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GYERMEK ÉS FELNŐTT
SZEMÉSZET

OPTIK TREND
Iparos u. 5 INTERSPAR

OPTIK TREND
bejelentkezés: +36 70 94 94 996

Iparos u. 5 INTERSPAR
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Ballagási  
ékszervásár
ARANY HETEK

 a  MARCELL  
ÉKSZERBEN!

A nagy sikerre való tekintettel akciónkat  
június végéig meghosszabbítjuk!  Ön se maradjon le róla!

Minden arany 
ékszerre 
–25% 

készpénzfizetési 
kedvezmény!!!

Ezt ne hagyja ki!
Cí�m: É� rd, INTÉRSPAