépésztechni-
kusi oklevéllel „felfegyverkezve”, professzionális titkár-
nőként segítse az olajfinomító igazgatóját. Bár voltak 
válságos időszakai, a művészethez mégsem maradt hűt-
len. Tarnócziné Barabás Irénnel beszélgettünk. 

n  Bálint Edit

– Életük delén költöztek 
a férjével Érdre. Addig hol 
éltek? 

– Ercsiben születtem, a 
helyi templomban ismerked-
tek meg a szüleim. Édes-
apám a második világhábo-
rút túlélve, 1945-ben szaba-
dult az orosz hadifogságból, 
majd ’47-ben összeházasod-
tak édesanyámmal. Én első-
szülött vagyok, négy év múl-
va, nagy örömünkre, lett egy 
öcsém. Mindkét ágon iparos 
nagyszüleim voltak, egyik 
nagyapám cipész-, a másik 
asztalosmester volt, édes-
apám pedig bútorasztalos-
ként kereste a kenyerét, gyö-
nyörű darabokat készített. 

– Tehát tőlük örökölte az 
alkotói tehetségét. Ön mikor 
kezdett művészettel foglal-
kozni?

–  G y e r m e k k o r o m t ó l 
kezdve folyamatosan rajzol-
tam, mindig szükségét érez-
tem annak, hogy vizuálisan 
fejezzem ki magam. El is 
döntöttem, hogy művészeti 
szakgimnáziumba iratko-
zom. Leginkább a porcelán-
festészet érdekelt. Szorgal-
masan látogattam az elő-
képzést, ám hiába értem el a 
felvételin a megfelelő pont-
számot, olyan óriási volt a 
túljelentkezés, hogy sokad-
magammal nem jutottam 
be. Ezerötszáz jelentkező 
volt a mindössze hetvenötöt 
helyre! Ráadásul kollégiu-
mi helyre is szükségem lett 
volna, mert akkoriban Er-
csiből nehéz volt a bejutás 
Budapestre, így kiestem a 
rostán. Azzal biztattak, 
hogy egy év múlva próbál-
jam meg újra. Erre viszont 
azért nem volt lehetőségem, 
mert a szüleimnek az öcsé-
met iskoláztatni kellett, s 
egyszerre csak egy középis-

kolás diákot bírt el a családi 
költségvetés! Így a Budai 
Nagy Antal Gimnáziumban 
érettségiztem, s mindjárt 
utána a vasútnál helyezked-
tem el. Pusztaszabolcson 
telexgépkezelő, forgalmi 
naplózó és hangosbemondó 
munkakörben dolgoztam 
egy évig. 

– Azért hagyta abba, 
mert kreatívabb elfoglalt-
ságra vágyott? 

– Tulajdonképpen a to-
vábbképzési lehetőséget itt 
is biztosították számomra, 
a vasúti tiszti iskola felé irá-
nyítottak volna, de ehhez 
különféle tanfolyamokon 
kellett részt vennem, ami a 
munkám mellett rendesen 
kimerített, olyannyira, 
hogy már az egészségem is 
veszélybe került, csaknem 
42 kilóra fogytam. Szeren-
csére a százhalombattai 
olajfinomítót épp akkoriban 
bővítették, és óriási munka-
erő-kereslet volt náluk, így 
én is jelentkeztem. Azt a vá-
laszt kaptam, hogy ha el-
végzem a gyors- és gépírói 
tanfolyamot, máris felvesz-
nek adminisztrátornak. Így 
a munka mellett végeztem a 
kétéves iskolát. A százha-
lombattai gyár mindenkép-
pen jó döntésnek bizonyult, 
hiszen ott ismerkedtem meg 
a férjemmel, Sándorral. 
Sok közös pontot fedeztünk 
fel egymásban és mindket-
ten szívesen vettünk részt a 
cég közösségi életében is. 
Együtt határoztuk el azt is, 
hogy mindketten elvégez-
zük a szerves vegyipari 
technikumot. Így a május-
ban megtartott esküvőnk 
utáni nászutunkra renge-
teg tankönyvvel felszerel-
kezve utaztunk el, hiszen 
júniusban voltak a záró-
vizsgáink. 

– Ezután vegyésznek állt?

– Á, dehogy! Tulajdon-
képpen soha nem is dolgoz-
tam ebben a szakmában, 
maradtam inkább az irodai 
vonalon. De cseppet sem 
bántam, hogy megszerez-
tem a vegyészi végzettséget, 
mert ez a technikusi oklevél 
közvetetten segítette a mun-
kámat, hisz legtöbbször 
„képben voltam”, ha bármi-
lyen kérdés felmerült. Majd, 
amikor a két gyermekünk 
születését és gondozását 
követően visszamentem dol-
gozni, a gépészeti műhely 
osztályvezetője mellé kerül-
tem mint adminisztrátor, 
később pedig – ahogy a fő-
nököm egyre magasabb po-
zícióba került – „vitt magá-
val”. Végül ő lett a százha-
lombattai egység igazgató-
ja, s én végig, egészen a 
nyugdíjazásáig mellette 
dolgoztam a titkárságon. 
1968-tól 99-ig voltam a bat-
tai gyár munkatársa, ám 
közben a tanulást sem hagy-
tam abba. Rengeteg képzé-
sen vettem részt, köztük 
négy-öt titkárnő kurzust is 
elvégeztem, így a professzio-
nális titkárnői címet is meg-
szereztem. Mivel gépész-
mérnök volt a főnököm, úgy 
gondoltam, hasznomra lehet 
a gépésztechnikusi végzett-
ség is, így abból is techniku-
si oklevelet szereztem.

– Ennyi feladat mellett va-
jon tudott-e időt szánni arra, 
amit diákként félre kellett 
tennie: a művészetre?

– Ha nem is mindig és 
nem olyan mértékben, 
amennyire szerettem volna, 
de e téren is volt lehetősé-
gem a fejlődésre. Sikerült 
bekerülnöm a zebegényi 
Szőnyi Szabadiskolába, 
ahol két egész hetet tölthet-
tem el csak rajzolással és 
festéssel. Igaz, én a tájkép-
festőire készültem, de csak 
a portréfestő szakra fértem 
be. Mégis, mivel nyitott mű-
helyek voltak, valamennyi 
szekciót megtekinthettem, s 
bizonyos technikai fortélyo-
kat is elleshettem, sőt időn-
ként éjszakába nyúló esz-
mecseréket, szakmai be-
szélgetéseket is folytathat-
tunk, amelyek roppant ta-

nulságosak voltak számom-
ra. Noha mindegyikünk 
hobbialkotó volt, mégis tud-
tunk tanulni egymástól. 
Emellett egy budapesti mű-
vészeti önképzőkörbe is jár-
tam, ahol szintén sokat ta-
nultam és természetesen, 
amikor volt egy kis időm, 
olykor-olykor otthon is leül-
tem rajzolni. Leginkább ak-
kor, ha a gyermekek délután 
vagy este már aludtak. Oda-
ültem az ágyuk mellé és le-
rajzoltam őket álmunkban. 
Jó ideig csak a rajz, a portré 
foglalkoztatott, ennek kö-
szönhetően számos híres-
ség, színész és énekes saját 
kezűleg készített arcképét 
őrzöm a rajzfüzetemben. 
Nemcsak gyakorlat, hanem 
örömteli tevékenység is volt 
ez számomra. Aztán egy 
megrázó családi esemény 
miatt alkotói válságba ke-
rültem. Olyan mélyen érin-
tettek a történtek, hogy he-
tekig semmi sem érdekelt és 
sokáig nem voltam képes 
ceruzát venni a kezembe. 
Azt hittem, soha többé nem 
fogok rajzolni!

– Szerencsére idővel még-
is megtört a jég. Mi adta a 
lendületet az újrakezdéshez?

– Az, hogy a depresszió 
miatt megint veszélybe ke-
rült az egészségem, ezért 
azt tanácsolták, keressek 
olyan elfoglaltságot, ami el-
tereli a gondolataimat, s ké-
pes kizökkenteni a rám tele-
pedett mély szomorúságból. 
Ekkor ismertem meg Száz-
halombattán Márton Béla 
festőművészt, aki a Kárpát-
aljáról költözött oda úgy, 

hogy előtte megjárta már 
Amerikát is. Nagy tudású és 
roppant tehetséges művész 
volt, akivel jó barátságba ke-
rültünk, s a munkáit látva, 
arra gondoltam, hogy a ceru-
za- meg a tusrajzok után ide-
je lenne újat kezdeni, megta-
nulhatnék végre a színekkel 
is bánni. De nem tudom, mi-
ként lássak hozzá! – mond-
tam az akkor már igen idős 
művésznek, aki készségesen 
elmagyarázta a technikai 
alapokat a saját festményeit 
előhozva, majd biztatott, 
hogy bátran kezdjek hozzá. 
A végén annyira belejöttem, 
hogy 1994-ben már olajfest-
ményekből nyílt önálló kiál-
lításom Százhalombattán, 
majd két évre rá, miután 
Érdre költöztünk, megis-
merkedtünk a szomszéda-
inkhoz látogatóba érkező 
német akvarellfestővel, s eb-
ből az ismeretségből szüle-
tett egy közös akvarellkiállí-
tásunk szintén Battán.

– Az érdi közeg még egy 
műfajt, a kerámiát is be-
csempészte az életébe. Ho-
gyan került kapcsolatba az 
agyaggal?

– Akkoriban már műkö-
dött a Tállai Katalin által 
létrehozott Poly-Art alapít-
vány és én is jelentkeztem a 
nyári táborukba. Azt hittem, 
festők is lesznek, de kide-
rült, hiába szerelkeztem fel 
festőállvánnyal, ecsetekkel, 
olajfestékkel, csak kerami-
kusok jöttek. Gondoltam, ha 
már itt vagyok, megnézem, 
mit és hogyan dolgoznak, 
aztán leragadtam náluk! Le-
nyűgözött, elvarázsolt ez a 

Tarnócziné Barabás Irén festményei és kerámiái bekerültek az Érdi 
Értéktárba, Érdikumok lettek
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számomra teljesen új világ, a 
raku technika, hogy egysze-
rűen nem tudtam abbahagy-
ni! Rengeteg tárgyat készí-
tettem, legtöbbje még nem is 
szerepelt kiállításon. Sze-
retném, ha a művelődési köz-
pont előtérében egyszer köz-
szemlére kerülhetnének, hi-
szen magam is meglepőd-
tem, milyen termékeny idő-
szakom volt, amikor nyaran-
ta tizedmagammal agyagoz-
tam előbb a Habilitációs 
Központban, később Vaád 
Éva kertjében! A kerámia 
nagy szerelem volt, ezért 
őszintén sajnálom, hogy 
mostanában nincsenek meg 
a körülmények a folytatásá-
hoz. Igaz, nyugdíjas vagyok, 
de az unokák, a nagy kert és 
egyéb teendők mellett olyan 
alkotói technika mellett kel-
lett döntenem, amivel kisebb 
helyen is elférek, és kevés 
eszköz kell hozzá. 

– Jól emlékszem, hogy a 
90-es években a Csuka-em-
lékházban működő Nap-
ház galériában is volt egy 
kiállítása?

– Igen, egy éremkészítő 
munkáival együtt kerültek 
közszemlére a képeim. Szá-
momra is emlékezetes ez a 
tárlat, mert ott ismerkedtem 
meg Bíró Ilona festőnővel, 
aki a szárnyai alá vett és 
négy éven keresztül közösen 
töltöttünk el egy-egy hetet 
Mártélyban, a Magyar Alko-
tók Országos Egyesülete al-
kotótelepén, a Holt-Tisza 
partján, megragadva a ter-
mészet csodálatos őszi szí-
neit. Rengeteget tanultam – 
mi így szólítottuk – Iluska 
nénitől az akvarellfestészet-

ről. Volt, hogy vagy harminc 
akvarellfestményt készítet-
tem, de esténként mindig ap-
rólékosan átbeszéltük a 
technika csínját-bínját. Fi-
gyelmeztetett, mire vigyáz-
zak, mit alkalmaztam jól és 
azt is megmondta, miben 
kell még fejlődnöm. Csodála-
tos festményei voltak Bíró 
Ilonának! Máig féltőn őrzök 
tőle néhány akvarellt.  

– Majd a Poly-Art és an-
nak aktív alkotói közössége 
következett. Alapító tagja a 
KÉK-nek. Mi vonzotta oda?

– Szinte ajándékként fo-
gadtam a Képzőművészek 
Érdi Közössége megalakulá-
sát. Nagyon örültem a Cza-
bai-kerti festőtábornak, 
mert kizökkent a mindenna-
pokból. Ez a lehetőség össze-
kovácsol bennünket, a ter-
mészet mellett egymás tár-
saságát is élvezzük. Ugyan-
akkor ösztönzőleg hat vala-
mennyiünkre, mert akarat 

és elszánás nélkül nincs al-
kotás. Ha nincs a közösség 
ereje, az ember könnyen ta-
lál kifogásokat, miért nem ér 
rá festeni. A Poly-Art s pár 
éve a KÉK rengeteget segí-
tett, hogy ne hagyjam szuny-
nyadni az alkotói kedvem. A 
közösséghez tar tozók 
ugyanis inspirálják egy-
mást. Igaz, nemcsak pozitív, 
hanem olykor negatív irány-

ban is hatnak rám mások 
munkái. Ez főként abban 
nyilvánul meg nálam, hogy 
mások tehetségét, sikerét 
látva elbizonytalanodom a 
saját képességeimet illető-
en. Ilyenkor arra gondolok, 
talán sosem jutok el arra a 
szintre, ahol ők tartanak! De 
ezen is túl kell lépni ahhoz, 
hogy folytassam. Másrészt 
meg, gyakran épp ez adja a 
lendületet, hogy mégis neki-
rugaszkodjam és megpró-
báljam megugrani a maga-
sabb lécet is. Ugyanezt ér-
zem az irodalmi vonalon is...

– Merthogy mindezek 
mellett az IRKA irodalmi kör-
nek is oszlopos tagja, szerző-
je. Hogyan talált önre az írás?

– Azt hiszem, szeren-
csém volt, amikor épp egy 
újabb alkotói válságban be-
kopogott hozzám Habos 
László, az IRKA egyik szer-
zője azzal a kéréssel, hogy 
illusztráljam az irodalmi 

kör egy idős versírójának 
hamarosan megjelenő köte-
tét. Azért gondolt rám, mert 
finom, lágy vonalú rajzokat 
kívántak meg a költemé-
nyek. Elvállaltam, így szá-
momra természetes volt, 
hogy eljárjak a közösségbe, 
hiszen kíváncsi voltam az 
ott folyó tevékenységre. Az-
tán újra megtörtént, ami a 
kerámiatáborban: beszip-
pantott egy új műfaj! Nem 
csoda, hisz soha sem állt 
tőlem távol az irodalom sem. 
Persze, korábban nem gon-
doltam rá, hogy versírással 

próbálkozzam. De most hi-
ányzott a kerámiatábor, és 
ezt az űrt igyekeztem tarta-
lommal kitölteni. Az ott lá-
tott-hallott példák hozták 
felszínre a bennem szuny-
nyadó képességet, amiből a 
versek születtek. Meggyő-
ződésem, hogy amit a fest-
ményekben, kerámiákban 
nem tudok kifejezni, érzé-
keltetni, azt a versekben 
szavakba önthetem. Nekem 
most már így kerek a világ. 
Óriási meglepetés és még 
nagyobb megtiszteltetés 
volt számomra, hogy a kerá-
miáimat és festményeimet 
az Érdikumok közé fogad-
ták. Bár mindig törekedtem 
arra, hogy reálisan ítéljem 
meg a helyem, ne értékeljem 
túl magam, mégis hatalmas 
öröm számomra, hogy felfi-
gyelnek az alkotásaimra! 
Pár éve az Ercsi önkor-
mányzat a város Közműve-
lődési Díjával tüntetett ki, 
amire ugyancsak nem szá-
mítottam, de nagyon jól-
esett! Nem szeretném, ha 
dicsekvésnek vennék, de 
úgy érzem, nagyon szép, ki-
egyensúlyozott életem van, 
s ezért végtelenül hálás va-
gyok! Rengeteg szeretetet, 
bátorítást és támogatást 
kaptam a férjemtől és a csa-
ládomtól, s máig erős a köte-
lék a saját és a férjem csa-
ládtagjaival egyaránt. A je-
lentősebb eseményeken kö-
zel negyvenen szoktunk 
összejönni, és büszke va-
gyok rá, hogy soha nincs 
közöttünk békétlenség, vi-
szály, sőt, ahol és amiben 
tudunk, segítünk egymás-
nak, s ami legalább ennyire 
fontos: képesek vagyunk 
örülni a másik sikerének!

Az ercsi önkormányzat egy régi templomi kép restaurálására kérte fel 2015-ben
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Csatorna: ahogy ígérték, lesz visszafizetés
Az ingatlantulajdonosokat képviselő küldöttek határo-
zatot hoztak az Érdi Csatornamű Társulat jogszabály-
ban meghatározott elszámolási eljárásának (végelszá-
molásának) megindításáról. Az elszámolást az ingatlan-
tulajdonosok közül választott háromtagú elszámoló bi-
zottság végzi. Az elfogadott beszámolókból kiderült, 
hogy a társulat mindösszesen 3 889 000 000 Ft pénzesz-
köz átadásával járult hozzá a program megvalósításá-
hoz, ami érintett ingatlanonként kb. 227 000 Ft-ot jelent. 
Közel 200 millió Ft még maradt az elszámolás után a 
társulat számláin, ennek ingatlantulajdonosok közötti 
kiosztásáról is döntöttek a küldöttek. Az ülésen jelen 
volt a Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság képviselő-
je is, aki a törvényességi felügyeletet biztosította.

Éves rendes ülését tartot-
ta az Érdi Csatornamű Tár-
sulat küldöttgyűlése. Az ülé-
sen első napirendi pontként 
elfogadták a tavalyi, 2017-es 
évről szóló beszámolókat és 
mérleget. A társulat könyv-
vizsgálója jelentésében is 
megerősítette, hogy a mérleg 
és beszámoló hűen tükrözi a 
társulat gazdasági tevé-
kenységét.

Ezt követően a küldöttek 
elfogadták a társulat és az 

önkormányzat között meg-
kötött együttműködési meg-
állapodásról szóló beszámo-
lót és a megállapodás lezá-
rását.

Amint a beszámolóban el-
hangzott, az Érdi Csatorna-
mű Társulat a megalakulása 
után tartott első küldöttgyű-
lésén egyhangúlag döntött 
arról, hogy együttműködési 
megállapodást köt Érd Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzatával az Érd és Tér-
sége Szennyvízelvezetési 
Program megvalósításában 
való részvételről. Ebben a 
felek megállapodtak a terve-
zett műszaki tartalomról és 
a program várható pénzügyi 
feltételeiről.

A program előrehaladása 
során felmerült műszaki-
pénzügyi feltételek figye-
lembevételével a küldöttgyű-

lés 2014. május 26-án egy-
hangú igen szavazatokkal, 
„nem” és „tartózkodó” sza-
vazatok nélkül úgy döntött, 
hogy a megkötött együttmű-
ködési megállapodást módo-
sítja, kiegészítve a KEOP 
sajátos szabályai szerint 
nem finanszírozható, de ví-
ziközmű-beruházás része-
ként, a program teljes értékű 
megvalósítása érdekében 
szükséges projektelemek te-
kintetében is (pl. házi áteme-

lő berendezések, egyedi be-
kötővezetékek, csatornavé-
delem érdekében beruházá-
sok stb.).

Ezt követően a küldött-
gyűlés 2017. május 26-án, 
egyhangú „igen” szavazatá-
val, „nem” és „tartózkodó” 
szavazatok nélkül elfogadta 
az Érdi Csatornamű Vízgaz-
dálkodási Társulat pénz-
ügyi beszámolóját a 2008–
2016. év közötti időszakról, 
és döntött a megállapodás 
módosításáról. E döntés ér-
telmében az önkormányzat-
nak átadandó pénzeszkö-
zök és ráfordítások mérté-
két 3 916 679 998 Ft-ban li-
mitálta.

A program végrehajtásá-
ról szóló beszámolót az Érd 
és Térsége Szennyvízelve-
zetési és Szennyvíztisztítá-
si Társulás (továbbiakban: 

társulás) elkészítette, és azt 
a társulás mindhárom 
tagönkormányzatának kép-
viselő testületei – így Érd 
Megyei Jogú Város Közgyű-
lése is – 2017 novemberében 
elfogadták. A végrehajtás-
ról szóló beszámoló teljes 
terjedelmében megjelent az 
Érdi Újságban, valamint az 
erd.hu és erdmost.hu honla-
pokon.

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tájé-
koztatása szerint a vagyon-
átadás a 2017. november 30-
án aláírt „Vagyonátadási 
megállapodás” aláírásával 
megkezdődött és a 2018. 
március 13-án történt végle-
ges pénzügyi rendezéssel 
lezárult. Ezt követően az in-
téző bizottság haladéktala-
nul összehívta a küldöttgyű-
lést a társulat elszámolási 
eljárásának megindítása 
érdekében.

A program megvalósítása 
során két szakaszt külön-

böztethetünk meg. Az 
egyik, amelyet teljes egé-
szében KEOP forrásból le-
hetett finanszírozni. Azon-
ban a programnak voltak 
olyan elemei is, amelyeket 
vagy a KEOP pályázati ki-
írás szerint nem lehetett el-
számolni, vagy időben ké-
sőbb tudott megvalósulni, 
mint az EU-s előírások sze-
rinti N+2 év szabályban 
meghatározott időtartam. 
Ezen projektelemek megva-
lósításáról mind az érintett 
ingatlantulajdonosok a vízi-
közmű társulati küldöttgyű-

lésein keresztül, mind a te-
lepülési önkormányzatok 
2014-ben döntöttek.

Az Érdre eső 7 563 023 413 
Ft saját rész teljes egészé-
ben nem állt rendelkezésre, 
hisz a program indulásakor 
becsült és a társulat által 
eredetileg is vállalt önerő 
4 200 000 000 Ft-nál nem le-
hetett több.

Ezért az önkormányzati 
társulás (nem a társulat) pá-
lyázatot nyújtott be az Önerő 
Alapról szóló 285/2012.(X.9.) 
kormányrendelet szerint, 
amelyet a program során 
megvalósult beruházásokra 
használt fel. Az Önerő Alap 
támogatást nem az egyes te-
lepülések, hanem a három 
önkormányzat együttesen, a 
társuláson keresztül kapta 
meg. A társulás a program 
megvalósítása során a KEOP 
és Önerő Alap által nem fi-
nanszírozott költségeket az 
önkormányzatok által bizto-
sított pénzügyi forrásból fe-

dezte.
Ennek megfelelőn a beru-

házási érték alapján felosz-
tott Önerő Alap támogatás 
Érdre eső része 3 427 172 381 
Ft volt. Az Önerő Alap támo-
gatás csökkentette a fizeten-
dő saját részt, azonban nem 
volt elegendő az Érdre eső 
rész finanszírozásához. 
Ezért ezen felül még 
4 135 851 032 Ft-ot kellett 
biztosítani.

Ehhez Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata az 
Érdi Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulattól az érde-

keltségi hozzájárulásból 
mindösszesen 3 889 000 000 
Ft-ot kapott az együttműkö-
dési megállapodás alapján. 
A fennmaradó részt saját, 
egyéb költségvetési forrása-
iból biztosította a program 
saját részének finanszírozá-
sára.

Tehát a társulat mindösz-
szesen 3 889 000 000 Ft 
pénzeszköz átadásával já-
rult hozzá a program megva-
lósításához, ami érintett in-
gatlanonként kb. 227 000 Ft-
ot jelent.

A beszámoló készítésének 
napján (2018. május 3-án) a 
társulat bankszámláin 
196 178 850 Ft pénzeszköz 
volt. Ez tehát az az összeg, 
amelyet már nem kellett át-
adni az önkormányzatnak a 
program megvalósítására. 
Várhatóan még az elszámo-
lási eljárás során is lesznek 
befizetések, illetve az elszá-
molási eljárás során a társu-
lat feladatainak ellátáshoz 
szükséges költségekre fede-
zetet kell elkülöníteni.

A program lezárásával a 
törvény szerint kötelező el-
indítani a társulat elszámo-
lási eljárást, amely jelen kül-
döttgyűlésen történő javas-
lat szerint meg is fog történ-
ni. Ennek során a társulat 
tagjaiból választott három-
tagú elszámolási bizottság  
a törvény által előírt felada-
tai mellett javaslatot tesz a 
fel nem használt pénzeszkö-
zök felhasználására is, 
amelyről a küldöttgyűlés ha-
tároz.

Ez követően a harmadik 
napirendi pont a társulat el-
számolásáról szólt. Mivel az 
elszámolási eljárás megindí-
tásával az intéző bizottság 
hatásköre megszűnik, ezért 
ezt megelőzően a küldöttek 
megválasztották az elszá-
molási bizottság tagjait. El-
nöknek Szabó Bélát, tagok-
nak Varjú Tamás és Buttin-
ger Antal gazdasági szak-
embereket, érdi ingatlantu-
lajdonosokat választották.

A küldöttek döntöttek ar-
ról is, hogy a társulat bank-
számláin jelenleg levő ösz-
szeg (196 178 850 Ft) és ami 
még befolyik 2018 október 
30-ig, amelyre nem volt 
szükség a beruházás során, 
az ingatlantulajdonosok ré-
szére visszaosztásra kerül-
jön. Természetesen ennek 
pontos jogi feltételeit meg 
kell teremteni, ez is az el-
számoló bizottság feladata 
lesz.

QQ BNYH

A program végleges költségelszámolása a társulás beszámolója szerint a következő (Ft):

Érd Diósd Tárnok Összesen

1.  Szennyvíztisztító telep és 
kapcsolódó beruházások 3 702 863 989 507 826 668 535 353 880 4 746 044 537

2.  Szennyvízcsatornahálózat-építés, 
kapcsolódó úthelyreállítás és 
szervizútépítés

20 174 235 206 3 053 296 897 2 167 301 453 25 394 833 556

3.  Köztéri átemelők építése és 
szaghatás elleni védelem 1 370 131 199 199 513 124 125 860 839 1 695 505 162

4.  Pénzügyi költségek (kötvényka-
matok, finanszírozási költségek 
2008–2017)

467 898 406 6 578 677 5 871 877 480 348 960

5.  Projekt megvalósításhoz kapcso-
lódó szolgáltatások 1 412 219 069 203 904 222 181 283 108 1 797 406 399

MINDÖSSZESEN 27 127 347 870 3 971 119 588 3 015 671 156 34 114 138 613

Az Érdre eső költségek a beszámoló szerint a következő 
pénzügyi forrásokból kerültek megvalósításra (Ft):

EU-s (KEOP) finanszírozás 19 564 324 456

Saját rész 7 563 023 413

Összesen 27 127 347 869
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Új,  gyermekbarát ügyfélszolgálat
Néhány hete már a Diósdi út 29-ben található lakóház 
aljában várja ügyfeleit az Érd és Térsége Hulladékkeze-
lési Nonprofit Kft. Az ügyfélszolgálat korábban a Sas 
utcai telephelyen működött, de mivel az ÉTH régiós köz-
szolgáltatóvá vált a múlt évben, a korábbi százezer főről 
kétszáznegyvenezerre növekedett az ellátottak száma.

A Dió Lakópark aljában 
található irodaház közel két-
száz négyzetméteres. Ide 
költözött az ügyfélszolgálat 
mellett a könyvelési és pénz-
ügyi részleg; a termelés, a 
diszpécserek és az irányí-
tást végző munkatársak pe-
dig a Sas utcában maradtak. 
Pató Simon, a cég vezetője 
elmondta, elképzelhető, 
hogy az átalakulás további 
érdi munkahelyeket eredmé-

nyez, ugyanis a feladatok 
mindennap növekednek, és 
újabb feladatokkal bízza 
meg az ÉTH-t a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt.

Mint ismert 2017. február 
28-án megalakult az Érd és 
Térsége Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás. 
A Pest megyei régióban 
mintegy 400 ezer lakos köz-
szolgáltatással történő ellá-
tása a cél, aminek központja 
Érd. A döntés hátterében az 
állt, hogy a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő Zrt. mint 
a hulladékgazdálkodási fel-
adatellátás szakmai irányí-
tója, az önkormányzatok 
szoros együttműködésén 
alapuló regionális hulladék-

gazdálkodási rendszer ki-
dolgozását határozta el, 
amelynek alapvető célja, 
hogy a szétszórt és gyakran 
nem kellően ellenőrzött hul-
ladékkezelési tevékenység 
színvonalát, valamint a kör-
nyezet minőségét javítsa.

Az átadó alkalmából meg-
jelent T. Mészáros András 
polgármester is, aki üdvö-
zölte, hogy a városközpont-
ba tudták hozni az ÉTH ügy-

félszolgálatát. A városvezető 
úgy fogalmazott: a létrejött 
társulás és az ellátott közel 
háromszázezer ember meg-
érdemli a magas színvonalú, 
kényelmes ellátást.

– A lakók talán nagyon he-
lyesen a mindennapok során 
csak annyit érzékelnek, 
hogy elviszik tőlük a szeme-
tet, de e mögött egy nagyon 
komoly gazdasági és műsza-
ki potenciál húzódik, ame-
lyet szeretnénk még tovább 
fejleszteni. Olyan pályázato-
kon indulunk, amelyek lehe-
tővé teszik majd, hogy Érd 
határában, a külterületen 
egy komplex hulladékválo-
gatót építhessünk, amely le-
hetővé teszi, hogy felszámol-
juk az illegális szemétlera-
kást, s ahol az újrahasznosí-

tást is meg tudjuk valósítani 
– húzta alá a polgármester.

T. Mészáros András azt is 
kiemelte: Érden nemcsak 
gyűjteni szeretnék a hulla-
dékot, hogy aztán valahol 
másutt lerakják, hanem sze-
retnének létrehozni egy 
olyan hulladékhasznosító 
művet, amely ennek a kistér-
ségnek minden, a hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos 
problémáját meg tudja majd 
oldani idővel.

Pató Simon, az ÉTH cég-
vezetője elmondta: régiónk-
ban egy ember 307 kiló szi-
lárd hulladékot termel éven-
te. Ebből 21,5 kilót kell sze-
lektíven gyűjteni, a többi a 

lerakóba kerül – ebbe a 
számba a zöldhulladék nem 
tartozik bele. A most induló 
projektnek köszönhetően, a 
12 ezer tonna kapacitású fel-
dolgozó rendszer segítségé-
vel, megháromszorozódik 
majd a szelektíven vissza-
gyűjtött mennyiség, ráadá-
sul az üveghulladékot is visz-
szagyűjtik majd.

– Az ÉTH mindig is élen 
járt és élen is szeretne járni 
a hulladékgazdálkodás te-
rületén – hangsúlyozta Pató 
Simon.

Az ügyfélszolgálat gyer-
mekbarát részleggel hétfőn-
ként 8 és 20 óra között, szer-
dánként 8 és 16 óra között, 
valamint péntekenként 8 és 
12 óra között várja az ügyfe-
leket. n Nyilas HajNi

T. Mészáros András (j) üdvözölte, hogy a városközpontba tudták hozni az ÉTH ügyfélszolgálatát

Önkormányzat gyerekszemmel
Általános iskolások leshetnek be a városvezetés kulisszái mögé. 

Az Érd számít rád program új elemmel bővül, ez nyújt lehetősé-

get a gyerekeknek arra, hogy közelebbről megismerjék az ön-

kormányzat működését. A középiskolások számára az Ifjúsági 

Önkormányzat ad ehhez teret, míg a kisebbeknek a most induló 

Önkormányzat gyermekszemmel című program. Ősszel volt 

már egy sikeres iskolai látogatás, innen jött az ötlet – nyilatkozta 

Borsányi Csilla, az önkormányzat általános és Ifjúsági Önkor-

mányzatért felelős referense az Érd TV Párbeszéd című műsorá-

ban. – Első osztálytól nyolcadikig várjuk azokat az osztályokat 

vagy csoportokat, akik osztályfőnöki óra keretében szívesen 

belesnének az önkormányzat munkájába. Bemehetnek a pol-

gármesterhez, megnézhetik az irodákat, megmutatjuk a köz-

gyűlési termet, kipróbálhatják a szavazógépet és szabadon kér-

dezhetnek. Nagyon reméljük, hogy ez is egy sikeres program 

lesz – hangsúlyozta Borsányi Csilla.

Választási plakátok: lejárt a határidő
Már egy hete lejárt a határidő, mégis sok helyen kell farkassze-

met néznünk a pártok hirdetéseivel s azok jelöltjeivel Érden, ho-

lott a pártoknak legkésőbb május 8-ig le kellett volna szedniük a 

választási plakátjaikat a választási törvény szerint. A kint maradt 

hirdetéseket ezután az önkormányzatoknak kell összeszedniük, 

és ennek költségét kifizettethetik a pártokkal, illetve a jelöltek-

kel. Sike Attila, az érdi közterület-felügyelet vezetője az Érdi Újsá-

got arról tájékoztatta, hogy már összeírták a kint maradt plaká-

tokat, amelyeknek listáját átadták az ÉKFI-nek. Mint megtudtuk, 

nem az óriásplakátokkal, a citylightokkal és a villanyoszlopokon 

lévő, úgynevezett „elefántfülekkel” van baj, hiszen azokat a tu-

lajdonos cégek leszedik, hanem a falragaszokkal, amiket le kell 

sikálni. Ezt a munkát a napokban kezdi az Érdi Közterület-fenn-

tartó Intézmény, amely ennek költségeit a plakátot kint felejtő 

pártoknak leszámlázza. 

Új házakat kaptak a Sirius lakói
A helyi állat- és természetvédelmi alapítvány egy nagy tápfor-

galmazó pályázata jóvoltából több tonnányi kutyaeledelhez ju-

tott. Az adomány beszerzési értékét a telep fejlesztésére kell 

fordítaniuk, így a kenneleket is felújíthatják – mondta el az Érd 

FM 101.3-naki Böjtös Andrea, az alapítvány elnöke. Tavaly lakos-

sági ivartalanítási akciót is hirdettek pályázati forrásból, azonban 

az idén egyelőre nincs ilyen lehetőségük, de szívesen veszik cé-

gek, más állatbarát szervezetek felajánlását, amelyből megszer-

vezhetnének egy újabb akciót – tette hozzá a Sirius Alapítvány 

elnöke, az ivartalanítás fontosságát hangsúlyozva. Böjtös And-

rea elmondta, hogy szükségük lenne különféle textilekre is az 

állatok alá, illetve a műtétek utáni lábadozás idejére. Hozzátette: 

műanyag kádat, ládát is szívesen fogadnak, hiszen a melegben 

nagyon szeretnek az állatok ezekben megmártózni. Az adóbe-

vallási határidő közeledtére utalva megemlítette, hogy nagy se-

gítség számukra az adó 1 százalékok felajánlása. Azt is hangsú-

lyozta: hőségben mindenki ügyeljen arra, hogy az állatoknak le-

gyen ivóvizük, árnyékos helyük és rövid időre se hagyjuk őket az 

autóban, mert percek alatt hőgutát kaphatnak, amely akár vég-

zetes is lehet.  n -H-

HÍRHASÁB
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EzredikonlinevásárlásaZso-Fánál
Hamarosan itt a nyár,

egyre több időt töltünk a
szabadban. Az aktív pihe-
nés jegyében az érdi kertvá-
rosban sokan szeretnek kint
nyüzsögni és kisebb na-
gyobb álmokat szövögetni
arról, hogy milyen szép is
volna a kertben egy terasz, a
gyerek játékai mellett egy
kiülő, vagy egy szép filagó-
ria. Az asszony nyaggatásá-
ra – no és persze a férfi saját
örömére is – elkezd a család
tervezni. Szépen kitalálják,
mi kell az álom teraszhoz,
hány négyzetméter hajópad-
ló, hány darab gerenda, mi-
lyen csavar. Na, igen „de
hogy hozzuk el”, hangzik
gyakran a kérdés, amikor a
családfő rábukkan az inter-
neten az érdi Zso-Fa fatelep-
re, aminek saját webáruhá-
za (www.zsofa.hu) van és
egy teljesen letisztult, átte-
kinthető rendszerben ren-
delheti meg a család a nekik
szükséges anyagokat. Rend-
ben ezzel meg is volnánk –
nyugtázza a férfi, amikor
felfedezi, hogy lehet kérni
házhozszállítást is, tehát
már azon sem kell töprenge-
ni, hogymikor kérjen szíves-
séget a szomszédtól, akinek
van teherautója.

Szegedi Zsolt a Zso-Fa fa-
telep telepvezetője érdeklő-
désünkre megerősítette a
fentieket, sőt büszkén mond-
ta el, hogy már négy éve mű-
ködik a webáruházuk, ami-
nek olyan nagy sikere van,
hogy a napokban már az ez-
redik online vásárlót is meg-
köszöntötték, akinek jutal-
mul ajándék volt a vásárlása.
Ébenhardt István (Törökbá-
lint, Arany János út) nagyon
örült a felajánlásnak, annál
is inkább, mert nagyon elé-
gedett a Zso-Fa szolgáltatá-
saival, azt mondta mindig
precízek, körültekintőek és
udvariasak vele, így amosta-
ni vásárlása már a harmadik
online rendelés volt. (x)

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

www.zsofa.hu
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Agyagszirmok pillangókkal
A művirág a természetes-
ség megcsúfolásának, az 
igénytelenségnek, az olcsó 
giccsnek az egyik szimbó-
luma. Bármennyire megle-
pő volt, Polgár Ágnes 
agyagvirágai kapcsán – a 
városi könyvtár kiállítá-
sán láttuk – mindez vélet-
lenül sem jut eszünkbe. Il-
letve úgy jut eszünkbe: jé, 
ezt így is lehet?

Az alapvető különbség, 
hogy ebben az esetben nem 
vásári műanyag kacatról be-
szélünk, hanem kézzel formá-
zott – minden szirmot, levelet 
–, festett, igazi kézműves ter-
mékről. A műfaj szülőhazájá-
ban, Japánban – pedig, ha 
valahol, ott igazi kultusza 
van az élő virágnak – egyene-
sen művészetnek tartják az 
agyagvirágok készítését, ami 
alig ötven esztendő alatt ter-
jedt el és vált népszerűvé a 
Távol-Keleten. Európát még 
nem igazán hódította meg, 
Magyarországon is mindösz-
sze néhányan művelik, egyi-
kük az érdi Polgár Ágnes, s 
nem véletlen, hogy ő is orchi-
deákkal kezdte, de mára min-
den virágot elkészít, ha kell. 

Igényesség ide, művesség 
oda – attól még művirágok 
ezek az agyagból készített 
növények, s elsősorban gya-
korlati – dekorációs – funkci-
ójuk van. De ahhoz, hogy ezt 
a szerepet betöltsék, mégpe-
dig magas színvonalon, ah-
hoz az is kell, hogy olyan 
kompozíciókba rendezzék 
őket, olyan enteriőröket ala-
kítsanak ki belőlük, ahogy 
ezt Polgár Ágnes teszi. Ettől 

válnak ezek az agyagvirá-
gok többé puszta élővirág-
helyettesítőnél, ettől lénye-
gülnek önálló, kreatív alko-
tássá.

S ha már virág – még ha 
agyag is –, ahhoz illenek, 
mondhatnánk, dukálnak a 
pillangók is, ezért a könyv-
tári kis kiállítást Sebők Fe-
renc néhány, lepkékről ké-
szült gyönyörű fotográfiája 
egészíti ki.  n -y-

A műfaj szülőhazájában, Japánban egyenesen művészetnek tartják 
az agyagvirágok készítését

A c  sodaszarvas lába nyomán
Szabó Aida (Jampa drolma), Szigeti Eszter és Varga Zol-
tán együttműködése nem újkeletű, a költő a magyarok 
ősi hitvilágát mutatta be korábbi, Misztérium című cik-
lusában, amiből a muzsikuspáros készített zenés művet. 
A most bemutatott CD-n a folytatás hallható Hazám – 
gyökereim címmel. Az alapot most is Szabó Aida versei 
szolgáltatták Szigeti Eszternek és Varga Zoltánnak.

Sajátos, modern, újragon-
dolt eredeteposznak is te-
kinthető ez mű, amelyben a 
„csodaszarvas lába nyomát” 
– ahogy Szigeti Eszter fogal-
mazott ráadásversében – kö-

vetve találjuk meg gyökere-
inket. 

A hét darabból áll ciklus 
bemutatójának narrátora, 
Nyúl Beáta Arany János so-
raival – „Száll a madár ág-

rul ágra…” – vezette föl az 
első dalt, amely az Isten os-
torának is nevezett Attila 
alakját idézte meg, aki kora 
leghatalmasabb nomád 
sztyeppei birodalmát ural-
ta. Életét számos irodalmi 
mű, zenei alkotás és fest-
mény dolgozta már föl, ezek 
sorába tartozik immár az 
alkotói trió dala.

A nagy uralkodókhoz kap-
csolódó nők is fontos szere-
pet töltenek be, nevük több-
nyire fennmarad, az utókor 
megemlékezik róluk is. A 
hun fejedelem asszonyai kö-
zül az első számúnak tartott 
titokzatos Réka (Rika) volt, 
aki a bizánci udvarban nőtt 
fel ugyan, de valószínűleg 
szkíta vagy hun származású 
volt, a szép ballada az ő 
alakját hozta közelebb hoz-
zánk.

Dalt szenteltek a szerzők 
őseink meghatározó jelké-
pének, a sárkánykígyónak 
is, amely a kelet-európai 
néphitben az égiek Földön 
hagyott házőrzője, a magya-
rok hite szerint is minden 
háznak van egy ilyen kígyó-
ja, amely házi szentként 
funkcionál. 

Az ősatyánknak tekintett 
Álmos születését misztikus 
homály övezi – hozzátarto-
zik ez a legendákhoz –, de 
ismerjük Emese álmát a só-
lyomszerű madárról és a tör-
ténetet a turulról, mint te-
remtő állatősről, Szabó Aida 
verse az ősanya álmát idézi.

Amolyan összefoglalóként 
csendült föl a műsorban a 
CD-ről a Hazám – gyökereim 
című dal, amely hitelesen és 

főleg őszintén, szívből faka-
dóan tolmácsolja a szerzők 
gondolatait eredetről, gyö-
kerekről, hazaszeretetről.

Érdemes egy szót ejteni 
legalább a lemeztokot díszí-
tő festményről, amely önma-
gában is figyelemre méltó, 
de a zenei anyag ismereté-
ben nincsen rá jobb szó: Dá-
vid Júlia erdélyi festőmű-
vész Visszatérés című műve: 
telitalálat. n M. Nagy

Szabó Aida verseit Szigeti Eszter és Varga Zoltán zenésítették meg

A CD-borítón Dávid Júlia erdélyi festőművész Visszatérés című műve 
látható

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

58
22

13

399
799
1199

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

Árfesztivál csak rövid ideig
MMűűaannyyaagg ééss ffaa nnyyííllÁÁsszzÁÁrróókk ggyyÁÁrrii ÁÁrroonn!!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30. 70/608-0808

58
22

21

Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

kk ggyyÁÁrriii
Beltéri é

s

bejárati
ajtók
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Ada lékok Érd múltjához
Egy helyismereti gyűjtemény olyan információmorzsák
ból áll össze, amelyeket csak lelkes és szorgos lokálpat
rióták képesek fölkutatni, rendszerezni, közzétenni. 
Ezért is volt időszerű, hogy tíz év szünet után a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár ismét meghirdette a helytörté
neti pályázatát, amelyre hat értékes anyagot szolgáltató 
pályamű érkezett. A változatos témájú munkákat Hor
váth Natália helytörténeti könyvtáros segítségével te
kintettük át.

Teremi Nándor arra a kér-
désre próbált választ találni 
dolgozatában, hogy létezett-e 
Érden Micsurin Tsz? Mint ki-
derült, nem, de 1950-ben ala-
kult a Duna melletti ártér 
hasznosítására a Micsurin 
nevét viselő állami gazdaság, 
amely egy szörpüzemet mű-
ködtetett, aminek életéről ké-
pet kapunk egy interjúból 
Boros Zoltánnal, aki fiata-
lon ebben az üzemben dolgo-
zott. (Boros Zoltán–Teremi 
Nándor: Az Érdi Micsurin 
Tsz szörpüzemében dolgoz-
tam – kutatás egy érdi üzem 
sorsa felől)

Vetőné Pásztor Mária 
szép feladatot vállalt azzal, 
hogy egy köztünk élő, Ha-
dikfalván született székely 
asszony, Cseke Mártonné 
Jakab Balbina visszaemlé-
kezését lejegyezte. Egy 
gyermek szemszögéből is-
merhetjük meg a bukovinai 
székelyek kitelepítésének 
eseményeit, megpróbáltatá-
saik történetét, betekintést 
kapunk vallási hagyomá-
nyaikba, népszokásaikba, 
ráadásul a szöveg bőven il-
lusztrált dalokkal, amelyek 
a néprajzkutatók számára 
lehetnek különösen érdeke-
sek. (Cseke Mártonné Jakab 
Balbina emlékei. Lejegyezte: 
Vetőné Pásztor Mária)

N. Goller Ágota irodalom-
történész boldog érdligeti 
gyermekkorát írja le. Megis-
merhetjük az 1930-as évek 
Érdjét, a parcellázások tör-
ténetét, a „nagy Érd” kiala-
kulását. Megtudjuk, hogy a 
Balatoni út helyett sokáig a 

Duna utcát tartották az „iga-
zi” útnak, ismereteket ka-
punk a közlekedésről, a kö-
zösségi életről, a vásárokról, 
a piacról, a szórakozási lehe-
tőségekről, a moziról. A kert 
leírásából megtudjuk, hogy 
milyen gyümölcsöket ter-

mesztettek Érden. A sok 
apró, személyes történet ré-
vén közelebb kerül hozzánk, 
szerethetővé válik települé-
sünk múltja és a mai Érd. A 
visszaemlékezés személyes 
hangvétele, kitűnő stílusa 
okán élvezetes olvasmány. 
(N. Goller Ágota: Gyermek-
éveim a régi Érdligeten)

Ilyés Márk az ófalusi kas-
tély történetét tárja föl szak-
dolgozatában, ami ennek 
megfelelően alapos levéltári 
és könyvtári kutatómunkát 
takar. A kastély történetét 
kronologikusan, teljességre 
törekvően követi végig, be-
számol fontosabb korszakai-

ról, birtokosairól. (Ilyés 
Márk: Az Érd ófalusi kastély 
története)

Kis Krisztián Bálint nem 
mindennapi témát válasz-
tott, az Érdi Hitelszövetke-
zet történetét igyekszik föl-
tárni a Pest Megyei Levél-
tárban talált források, első-
sorban jegyzőkönyvek alap-
ján. A szövetkezet első évti-
zedeire nem talált megfelelő 
forrásanyagot, így elsősor-
ban az 1940-es évek történe-
tére szorítkozik. A jegyző-
könyvek alapján részletesen 
föltárja a szövetkezet veze-
tőiről, a személyi állomány-

ról, a tisztviselők illetmé-
nyéről, az ügyfélfogadási 
időről, a különböző pénz-
ügyi, befektetési tevékeny-
ségekről, a felügyelőbizott-
ság munkájáról és az ellen-
őrzések során feltárt sza-
bálytalanságokról, vitákról 
szóló anyagot. Kiderül, hogy 
a hitelszövetkezet vezetői a 
helyi társadalom köréből ke-
rültek ki. (Kis Krisztián Bá-
lint: Békés és háborús (pénz)
ügyek az Érdi Hitelszövet-
kezetben)

Szilágyi József dolgozatá-
ban az érdi rácok betelepülé-
sének, eredetének és identi-
tásának rövid összefoglalá-
sa után levéltári adatokra, 
összeírásokra hivatkozva a 
településen élő rácok, illírek 
összetételére vonatkozóan 
közöl forrásanyagot, nevek-
kel bizonyítja jelenlétüket a 
településen. A szerző felhívja 
a figyelmet egy kevéssé is-
mert tényre is: 1924-ben la-
kosságcsere folytán sokan 
Szerbiába költöztek az érdi 
rácok közül. A dolgozat fog-
lalkozik a rác népszokások-
kal, hagyományokkal is. 
(Szilágyi József: Gyűjtések 
az érdi rácok múltjából)

QQ (mnp)

A Micsurin szörpüzem épülete ma

Ilyés Márk az ófalusi kastély történetét tárta föl szakdolgozatában

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

Dr. Szerényi Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036,

www.foldrajzimuzeum.hu

ny. középiskolai tanár, 
a hazai rovarfauna kutatója és fotósa

2018. május 29. (kedd) 17:00 óra

Zempléni kalandozások

Dr. Bartha Júlia

Néprajzi kutatóút 
Törökország szívében-
élmények, megfigyelések 

Anatóliában

 etnográfus, orientalista

Könyvbemutató 17:00

Előadás 18:00



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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Nyitvatartás: H-P: 7-16-ig és 18-21-ig, Szombat: 11-16-ig

58
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62

REGGELI, NAPI MENÜ, HAMBURGER,
FRISSENSÜLTEK, SALÁTÁK

GYROS, DESSZERTEK

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

58
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Konyhabútor Készítése

GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii
rendelvényrerendelvényre

58
13
82

y
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ÉÉÉÉrd, Ribizke utca 8.
TTTeeelll.: 000666-333000///99940-666777333555
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

333000 nnaapppp aalllaatttttttt!!!
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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 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 lényeges 
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 rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 érettségi, OKJ könyvtári asszisztens;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

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

könyvtárosi bizonyítvány;
•	 erkölcsi bizonyítvány;
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy 

a jelentkezési anyagát a bírálatban 
részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. május 30. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a +36 23 365 470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Sebestyénné 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 határide-
je: 2018. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.csuka-
lib.hu honlapon szerezhet.

Érd Egészségügyéért Díj
odaítélésére

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 
7/2017. (II.27.) Önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az Érd Egészségügyéért Díj 
adományozható a város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző or-
vosnak, gyógyszerésznek, ápoló- és kisegítő személyzetnek, valamint példaértékű munkát végző 
közösségnek.
Az Érd Egészségügyéért Díj odaítélésére a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot. Az elismerés ado-
mányozásáról a Közgyűlés a Bizottság javaslata szerint dönt. A díj átadására a Közgyűlés júniusi ülésén kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dájára kell benyújtani. (Érd, Alsó utca 3. fsz.)
Benyújtási határidő: 2018. május 21.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közérdekű felhívás

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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Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban

várjuk érdeklődését
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,
vagy a 06-23/520-117-

es telefonszámon.
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MMoollnnáárr ééss TTáárrssaa KKfftt..
MMunkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu
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2030 Érd Korall Ház 2. I.em. • Bejelentkezés 0620 368 1877
www.agmedical.hu

Laboratóriumi
vizsgálatok azAGMedical

Rendelőben
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Sportnap Érden
Verőfényes tavaszi napsü-

tésben kezdődtek el az érdi 
sportnap rendezvényei. Dr. Be-
nussi Silvio érdi nagyközségi 
tanácselnök elmondta, hogy az 
elmúlt évben is nagyszabású 
ifjúsági fesztivállal üdvözölték 
a beköszöntő májust, amelyen 
mintegy nyolcszáz általános 
iskolás és óvodás gyerek vett 
részt. A május nyolcadikán – a 
győzelem napja tiszteletére – 
megrendezett idei egész napos 
nagyközségi sportfesztivál 
célja az volt, hogy Érd teljes la-
kosságát, a gyerekektől a szü-
lőkig egy aránt megmozgassa. 
Kilenc községrészben kilenc 
kupát osztottak ki játékos 
sportvetélkedőkön, röplabda-, 
kézilabda-, atlétika- s nagy- és 
kispályás labdarúgó-mérkőzé-
seken és sakktáblán mérik ösz-
sze tudásukat a sportkedvelő 
érdiek és a meghívott vendég-
csapatok.

Atlétikai verseny  
és tréfás vetélkedő

A Vörösmarty gimnázium 
udvarán a gimnázium első és 
második osztályos tanulói ve-
télkedtek a győzteseket megil-
lető kupáért. A diákok lelke-
sen biztatták társaikat, mi-
közben a magasugrás, disz-
koszvetés és a súlylökés szá-
mai is javában folytak.

Vadregényes környezetben, 
a híres érdi Kutyavár romjai 
mellett folyt a legkisebbek ve-
télkedése. A Tállya és a Kutya-
vári utcai óvodások játékos 
versenye után a délelőtt mulat-

ságos fénypontja a szülők ver-
senye volt, akik staféta, zsák-
ban futó- és krumpliültető-ver-
senyen mérték össze tudásu-
kat. Hasonló játékos vetélke-
dők vannak az ófalui, a Lenin 
úti és a 3. számú óvodában is.

Kerékpáros ügyességi 
verseny

A 8. számú parkvárosi isko-
la előtti betonpályán a kerék-
párosok szűk deszkalabirin-
tusban keringtek, billegő 
deszkákon egyensúlyoztak, 
magasugró léc alatt surrantak 
a gyerekek. Az elméleti vetél-
kedőn szerzett maximális 
pontszám különdíja a kerék-
páros-igazolvány volt.

A 4. számú iskola udvarán 
befejeződött a röplabda-vil-
lámtorna. A kupát a vendég-
csapat, a budapesti Postás 
serdülő röplabdázói nyerték 
el. A győztesek barátságos 
mérkőzésen csaptak össze a 
régi érdi NB II-es röplabdacsa-
pat öregfiúi ellen.

Női foci a sláger
A leghevesebb kispályás lab-

darúgódöntő helyszíne az érdi 
MEZŐGÉP sporttelepe volt, 
ahol az öt legjobb csapat mérte 
össze tudását. A részt vevő 
csapatok és a közönség bebizo-
nyították, hogy a kispályás fo-
cimeccs is lehet olyan heves és 
izgalmas, mint bármelyik 
rangadó. A kupa ünnepélyes 
átadásakor az ellenfelek is ün-
nepelték a győztes tusculánu-
mi csapatot. A nap eseményei-

nek csúcspontja és záróak-
kordja az a női focimeccs volt, 
amelyet az érdi nagyközségi 
tanács és az ÉRUSZ csapatai 
vívtak. A közönség is a járás-
ban először lehetett női labda-
rúgó-mérkőzés tanúja.

A kétszer 10 perces meccs 
erőviszonyai abszolút ki-
egyenlítettek, az első félidő-
ben a tanácsi, a másodikban a 
ruhaipari dolgozók kerültek 
nyomasztó, ám meddő fölény-
be. A gól nélküli döntetlen mér-
kőzés győzelmét 11-es rúgá-
sokkal az ÉRUSZ csapata sze-
rezte meg. A két csapat kapitá-
nya Nagy Istvánné és Tőkey 
Klára elmondta, hogy a foci-
meccs rádöbbentette őket, 
mennyire hiányzik a rendsze-
res mozgás.

– Legszívesebben az egész 
nagyközség lakosságát külön-
külön megdicsérném – mondta 
Balogh Imre nagyközségi ta-
nácselnök-helyettes. Dr. Be-
nussi Silvio nagyközségi ta-
nácselnök és sportköri elnök 
irányításával az érdi iskolák 
igazgatói, pedagógusai, szü-
lők és diákok, a Hazafias Nép-
front és az ÉRUSZ dolgozói 
mindent megtettek, hogy a 
rendezvény szép és élmény-
szerű legyen. Az idei sport-
fesztivál legalább ötezer részt-
vevőt és még több nézőt moz-
gatott meg. Szeretnénk, ha az 
Edzett ifjúságért mozgalom 
keretében az amatőr sportte-
vékenység még rendszereseb-
bé válna, hogy a legközelebbi 
sportnapon még többen be-
kapcsolódnának a hangula-
tos, vidám sportműsorokba.

Pósa Zoltán
PMH, 1977. május 10.

Urbán LászLó – sajtótükör

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES ISMERŐSEIT

2018. május 27-én, vasárnap 17 órára a

HŐSÖK NAPJÁN
az I. világháborús emlékműnél rendezett 

megemlékezésre

KKöszöntőt mond:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

polgármester

Ünnepi beszédet mond:
STENCINGER NORBERT

történész

Közreműködik:
VÖRÖSMAVÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM VOX JUVENTUTIS VEGYESKARA

karnagy Hornyák Tamás
LUKIN FÚVÓSZENEKAR

vezényel Zwickl Ágoston

Helyszín: Érd-Óváros, Hősök tere

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



Egész évben várjuk vendégeinket
2-3 és 4 ágyas akadálymentesített szobáinkal.

Holló és Bárány
Vendégház

Szállás reggelivel: 9.000 Ft/fő/éj
Egyágyas felár: 1.000 Ft/fő/éj,
Gyermekkedvezmény 14 éves kor alatt, : 4.500 Ft/fő/éj
Két év alatti gyermekeknek a szállás ingyenes!
Kisállat: 2.000 Ft/kutya/éj

Telefon: 06/70638-6183,
0630/419-0365

http://www.holloesbarany.com/

g z
Pihenjen és kapcsolódjon ki
a Bakony rengetegében!
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Her end és  
környéke
Veszprém közelében, a Ba-
kony lábánál található He-
rend, és a körülötte lévő 
tanyavilág. 

Az ide látogatók minden 
évszakban dúskálhatnak a 
felfedeznivalókban. A kör-
nyék nevezetességei közt ta-
lálhatunk múzeumot, ka-
landparkot, túraútvonalakat 
és horgásztavat is.

Mindenki hallott már a 
Herendi Porcelángyárról, és 
sokak otthonában fellelhető 
a nagymamától örökölt por-
celán figura is. A város rend-
kívüli igényességgel alakí-
totta ki a látogatók számára 
a múzeumot. A gyártás fo-
lyamatát végignézhetjük a 
manufaktúrában a formázó-
massza feldolgozásától 
kezdve a különböző techni-
kákkal készített figurák 
megformázásán át a mesteri 
szintű festésig. Lehetőség 
van filmnézésre, ahol megis-
merhetjük a manufaktúra 
történetét, és a múzeumi 
rész megtekintésére, ahol a 
hagyományos porcelánoktól 
kezdve a legmodernebbekig 

mindenki találhat az ízlésé-
nek megfelelő látnivalót. 

A várost elhagyva a tú-
rázni vágyók számos útvo-
nalat találhatnak maguk-
nak. A népszerűségét mutat-
ja, hogy rendszeresen ren-
deznek a környéken tájfutó 
versenyeket, biciklis verse-
nyeket, és osztálykirándulá-
sokat. Ez nem véletlen, hi-
szen ez a környék rendkívül 
gazdag forrásokban, pata-
kokban, és ennek köszönhe-
tően a növény és állatvilág is 
változatos. A réteket nya-
ranta gyógynövények tar-
kítják, télvíz idején a vadete-

tők és vadlesek nyújtanak 
látnivalót. A környék békéje 
miatt szinte bármikor meg-
figyelhetünk őzeket, róká-
kat, nyulakat és vaddisznó 
kondákat is.

A hangulatos erdei környe-
zet igazi pihentető kikapcso-
lódást nyújt az egész család 
számára. Kizökkenve a zajos 
város hétköznapjaiból az ide 
látogató ember megtalálja a 
lelki békét. Hol másutt tehet-
nénk meg, hogy a szállásunk-
tól nem messze fakadó forrás 
vizéből főzzük a reggeli ká-
vénkat? Hazánk igazi kis ék-
szerdoboza ez a táj.
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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
GYEREKNAP
Koncertek, bábelőadások, kézműves 
foglalkozások
A Magyar Földrajzi Múzeum kertjében
Május 27-én, vasárnap 10–17 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Szekér Gizi tanítványai
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti 
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
Megtekinthető május 29-ig

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

ELŐZETES
Élményfestés
Gyere és ragadj ecsetet!
Június 2-án, szombaton 15–18 óráig

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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.

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Könyvbemutató és előadás
Dr. Szerényi Gábor: Zempléni kalandozások
Dr. Bartha Júlia: Néprajzi kutatóút Törökor-
szág szívében
Május 29-én, kedden 17 órakor
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
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba kényszer-
munkára 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

Május 21-én, hétfőn könyvtárunk 
minden részlege ZÁRVA tart!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás a virágok 
szerelmeseinek
Május hónapban
KIÁLLÍTÁS
Polgár Ági kézműves virágai
Megtekinthető május 9-től
KÖNYVBEMUTATÓ
Kovács István-Mitrovits Miklós: 
Magyar emlékek Lengyelországban
Május 23-án, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban
BABA-MAMA KLUB
Május 25-én, péntek 10 órakor
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ZENEI KÖNYVTÁR
ZENEI KLUB
Vendég Lakatos György 
fagottművész
Május 24-én, csütörtökön 18 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

MájuS 21., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Alba Fehérvár KC–Érd 
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 22., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 jAZZ
 Fábián Juli Jazza Riff 
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–VLS Veszprém  
23:25 Műábránd
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00 Híradó
  0:15 Tűzijáték

MájuS 23., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 9/90. rész
21:00 Mintha nem otthon lennénk 
 magyar dokumentum film  2015
22:40 Katolikus ünnepeink 
 Pünkösd – Úr napja

23:20 Sztárportré 151. rész
23:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
 0:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
 0:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 1:05 Híradó
 1:20 Tűzijáték

MájuS 24., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 151. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Budaörs Handball
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00   Híradó
 0:15 Tűzijáték

MájuS 25., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Két Székely 
 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 26., 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 152. rész
22:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:30 Mintha nem otthon lennénk 
 magyar dokumentumfilm 2015.
 0:10 Bibliai Szabadegyetem 9/90. rész
 1:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 1:40 Tűzijáték

MájuS 27., 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 Két Székely 
 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.

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 zöldhulladék gyűjtést.
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 bio-
hulladék elszállítására szolgáló zsák az 
ÉTH Nonprofit Kft. telephelyén (2030 Érd, 
Sas utca 2.), továbbá az új ügyfélszol-
gálati irodában (2030 Érd, Diósdi út 29.) 
kapható 55 Ft bruttó áron. Az ár a felira-
tos zsák önköltségét jelenti, a benne lévő 
hulladék elszállítása térítésmentes.
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 
levélszekrényben elhelyezett tájékozta-
tóval 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 hely-
színen kezdjük meg, ezért a gyűjtési 
napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni a 
zöldhulladékot az ingatlan elé!
A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban 
a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell 
biztosítani. Kérjük, hogy a zsákban csak 
zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot 
ne kössék be, mert annak tartalmát szú-
rópróbaszerűen ellenőrizzük. Amennyi-
ben idegen anyagot találunk a zsákok-
ban, úgy a teljes mennyiség elszállítását 
megtagadjuk. A zöldhulladékot zsáko-
san szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk 

vissza. ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
Lapunk az ütemtervet heti bontásban 
közli.

2018. MÁJUS 19.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor 
u., Alsóvölgyi u., Árnyas u., Árvalányhaj u., 
Ászok u., Aszú u., Avar u., Badacsonyi u., Ba-
juszfű u., Bakator u., Barackfa u., Bazsarózsa 
u., Begónia u., Beléndek u., Bem köz, Bem tér, 
Berkenye u., Bikavér u., Bodzafa tér, Boglárka 
u., Bogyó u., Bojtorján u., Bokor u., Bokrétafa 
u., Bor u., Borbolya u., Boróka u., Borostyán 
u., Buxus u., Burgundi u., Búzavirág u., Bükkfa 
u., Cédrusfa u., Ciklámen u., Citromfa u., Csap 
u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa u., 
Cserje u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka 
u., Csopaki u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., 
Diófa u., Donga u., Ébenfa u., Égerfa u., Eper-
fa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia u., Fagyöngy 
u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u., Fenyőfa u., 
Fenyves köz, Fodormenta u., Folyondár u., 
Furmint u., Fügefa u., Fűzfa u., Galagonya u., 
Georgina u., Gesztenyefa u., Gladiolus u., Gle-
dicsia u., Gyertyánfa u., Gyopár u., Gyömbér 

u., Gyöngyvirág u., Gyűszűvirág u., Haraszt 
u., Hársfa u., Hárslevelű u., Hordó u., Iparos u., 
Jávorfa u., Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár u., 
Kadarka u., Kályhás u., Kármentő u., Kárpitos 
u., Kéknyelű u., Kéményseprő u., Kerékgyártó 
u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőmű-
ves u., Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Köve-
ző u., Kubikus u., Lakatos u., Leányka u., Lonc 
u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u., Makk u., 
Málna u., Mandulafa u., Mázoló u., Meggyfa 
u., Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus 
u., Muskotály u., Must u., Műszerész u., Műve-
zető u., Napszámos u., Narancsfa u., Naspolya 
u., Nyárfa u., Nyírfa u., Nyomdász u., Olvasztár 
u., Oportó u., Otelló u., Öntő u., Ötvös u., Pezs-
gő u., Platánfa u., Rekettye u., Ribizke u., Riz-
ling u., Sárfehér u., Saszla u., Siller u., Simító 
u., Somfa u., Somlói u., Szamorodni u., Szedő 
u., Szénégető u., Szépilonka u., Szerelő u., Szi-
getelő u., Szilfa u., Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő 
u., Szövő u., Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki 
u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Árvalányhaj u. között), 
Tekercselő u., Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa u., 
Toboz u., Tokaji u., Tölgyfa u., Törköly u., Török-
bálinti u., Tüske u., Ürmös u., Üveges u., Vájár 
u., Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

Közérdekű tájékoztató
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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.



A cseh sör szeretete egy régre visszanyúló dolog, minden évben tavasszal és ősszel
kijártunk Csehországba sörözni és élvezni a cseh életérzést, szerelem lett első látásra.
Ennek hatására merült fel bennem a kérdés, hogy miért nehéz beszerezni olyan
minőségi, kisüzemi söröket Magyarországon, amiket Csehországban ihatunk.
2013-ban egy ismeretség kapcsán kerestünk meg több cseh sörgyárat és sörüzemet,
melynek köszönhetően rövid időn belül megkezdtük import tevékenységünket és a
behozott sörök disztribúcióját Magyarországon.

Ennek a szerelemnek született egy gyermeke, ha jól tudom.
Mivel azt láttuk, hogy nagyon jó a fogadtatása itthon ezeknek a söröknek és a közvetlen
környezetünk is igényli nem csak az üveges, hanem a csapolt változatát is, ezen
indíttatásból hoztuk létre Érden az első és azóta is egyetlen cseh sörözőt – a CSEHvegőt
-, a lakosság nagy megelégedésére. Ezzel egyben egy küldetést is igyekeztünk felvállalni,
a mennyiségi fogyasztással szemben, a minőségi sörfogyasztás és a hozzá tartozó cseh
sörkultúra terjesztését itthon. Ennek jegyében vezettük be pubunkban az eredeti cseh
sörkorcsolyákat, grillételeket és a sörhöz tartozó rendezvényeket, mint pl. sörkóstoló,
sörtörténeti előadás, csehszlovák filmklub, stb.

Hétvégén ünnep lesz…
Május 19-én, szombaton, fennállásunk második évfordulóját ünnepeljük, ahol nagy
örömünkre már rengeteg törzsvendéget köszönthetünk és várjuk mindazokat, akik
szintén szeretik a cseh sört és a hozzá tartozó életérzést, de eddig még nem ismertek
minket vagy nem jutottak el hozzánk.
Születésnapunk jegyében kötetlen szórakozással, jó sörökkel és grill ételekkel várjuk a
hozzánk látogatókat. Vállalkozó szellemű vendégeink részére söreinkről szóló játékokkal:
sörkvízzel, sörivó- és hordógurító versennyel készülünk.
Erre a kellemes, szórakoztató programra minél több sörkedvelő és játékos kedvű
vendéget várunk.

2 éves a CSEHvegő!
Május 19. szombat 15 órától

• Sörkvíz,
• Sörivó verseny,
• Hordógurító verseny.
• Prémium sörök,
• Grill ételek.

Érd, Bajcsy-Zsilinszky
út 117-119.

Várunk szeretettel !
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A CSEHvegő
söröző születéséről
beszélgettünk
Gács Zoltán tulajdonossal
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Újra Pest megye Szépe!
Nagyszabású show kereté-
ben jelentette be múlt pén-
teken Bada Zoltán ver-
senyigazgató az érdi Nyit-
nikéken, hogy ismét meg-
rendezik a Pest megye 
Szépe versenyt. Jelentkez-
ni június elsejétől lehet, s 
az elismerésen túl idén is 
hatalmas nyereményeső 
várja a legszebb hölgyeket.

Érdről nőtte ki magát a 
verseny, amelyen immár má-
sodik alkalommal is megmu-
tathatják bájaikat a legszebb 
ifjú hölgyek, köztük termé-
szetesen érdiek is.

– Most is maximális figyel-
met fordítunk a jelentkezők-
re, a velük való folyamatos 
kommunikációra, partnere-
ink kiszolgálására, megjele-
néseink sokszínűségére, 
vagyis az érdeklődők elége-
dettségét tartjuk mindenkor 
szem előtt. A verseny nem 
kizárólag a döntő napjáról 
szól. A tavalyi döntős lányok 
előtte is és a verseny után is 
számtalan szereplési lehető-
séget kaptak, s egyúttal hir-
dettük Pest megye értékeit, 
bemutattuk sokszínűségét – 
mondta Bada Zoltán.

A szervezők Pest megyé-
ben élő, állandó vagy ideigle-
nes lakcímmel rendelkező, 
18–25 éves, hajadon, gyer-
mektelen hölgyek jelentke-
zését várják. A tetoválás ki-
záró ok, ahogy az is, ha a je-
lentkezőről korábban teljes 
akt- vagy hasonló jellegű 
felvétel készült.

A versenyen nincs fürdőru-
hás felvonulás, ugyanakkor a 
hölgyeknek belső értékeikről 

is tanúbizonyságot kell tenni-
ük. Mivel a szervezők meg-
győződése, hogy a zsűrit és a 
nézőket a külsőn kívül a bel-
becs is érdekli, a jelentkezők-
nek válaszolniuk kell művelt-
ségi kérdésekre is.

A verseny hivatalos arca a 
tavalyi győztes, az érdi Ke-
repesi Réka lesz. A döntőt 
2019. január 12-én rendezik 
majd.

QQ BNYH

A tavalyi döntősök divatbemutatón is felléptek a Nyitnikéken
 (Fotó: Kacziba Renáta)

Az akció meghatározott típusú  keretkollekcióra 
vonatkozik. Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! 

Az akció május 1–31-ig tart.
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7 TŰZIFA
Tűzifa

rönkben
és

kalodában!
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Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu
AA5836732

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely barna színben)

Polikarbonát lemez
3120 Ft/m2

OSB
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!

58
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Ötö dszörre is Nyitnikék
Az időjárásra igazán nem panaszkodhattunk a múlt hét-
végén, ám mégsem dőlt meg a látogatói rekord az ötödik 
alkalommal megrendezett Nyitnikék kiállítás és vásá-
ron, amelynek ezúttal is az Érd Aréna volt az otthona. A 
szervezők mégis büszkék lehetnek, ugyanis ezúttal is 
sikerült szintet lépniük, s mind megjelenésben, mind a 
szervezésben újat hozniuk.

Hosszú hónapok munkája 
előzi meg minden évben a 
tavaszi vásárt, hiszen amel-
lett, hogy a kiállítókat össze 
kell gyűjteni, szerződéseket 
kell írni, nagyon komoly inf-
rastrukturális szervezést is 

igényel, hiszen több mint 
150 vállalkozót és több száz 
embert kell összehangoltan 
irányítani három napon ke-
resztül. A szervező, a Pest 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara az elmúlt év-
ben komoly rutinra tett 
szert, s becsülendő, hogy 
minden vásár után azonnal 
azon törik a fejüket, hogyan 
lehetne szebbet és jobbat al-
kotni.

Kupcsokné dr. Polyák Ág-
nes, a PMKIK munkatársa, a 
rendezvény főszervezője és 
háziasszonya azt mondja, 
nincsen rossz szájízük, mert 
a kiállítóktól és a látogatók-
tól rengeteg pozitív vissza-

jelzést kaptak, de azt is tud-
ják, hogy nem érték el azt az 
átütő sikert, amit az első év-
ben hoztak.

– Azt látjuk, hogy tavaly a 
rossz idő babrált ki velünk, 
most pedig a túl jó idő, 
ugyanis azt feltételezzük, 
hogy sokan választottak va-
lamilyen családi szabadidős 
programot, de azt sem tart-
juk szerencsésnek, hogy ve-
lünk egy időben zajlott a Ma-

gyarok Vására a főtéren. 
Sajnos nekünk fix időpon-
tokhoz kell alkalmazkod-
nunk az Érd Arénában, 
ugyanis figyelembe kell ven-
nünk az érdi kézilabdás lá-
nyok versenynaptárát és a 
létesítmény egyéb rendezvé-
nyeinek időpontját is. Úgy 
gondolom, hogy a Magyarok 
Vására egy igazán értékte-
remtő rendezvény, de sajnos 
nem volt jó, hogy két hasonló 
profilú rendezvény zajlott 
egyszerre – húzta alá a fő-
szervező, hozzátéve, a jövő-
ben mindenképpen egyeztet 
a vásár szervezőivel, hogy 
inkább erősítsék egymást.

A Nyitnikék egyébként 
péntek délben kezdődött, az 
ünnepélyes megnyitó pedig 
kora este volt. Köszöntőt 
mondott Aradszki András 
országgyűlési képviselő, T. 
Mészáros András, Érd pol-
gármestere, valamint a Pest 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, dr. Ve-
reczkey Zoltán.

Aradszki András üdvözöl-
te a kiállítás sokszínűségét 
és a tartalmas színpadi 
programot. Reményét fejez-
te ki, hogy a kereslet és a kí-
nálat most is megtalálja egy-
mást. T. Mészáros András a 
szabadkai testvérváros kül-
döttségét köszöntötte, akik 
az ötletet adták az érdi vá-
sárhoz, hiszen a vajdasági 
településen már hosszú évek 
óta rendeznek hasonlót.

A megnyitón közreműkö-
dött a Magtár Hagyomány-
őrző Táncegyüttes, majd 
nagyszabású divatbemuta-

tót is tartottak a Pest megye 
Szépe döntős hölgyeinek 
közreműködésével.

A színpadon a következő 
két napon változatos progra-
mok közül válogathattak a 
látogatók, volt nemzetközi 

petanque-verseny, játszó-
ház, kézműves foglalkozás 
és szépészeti bemutató is, de 
a kiállítók is változatos stan-
dokkal és színes progra-
mokkal fogadták az érdeklő-
dőket. n Nyilas HajNi

Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Aradszki András or-
szággyűlési képviselő (j), T. Mészáros András polgármester és dr. Ve-
reczkey Zoltán, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (b)

Több száz kisvállalkozó mutathatta meg portékáit, szolgáltatásait

Aki megéhezett, az a szabadtéri lacikonyhásoknál talált kedvére valót 
 (Fotók: Kacziba Renáta)
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Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;

• meglévő ügyfélkör;

• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is

végezhető munka

Az önéletrajzokat a
hhhrrr...eeerrrdddiiiuuujjjsssaaaggg@@@gggmmmaaaiiilll...cccooommm eee-mmmaaaiiilll cccííímmmrrreee vvvááájjjuuukkk...

Amit várunk:
• proaktív, precíz, gyakorlatias hozzáállás

fiatal, lendületes csapatába
rugalmas, kreatív, önálló kollégát keres

Expressz noor-kebab Ingyenes
Házhozszállítás:
Érd, Tárnok,
Diósd 8-22-ig
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2030 Érd Kálvin tér 3-5
tel.: +3630/4789508

Gyros pitában vagy tortillában: 500,-
Gyros tál nagy: 1000,-

kicsi: 790,-
MENÜ:
Gyros pitában, tortillában
3dl Cola: 650,-
yros tál + 3dl Cola: 1150,-

Diákoknak
a Gyros pitában
vagy tortillában

csak 450,-
A 10 vásárlás után
a 11.-ik Ajándék !

Gy
+
GyG

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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Kön nyes borverseny
Tragikusan fiatalon elhunyt borásztársukra emléke-
zett rendhagyó módon a Pincetulajdonosok Egyesüle-
te. Görgényi György március elején hunyt el autóbal-
esetben. Emlékének adózva régiós borversenyt ren-
deztek a Buki Pincében, ahová 63 bort neveztek: 32 
fehéret, 11 rozét és 21 vöröset.

László Éva okleveles 
borbíráló, aki évek óta zsű-
rizi a környék borait, azt 
mondta, a végeredményt 
nagyon befolyásolta, hogy 
ki mikor szüretelt.

– A gazdák szerencséjén 
múlott a szüret időpontja, 
mert ősszel volt eső, de volt 
napsütés is, így azok jártak 
jól, akik kivártak, mert a 
sok eső után a meleg, napos 
időben a szőlők jobban be-
értek, ezért azokból sokkal 
jobb minőség készült, s ez 
különösen a kékszőlőből 
készült boroknál számított.

László Éva kiemelte: 
ugyan gyengébbek az idei 
borok a tavalyinál, de 
egyáltalán nem rosszak.

– A környék adottságai 
inkább a fehérboroknak 
kedveznek, ez a végered-
ményen is látszik, ugyanis 
a legtöbb arany minősítést 
a fehérborok nyerték, a vö-
rösek is jól szerepeltek, a 
rosék közül viszont csak 
egy érdemelt arany minősí-
tést. Viszont nagyon sok 
bor kapott ezüst és bronz 
minősítést, ami szintén azt 
jelenti, hogy a közízlés szá-
mára ezek a borok nagyon 
is ízletesek.

László Éva kiemelte azt 
is, hogy az ország szinte va-
lamennyi borrégiójában 
zsűriz, s mindenhol ugyan-
azokat a szempontokat fi-
gyelik, ugyanazt a pont-

rendszert használják, 
vagyis pont ugyanúgy vizs-
gálnak egy villányi bort, 
mint egy érdit, vagyis azok 
a borok, amelyek valami-
lyen minősítést kapnak, 
azok bizonyosan magas mi-
nőséget és ízt képviselnek. 
A zsűrizés szempontjairól 
egyébként tudtuk, hogy elő-
ször az okleveles borbírák 
mindig a külső jegyeket fi-
gyelik meg, kézbe veszik, 
megszagolják, vizsgálják a 
tisztaságát, a színét, de 
még azt is, hogyan „mozog” 
a pohárban. Ezután meg-
szagolják, így ha fajtaként 
nevezték a bort, akkor an-
nak rendkívül jellegzetes 
illata van. A kóstolásra ez-
után kerül sor. László Éva 
elmondta, öröm már a régió 
borait kóstolni, hiszen na-
gyon igényesek lettek a 
gazdák, korszerű technoló-
giákat használnak, és na-
gyon odafigyelnek a szőlő-
ikre.

A borversenyen a borbírák 
nem tudják, hogy éppen ki-
nek a borát kóstolják, így a 
végén, amikor kiderült, hogy 
Görgényi György bora 
arany minősítést kapott, töb-
beknek elakadt a szava s 
könny szökött a szemébe.

Az eredményhirdetést a 
Szőlővirág Ünnep és Nem-
zetiségi Találkozón tartják 
2018. május 26-án.

QQ Ba-Nyilas H.

„Ró zsaszín síp” és ami mögötte van
Rendkívül hasznos tanácsokkal bővíthették ismeretei-
ket az ÉRD NB I-es kézilabdaklub utánpótláskorú játé-
kosai, az idei „Rózsaszín síp” akció alkalmával. A nyelv, 
a fizikai erőnlét és a sportdiplomácia jelentősége is elő-
térbe került az érdi Polgárok Házában tartott szombati 
rendezvényen.

Az ötödik alkalommal 
életre hívott programra ez-
úttal is érdekes témákkal 
készültek a meghívott ven-
dégek. Kezdésként Tekauer 
Norbert klubelnök elmond-
ta, évről évre fejlődik a „Ró-
zsaszín síp” akció és folya-
matosan bővíti a fiatal hölgy 
sportolók, játékvezető-jelöl-
tek ismereteit. A klubelnök 
hozzátette: most már van-
nak olyan játékvezetők, akik 
ezen akció keretében ismer-
kedtek meg a bíráskodással 
és kedvet kapva választot-
ták ezt a pályát.

Nem csupán a játékveze-
tés és a szabályismeret te-
rén, hanem a kézilabdázás 
más szegmenseinek vonat-
kozásában is hasznos infor-
mációkat szerezhetett a 
hallgatóság. Ilyen például a 

sportdiplomácia, amely azok 
számára nyújthat kiteljese-
dési lehetőséget, akik a já-
téktéren nem jutnak fel a 
csúcsra, adminisztratív te-
rületen viszont sikereket ér-
hetnek el. Többek között er-
ről is beszélt Soós Balázs, a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség nemzetközi igazgatóhe-
lyettese.

A fiatal sportdiplomata el-
árulta azt is, hogy az anya-
nyelvén túl három idegen 
nyelvet beszél, és ez is kel-
lett ahhoz, hogy nemzetközi 
versenyek delegáltjaként 
dolgozhasson, általa pedig 
határon túli kapcsolatokat 
építhessen ki és világot lás-
son. Az igazgatóhelyettes 
beszélt arról is, hogy az 
MKSZ sportdiplomácia te-
rén jelenleg jó pozícióban 

van nemzetközi viszonylat-
ban.

A következő előadásokon 
Marton Zsófia és Szabó 
Eszter NB I-es játékvezetők 
meséltek élményeikről, ta-
pasztalataikról az egybe-
gyűlteknek. A páros egyre 
több élvonalbeli mérkőzésen 
kap szerepet és alakulóban 
van a nemzetközi karrierje 
is. Marton Zsófia prezentáci-
ójában külön kitért a fizikai 
állapot fontosságára, amely 
a folyamatosan gyorsuló já-
ték miatt elengedhetetlen.

A program további előadói 
közül Szabó Eszter a pályán 
zajló kommunikáció jelentő-
ségéről, míg Éles Péter és dr. 
Vattay Gergely a versenybí-
rók feladatairól beszélt. Az 
ÉRD a Magyar Kézilabda 
Szövetség játékvezetői albi-
zottságával közösen tartotta 
meg idei programját is, amely 
szervesen kötődik az Euró-
pai Kézilabda Szövetség 
azon törekvéséhez, hogy mi-
nél több női játékvezetőt ne-
veljenek ki. Q PP

Nem csupán a játékvezetés és a szabályismeret terén szerezhettek hasznos információkat az ÉRD után-
pótláskorú játékosai  (Fotó: handballerd.hu)
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.
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„Szeresd a fát!”
Czabai Balázs a kertjének egy kis szeletét, Némedi-
Varga Tímea egy mesét, az Éltető Értékeinkért Egye-
sület a játékokat, Kiss Sándor, mint már oly sokszor, 
most is a szívét-lelkét tette bele abba a madarak és fák 
napi műsorba, amit a Szociális Gondozó Központ idén 
második alkalommal tartott meg a gyerekek számára 
és az ő részvételükkel a régi Parkvárosi Közösségi 
Házban. 

– Nem azon kell gondol-
kozni, hogy melyik másik 
bolygóra utazzunk el, mi-
után ezt tönkretettük, ha-
nem, hogy ezt óvjuk és véd-
jük – mondta Némedi-Varga 
Tímea kérdésünkre, aki 
már nem először vett részt a 
Szociális Gondozó Központ 
rendezvényén. A színmű-
vésznő ez alkalommal Gani 
Zsuzsa, a Szivárvány Óvo-
da Őzike csoportja óvónőjé-
nek meséjét olvasta fel a 
gyerekeknek, akiket a mese 
végén egy közös éneklésre 
is rábírt. Ábel Vilmos, a Lu-
kin László Zeneiskola nö-
vendéke zenélt, végül a Szi-
várvány Óvoda Őzike cso-
portjától zengett az egész 
ház, ahogy han-
gosan skandál-
ták, mintha min-
den embernek 
az egész világon 
el akarnák mon-
dani Benedek 
Elek versét: „Ne 
bántsd a fát, 
hisz ő is érez, / 
Szép gyöngén 
nyúlj a levelé-
hez. / Ágát ne 
törd, lombját ne 
tépjed, / Hadd 
annak, ami, ép-
nek, szépnek. / 
Szeresd a fát!”.

A műsor után Czabai Ba-
lázs a közösségi házban 
ideiglenesen berendezett 
kis madaras kertjének kel-
lékei között adott gyorstal-
palót a madarakról és fák-
ról a gyerekeknek. Megtud-
hatták a kicsik, mikor rak-
nak fészket a madarak, mi-
kor és mivel érdemes etetni, 
itatni őket, hogyan készít-
hetnek számukra odút és 
azt hogyan kell karbantar-
tani.

Kint, az udvaron végül 
játék következett, amihez 
az Éltető Értékeinkért 
Egyesület biztosította a ki-
zárólag természetes anya-
gokból készült játékokat.

QQ Jakab-aponyi noémi

Kar ibi kalózok, tiroli pásztorok
Időutazó táncosok, karibi kalózok, keringőző hölgyek és 
urak, a magyar irodalom évszázadait megelevenítő diá-
kok és tiroli pásztorok népesítették be péntek délután a 
Batthyány tornacsarnokot a sportiskola gáláján. 

A nyolcadik alkalommal 
rendezett kulturális gálamű-
soron – amit Kozma Zoltán-
né igazgatóhelyettes koordi-
nált – az iskola szinte min-
den diákja és tanára szere-
pelt valamilyen közös pro-
dukcióban, sőt, a fináléban 

az összes diák a parkettra 
vonult, és együtt énekelt a 
szülőkből, testvérekből, 
meghívott ismerősökből álló 
közönségnek. A finálén kívül 
tizenhét műsorszámot adtak 
elő a sportiskola diákjai.

– Ezt a hagyományt az al-
sósok kezdték annak idején, 
és később a felsősök is csat-
lakoztak. A szándék egyér-
telmű: szeretnénk, ha így év 
vége felé más oldalról is be-
mutatkoznának a gyerekek, 
hogy a szülők, nagyszülők 

megismerjék az iskola má-
sik oldalát is – mondta kér-
désünkre Rozgonyi János 
iskolaigazgató, hozzátéve: 
minden osztály sokat ké-
szült erre az alkalomra, és 
örömmel mutatkozott be a 
többiek előtt.

–  A darab megalkotásán, 
valamint a felkészülésen kí-
vül sok háttérmunkát vé-
geznek a tanárok és a gye-
rekek; megtervezik, elké-
szítik a jelmezeket, kelléke-
ket is. Sok diák nem szeret 
szerepelni, lámpalázas, de 
ilyenkor legyűri, és ő is ki-
áll a többiekkel. Nem hirde-
tünk győztest, nem is ez a 
fontos, hanem a Mi is tu-
dunk gála közösségformáló 
ereje – hangsúlyozta Rozgo-
nyi János.

És nem mellesleg van még 
egy fontos célja a rendez-
vénynek: a műsor bevételé-
ből, valamint a szülők által 
készített sütemények vásá-
rából befolyó összeg segítsé-
gével tovább tudják fejleszte-
ni az iskola eszközállomá-
nyát – tavaly a stúdió eszkö-
zeire fordították ezt a pénzt.

És hogy a gyerekek miért 
szeretik ezt a gálát? Ahogy 
az egyik ötödikes megfogal-

mazta: azért, mert így min-
denki meg tudja mutatni, 
mire képes.

– A Mi is tudunkon olyan 
produkciókkal is színpadra 
lépünk, amilyenekkel egyéb-
ként nem szoktunk vagy leg-
alábbis én nem szoktam. Elő-
fordult, hogy az itt előadott 
műsorral felléptünk egy má-
sik, városi rendezvényen is. 
És ilyenkor nemcsak a siker-
nek örülünk, hanem a felké-
szülést is élvezzük – tette 
hozzá. Q ÁdÁm k.

A vállalkozó szellemű édesanyák lelkesen 
pingáltak virágokat és egyéb szépségeket a 
gyerkőcök arcára

Ilyen a szelfigeneráció, a 8.a előadásában
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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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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
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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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ACÉLTERMÉKNAGYKERESKEDELEM
Új munkatársakat keres

Feladatok:
• beérkezett áru átvétele,
• termék megjelölése és raktározása,
• termék előkészítése árukiadáshoz,
• vezető utasításainak elvégzése,
• ügyel a termék biztonságos felrakodására.

Szakmai elvárások:
• középfokú végzettség érettségi nélkül vagy
értettségivel,

• megbízható, önálló és csapatban történő
munkavégzésre való alkalmasság

• manuális képesség, jó teherbíró, fizikai alkalmasság.

Előny:
• emelőgépkezelői vagy targoncavezetői szakképesítés.

Amit kínálunk:
• fiatalos környezet,
• stabil munkahely,
• teljes munkaidős állás, napi 8 órában,
hétfőtől – péntekig.

Munkavégzés helye:
Sóskút Ipari Park, 2038 Sóskút,
Bolyai János utca 3518/9 hrsz.

Amennyiben pozíció felkeltette érdeklődését önéletrajzát
az alábbi email címre: epalova@raven.eu vagy

személyesen a Raven Hungary Kft., 2038 Sóskút,
Bolyai János utca 3518/9 hrsz. várjuk.

RAKTÁROS pozícióba.
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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)))

TTTelefon,elefon, smssms,sms, viberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 247 86 08
Facebook.comFacebook.comFacebook.com/Facebook.comFacebook.com//pannonjob

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• HatározatlanHatározatlan idejűidejű munkaszerződés

•• Megemelt alapbérek + bónuszok
•• Béren kívüli juttatási csomagok

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
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Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.  
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

Gaz  dikereső

Donka 1 év körüli, kis-köze-
pes testű, ivartalanított szuka 
kutyus, kedves, élénk, mozgé-
kony, embercentrikus. Ku-
tyákkal általában jól megfér, 
játékos, szeret labdázni. Ker-
tes házba költözne szívesen, 
akár egyedüli kedvencként.

Jakab 8–9 év körüli, közepes 
termetű, puli jellegű kan. A 
vasút környékén találták egy 
évvel ezelőtt azonosító nél-
kül, halott társát őrizte, akit 
talán a vonat ütött el. Kedves, 
bújós, követi az embert. Még 
nagyon aktív és figyelmes.

Soós pékségbe
szakképzett

péket
és

szakképzett
cukrászt

keresünk.
Jelentkezés:

Soós József 30-942-79-68

Keresünk továbbá
bolti eladót.
Jelentkezni, érdeklődni

Soós Gyöngyi 30-212-99-68
telefonszámon vagy
a jsoos@t-online.hu
mail címen lehet.
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
Csomagolási munka – Törökbálinton
40 nap munkavégzés után garantált ajándék!
Samsung Galaxy Tab vagy Samsung Galaxy mobiltelefon
vagy BOSCH MUM Robotgép közül lehet választani, részletekről
és a pontos feltételekről tájékozódjon 06-20/366-39-93-as telefonszámon!

Érdeklődni 06-20/366-39-93-as telefonszámon vagy jelentkezését
a kívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

Megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk
ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító, adminisztrátor

munkakörökre érdi székhelyünkön!

ÁLLÁST KÍNÁL
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Műanyag nyílászáró, beltéri ajtó
beépítésben és redőnyszerelésben
tapasztalattal rendelkező
kollégát keresünk, alkalmazotti

munkaviszonyba. Kiemelt
bérezés, utazási költségtérítés,

rendezett munkarend.

Fényképes szakmai önéletrajzát
az jusztina.toth@fer-ablak.hu

e-mail címre várjuk.
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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.hu

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Könnyű fizikai munkára, kötetlen
munkaidőben, ügyes kezű női
munkaerőt keresek. 06-23-374-
748

KIADÓ INGATLAN

Családi háznál külön bejárattal,
központhoz közel, 60 nm-es
szuterén házaspárnak kiadó.
06-20-380-1876

AUTÓ/MOTOR

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

Eladó 2005-ös Fiat Punto! Klíma,
riasztó, 8 gumi, tetőcsomagtar-
tó. Vizsga 2019-ig. 400 000 Ft.
06-20-99-13405

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

VEGYES

Eladó 1 db 1000*1300-as világító-
ablak (fix, nem nyitható), Köm-
merling Futur típus, 6 légkam-
rás.. Hőszigetelés: ug=1,3 w/
m2k, üvegezés: 4 mm lowe-16-
szr, 4 mm float+ag, k=w/m2,
1,1 ug. 06-30-6650746

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

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

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

Hűtőszekrény, fagyasztó, és für-
dőszoba bútor eladó. 06-23-
377-576

REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 58

14
06

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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 57
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Férfi gyógymasszőr,
test-és talpmasszázst
vállal Érden, és környékén!

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

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.

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 56
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOKA-Z-IG!
06-20-318-4555

Fodrász házhoz megy, kedvező
árak mellett! 06-30-587-6763

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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01Reklámújságok postaládás
terjesztésére megbízható, precíz
munkatársakat keresünk Érdre,
Budaörsre és Törökbálintra.

TTovábbi információ:06 (30) 856 7135

Jó hangulatú érdi varroda bőví-
téshez varrónőket keres! 06-30-
33-22-730

Érdi telephelyű vendéglátó
egységünkbe keresünk

részmunkaidős
konyhai előkészítőt,

valamint
udvari kisegítőt.

Részletekről érdeklődjön
az alábbi elérhetőségeken:

info@befalobill.com
06-20/923-65-66

555888
1115
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Jelentkezni
a06-20-359-74-29

vagy az
info@varazsterasz.hu

lehet.

Diósdi étterembe
szakács, felszolgálót,
futárt, és konyhai
kisegítőt keresünk
azonnali kezdéssel.
Fizetés megegyezés

szerint.

Érdi élelmiszerüzletünk családias
csapatába heti 40 órás munkára
lelkes eladó kollégát keresünk.
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A jelentkezéseket
a zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi székhelyű építőipari cég fo-
lyamatos, hosszútávú munkale-
hetőséget kínál gépkezelő
(kombinált rakodógép, kis ra-
kodógép) részére. Érdeklődni:
06-20/444-54-06

Érdi székhelyű építőipari cég fo-
lyamatos, hosszútávú munkale-
hetőséget kínál betanított
munkás részére. Érdeklődni:
06-20/444-54-06

ALBÉRLET

Szálláshely kiadó Érden, magas
felszereltséggel 8-10 ember
számára. 06-20/380-1876.

TELEK

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

Tiszakécskén eladó 4625 nm-es
telek, 80 nm-es házzal. 06-70-
629-3268

Eladó Érden a Jolán utcában egy
595 nm-es panorámás, össz-
közműves építési telek, 15%-a
beépíthető. 06-70-259-3641
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Parádés évzárás
Remek meccsel és győzelemmel zárta első NB II-es 
szezonját a BKG-VMG DSE férfi kosárlabdacsapata, 
amely zárásként három nap alatt kétszer lépett pá-
lyára.

Előbb a záró fordulóban, 
a tabella második helyén 
álló Soproni Tigrisek ottho-
nában, ahol meglepték a 
Győr-Moson-Sopron me-
gyei ellenfelet. Az első ne-
gyedben még kétpontos 
előnyben voltak, majd a 
nagyszünetig is tartották a 
lépést az esélyesebb rivá-
lissal szemben, de a térfél-
cserét követően kijött a két 
csapat közötti különbség. 
Az érdiek így is egy vállal-
ható, tizennégy pontos (83–
69) vereséget szenvedtek.

– A Sopron az egész évad-
ban az élmezőnybe tarto-
zott, most felkúszott a má-
sodik helyre. Két 2 méter tíz 
centis játékosa van, ettől 
függetlenül az első negyed-
ben vezettünk, a szünetben 
is egál volt. Megint csak he-
ten voltunk, így a magas-
ságbeli különbség és az 
döntött, hogy elfáradtunk a 
végére, de tisztességesen 
helytálltunk – értékelte Va-
laczkay Gábor a papíron 
szezonbéli utolsó meccset.

Mégsem ezzel zárt a 
VMG, hiszen hazai pályán 
pótolta a tizenötödik fordu-
lóból elmaradt mérkőzést a 
Siófoki Kosársuli ellen. Itt 
parádésan kezdtek az érdi-
ek, hiszen hamar 21–2-re 
léptek meg, s az első felvo-
nást követően 33–7-re veze-
tett a házigazda. A folyta-
tásban tovább nőtt a kü-
lönbség, a második játék-
részben már 47–11-re is ve-
zettek az érdiek, míg a 

nagyszünetre harmincpon-
tos előnnyel vonultak (51–
21). A második félidőben is 
agresszív, gyors, letáma-
dásra, labdaszerzésre épü-
lő játékot mutatott a VMG 
DSE, amely tovább növelte 
előnyét.

A hajrában pedig kiakadt 
a kézi eredményjelző, hi-
szen az csak kétszámjegyű 
eredményt tud mutatni, de 
ezt túldobták az érdiek, 
akik egészen 109 pontig 
meg sem álltak, s védekezé-
sük is rendben volt, miután 
csupán 55 pontot engedtek 
a siófokiaknak.

– Az összképet tekintve 
elégedettek lehetünk, hi-
szen a felnőtt csapatnak ti-
zenegy igazolt játékosa 
van, ebből voltak mindig 
hiányzóink, de végül is 
csak attól a Szombathelytől 
kaptunk ki nagy arányban, 
amely megnyerte az egész 
csoportot. Minden csapat-
tal szoros meccset játszot-
tunk, voltak meglepetés-
győzelmek és volt egy-két 

nem várt vereség, de az 
össz képet tekintve reális 
az eredmény – nyilatkozta 
Valaczkay Gábor, a BKG-
VMG DSE játékos-edzője, 
egyben egyesületi elnöke, 
aki a végül nyolcadik-kilen-
cedik (még a Kaposvári KE 
megelőzheti) helyen végző 
csapatáról elmondta: ösz-
szességében örülnek an-
nak, hogy újoncként tizen-
két meccset tudtak nyerni.

QQ Domonkos

Nyitrai Ákosék (labdával) 54 pontos győzelemmel zártak

Újonc manó a dobogón
Tizenkét egységgel volt érdekelt az Érdi Torna Club ak-
robatikus torna szakosztálya az Elek Gyula Arénában 
rendezett Fradi Kupán, amely az idény harmadik pont-
szerző versenye volt az országos döntőbe jutásért rende-
zett kvalifikáció során.

A manó korosztályban in-
duló Horváth Hanna, a 
gyermek ketteseknél a Tari 
Gabriella–Hidvégi Kinga, 
a youth hármasoknál pedig 
a Koszta Melinda–Krausz 
Kitti–Gerzanics Csenge, il-
letve Trömböczky Flanna–
Cser Natália–Biksi Borbá-
la alkotta trió is először 
versenyzett idén az ÉTC-
ből, hiszen ők az abonyi nyi-
tány után a szegedi Movet 
SE által Mórahalmon tartott 
pontszerzőn sem indultak. 
És ehhez hozzátartozik, 
hogy Hidvégi Kingának és 
Krausz Kittinek abszolút ez 
volt az első versenye, míg 
Horváth Hanna, Tari Gabri-
ella, Koszta Melinda és 
Trömböczky Flanna is ki-
hagyás után mérette meg 
magát.

Az érdiek a manóknál 
Horváth Hanna révén egy 
bronzérmet, Szloszjár Ajsa 
által pedig egy ötödik helyet 
szereztek. Az újoncoknál a 
Kovács Kíra és Dávid Fru-
zsina, illetve a Katona Lil-
la és Csurgai Jázmin al-
kotta párosa elmaradt a 
szakosztályvezető, Balogh-
né Papp Ildikó előzetes vá-
rakozásaitól, hiszen az első 
két versenyen mindkét egy-
ség az első kettőben vég-
zett, míg ezúttal a jóval né-
pesebb és erősebb mezőny-
ben a negyedik és ötödik 
helyet szerezték meg.

A gyermek korosztály ve-
gyes párosaiban azonban 
az eddigiekhez hasonlóan 
a Balogh Máté–Töpler Na-
tasa kettős ismét nem ta-
lált legyőzőre, míg a Schu-
man Márton–Csákány-
Csáfordi Míra duó ezüst-
érmesként zárt. Lány pá-
rosban az első versenyén 
érdekelt Hidvégi Kinga a 
szünet után visszatérő 
Tari Gabriellával a kilen-
cedik helyen végzett.

A hármasoknál Mák Vi-
rág, Pelczel-Nagy Eszter 
és Mezei Boglárka triója a 
dobogó legalsó fokára áll-
hatott.

A tavaly létrejött youth 
korcsoportban két új egysé-
get indított az ÉTC: a Tröm-
böczky Flannából, Cser Na-
táliából és Biksi Borbálából 

álló hármas ötödik, a Kosz-
ta Melindából, Krausz Kitti-
ből és Gerzanics Csengéből 
álló formáció hatodik lett.

A 11–16-os korosztályban 
az abonyi és szegedi ver-
senyhez hasonlóan dobogón 
végzett Kis Vanda, Balogh 
Dorka és Sárdi Borbála 
hármasa, míg Mákszem Be-
atrix, Bikkes Virág és 
Stattner Noémi formációja 
éppen lecsúszott az érem-
ről, miután negyedik lett.

– Maga a verseny eredmé-
nyek szempontjából nem 

volt annyira sikeres, de az 
újonnan induló egységek 
hozták azt a szintet, amit 
tudnak. Az látszik náluk, 
hogy ez volt az első verse-
nyük, emiatt még rutint kell 
szerezniük és megpróbálni 
behozni a korcsoportjukban 
lévő egységekkel szembeni 
lemaradást – fogalmazott 
Baloghné Papp Ildikó szak-
osztályvezető.

– Voltak egységek, akik 
hozták a várt eredményt, de 
például újonc párosban sem 
sikerült dobogóra állni, ho-

lott minimum egy érmet 
szerettem volna, de ez an-
nak is köszönhető, hogy 
szinte minden kategóriában 
kilenc vagy afeletti induló 
volt, úgyhogy sokkal nehe-
zebb volt dobogóra kerülni 
– tette hozzá a szakosztály-
vezető, megjegyezve, hogy a 
következő versenyre tovább 
nő az indulók létszáma.

Az idény negyedik pont-
szerző versenyét a Buda-
pesti Akrobatikus Sport-
egyesület (BASE) rendezi 
május 26-án, ezt követően 
azonban csak ősszel folyta-
tódik a versengés, amikor 
az érdiek is rendeznek pont-
szerző viadalt.

Az akrobatikus tornaver-
seny mellett tartottak még 
egy Kézállófa Kupát is, ame-
lyen újonc és gyermek ösz-
szevont korosztályában az 
érdiek versenyzője, Balogh 
Máté győzött.

QQ Domi

Újonc párosban arany-, gyermek párosban ezüstérmes lett az Érdi 
Shaolin Wushu és Sportakrobatikai Sportegyesület (ÉSWS SE) akro-
batikus torna formációja az Elek Gyula Arénában rendezett Fradi 
Kupán. A gyermek lány párosoknál Palásthy Emesének és Judák Re-
bekának köszönhetően ezüstérmet szerzett, míg ugyanebben a 
korosztályban a hármasuk Judák Rebekával, Bíró Borbálával és Pék-
Molnár Liliennel a hetedik helyen végzett. Az újoncoknál a páros 
versenyen a Mák Tímea–Érdi Zenina kettős aranyérmet szerzett, 
míg a hármasoknál a Srágli Laura–Privitzky Tamara–Kocsi Liza alkot-
ta trió nyolcadikként zárt.

Erős mezőnyben hét érmet szereztek az érdi tornászok 
 (Fotó: erditornaclub.hu)
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!

58
14

20

23sport  | 2018. május 16. |

A l egjobb felállás
Az Érdi VSE az első félidőben óriási mezőnyfölényben 
játszott, mégis a második játékrészben szerzett két gólt 
a Pápai Perutz FC vendégeként, így idegenben győzött 
2–0-ra az NB III Nyugati csoportjának 27. fordulójában.

Remekül kezdődött a mér-
kőzést mind a Pápai Perutz 
FC, mind az Érdi VSE szá-
mára, hiszen a találkozó 
első perceiben mindkét csa-
patnak megvoltak a lehető-
ségei, de a hazaiak egy fok-
kal nehezebben jutottak el 
az érdi kapuig. Az érdiek 
feltolták védelmi vonalukat, 
s letámadással próbálták hi-
bára kényszeríteni a Veszp-
rém megyei együttest, amely 
több alkalommal is sikerült, 
de a gyors érdi támadásokat 
vagy a pápai kapus, Sánta 
András fogta, vagy valame-
lyik védő blokkolta. Pál Sza-
bolcs húsz méterről leadott 
lövése, Ország Péter ballá-

bas kísérlete, Melczer Vil-
mos, Koós Gábor vagy Kele-
men Patrik lökete sem talált 
utat a hazai kapuba, így hiá-
ba dominált az Érdi VSE, az 
első félidőben nem tudta 
megszerezni a vezetést.

Aztán a fordulás után már 
minden klappolt, egy jobb ol-
dali szöglet után az 50. perc-
ben Pál Szabolcs elé került a 
labda, aki könyörtelenül 
passzolta a kapuba, megsze-
rezve ezzel a vezetést a ven-
dégeknek (0–1). Ezt követő-
en ugyan a pápaiak aktivi-
zálták magukat támadás-
ban, de az érdi kapu előtt 
rendre elhibázták a lehető-
ségeket, így Kertész Ferenc-

nek sem volt védenivalója. A 
folytatásban aztán az érdiek 
is gyors támadásokat vezet-
tek, amelyek közül Melczer 
Vilmos Pallagi Botond pasz-
szából a 84. percben tizen-
egyest harcolt ki, és értéke-
sített (0–2). Két perccel ké-
sőbb egy újabb indítás után 
Balázsovics Mátét rántot-
ták le a pápai tizenhatoson 
belül, amiért Derdák Mar-
cell játékvezető ismét bünte-
tőt ítélt a vendégeknek, ám 
ezt Melczer már elhibázta. 
Ennek ellenére az érdiek tel-
jesen megérdemelt győzel-
met arattak a Pápai Perutz 
FC vendégeként!

– Az első félidőben megvol-
tak a lehetőségeink, mégsem 
használtuk ki őket, az utolsó 
passzok rosszak voltak. Az-
tán két olyan szituációból 
lőttünk gólt, amikor a Pápa 
hibázott. Végre megfordult a 
szerencsénk – mondta Pál 
Szabolcs, az Érdi VSE első 
gólját jegyző támadó.

– Egy jó focit játszottunk 
ma, de ehhez hozzátartozik, 
hogy most álltunk fel a leg-
jobban a tavasz során. Eddig 
mindig volt két-három hi-

ányzónk. Ilyen játékra képes 
a csapat, ha teljes kerettel 
tudunk játszani. Örülök a 
három pontnak – értékelt 
Limperger Zsolt, az Érdi 
VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE a következő 
két mérkőzését egyaránt 

hazai környezetben játsz-
sza, előbb május 19-én, 
17.30-kor a VLS Veszpré-
met, majd május 27-én, az 
utolsó előtti fordulóban a 
Puskás Akadémia FC II-t 
17.30-kor fogadja.

QQ Domonkos Bálint

PÁPAI PERUTZ FC–ÉRDI VSE 0–2 (0–0)
Perutz Stadion, 230 néző. V: Derdák (Bőhm, Makkosné Petz)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós 
(Hegedüs N., 63.), Kónya B., Pallagi – Kelemen P. (Pintér N., 82.), Pál 
Sz. (Balázsovics, 54.), Melczer. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Pál 
Sz. (50.), Melczer (84. – tizenegyesből).

Pál Szabolcs (képünkön) és Melczer Vilmos góljaival győzött Pápán 
az Érd  (Fotó: Balogh István)

Birkózás
Vissza kell adnia a marokkói Marrákesben rendezett Gymnasia-
dén, a kötöttfogású birkózók 80 kilogrammos kategóriájában 
érdekelt Mezei Patriknak a versenyen megszerzett ezüstérmét – 
hogy egy aranyra cseréljék! A középiskolások legnagyobb se-
regszemléjén Mezei Patrik és iráni riválisa körbeverés miatt vias-
kodott az aranyéremért. Ekkor a Nemzetközi Birkózó Szövetség 
rangsora szerint az aranyérem Mezeié lett volna, ám a hivatalos 
eredményhirdetés során végül az iráni nyakába került az első 
helyért járó medál. A hivatalos eredmény miatt a magyar dele-
gáció óvást nyújtott be, amelyet első körben elutasítottak. Azon-
ban Tar Mihály, az Érdi Spartacus SC elnöke arról tájékoztatott, 
hogy a szervezők újraszámolták a végeredményt, ahol már Me-
zeié lett az első hely.

Vívás
Kiválóan szerepeltek az Érdi Torna Club vívói a hétvégi utánpót-
lásversenyeken. Tizenhatodik alkalommal rendezték meg 
Ausztriában, Klagenfurtban az Alpok-Adria kupát, ahol Kiss 
Emma három korosztályban is pástra lépett: szombaton a junio-
rok között hetedik, a kadet vívók versenyén ötödik helyezést ért 
el, végül vasárnap egy aranyéremmel koronázta meg teljesítmé-
nyét. Szolnokon a vidéki vívóklubok legjobb utánpótlás-ver-
senyzői vívtak a vidékbajnoki címért. Csók Kincső a törpici lányok 
között szerzett ezüstérmet, akárcsak a serdülő fiúk, akik csapat-
ban lettek másodikak.

Karate
Az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület négy versenyzője is ér-
met szerzett a lengyelországi Duklában rendezett Przelecz Ku-
pán. Formagyakorlatban (kata) Bense Péter ezüstérmest lett, míg 
Pálfi Zsombor bronzérmes. Utóbbi még küzdelemben (kumite) is 
harmadikként zárt, ahogy Pálfi Csongor is. Az érdiek közül még 
Ercsényi Dorka és Molnár Frida is sikeresen jutott tovább az első 
fordulóból formagyakorlatban, így mindketten pontszerző he-
lyen zártak. Q D. B.

RÖVIDPÁLYA
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Ima egy boldog 
emberért
Bogner Mária Margit vizitációs nővér halálának évfor-
dulója alkalmából és boldoggá avatásáért mutatott be 
emlékmisét Spányi Antal megyéspüspök az érd-óvárosi 
Szent Mihály-templomban szombat délután. 

Az 1933. május 13-án, hu-
szonhét esztendős korában 
elhunyt Bogner Mária Mar-
git olyan életet élt, amelyben 
jó példát tudott mutatni a 
mai embernek – hangsúlyoz-
ta Spányi Antal megyés-
püspök a szentmisét megelő-
zően, felidézve a fiatal nővér 
nem könnyű életét: sokféle 
betegséget hordozott, sokfé-
le nehézséggel kellett meg-
küzdenie, ugyanakkor az is-
teni hívó szót mélyen a lelké-
ben érezte. 

– Apáca akart lenni, de a 
betegségei miatt egyetlen 
szerzetesrend sem tudta be-
fogadni. Hosszú, küzdelmes 
keresés után találta meg azt 
a vizitációs rendet, amely-
hez végül beléphetett. Mi-
után letette fogadalmát, 
nemsokára meghalt. Életére 
mégsem úgy tekintünk, mint 
egy kudarcra, egy befejezet-

len életre, mivel Bogner Má-
ria Margit mindig Isten ke-
zében volt, az ő jelenlétében 
élt. Minden küzdelmével 
együtt boldog ember volt, 
ezért fontos számunkra az ő 
példája. Bár az egyházi bol-
doggá avatási eljárás még 
nem fejeződött be, olyan éle-
tet tisztelünk Bogner Mária 
Margitban, aki hitünk sze-
rint az égben van – hangsú-
lyozta Spányi Antal megyés-
püspök, hozzátéve: a fiatalon 
elhunyt vizitációs nővér éle-
tének üzenete, hogy az em-
ber a helyén lehet, ha a lelke 
helyén van. 

Bogner Mária Margit sírja 
az érd-óvárosi plébánia-
templom kertjében van, ahol 
1933-ban bekövetkezett ha-
lála óta róják le tiszteletüket 
a hívek. Idén is megtelt nem-
csak a templom, hanem a 
kertje is a szentmisén részt 

vevőkkel; jelen volt Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő és T. Mészáros And-
rás polgármester is. Többen 
távolról, buszokkal zarándo-
koltak el a nővér sírjához, 
hogy együtt imádkozzanak 
Bogner Mária Margit bol-
doggá avatásáért. Mint isme-
retes, ennek első szakasza 
pozitívan zárult, Bogner Má-
ria Margit már elnyerte a 
tiszteletreméltó jelzőt. 

– A boldoggá avatás részle-
tesen szabályozott, hosszú 
folyamat, aminek megvan-
nak a maga stációi. Ismerete-

ink szerint ezek a feltételek 
mind teljesültek. A boldoggá 
avatás általában valamilyen 
különleges aktualitáshoz 
kapcsolódik – most ennek ki-
választására, illetve a kihir-
detésre várunk – mondta kér-
désünkre Hajdu Ferenc plé-
bános, hozzátéve: a boldoggá 
avatás fontos feltétele egy 
csoda megtörténte is.

– Pár éve Varsóban súlyos 
balesetet szenvedett egy fia-
tal lány. Az orvosok megálla-
pították, hogy az élettel ösz-
szeegyeztethetetlen agyi sé-
rülést szenvedett, és csak 

azért tartották gépekkel 
életben, hogy a szervátülte-
téshez előkészítsék a testét. 
A szülők ismerték a varsói 
vizitációs nővéreket, akik 
azt javasolták: imádkozza-
nak közösen Bogner Mária 
Margit közbenjárásáért. Az 
imádság meghallgatásra ta-
lált: a kislány életfunkciói 
javultak, a roncsolások 
meggyógyultak. A fiatal lány 
pár éve könnyezve adott há-
lát itt, a vizitációs nővér sír-
jánál a gyógyulásáért – zár-
ta szavait Hajdu Ferenc.

QQ Á. K.

Bogner Mária Margit sírja az érd-óvárosi plébániatemplom kertjében
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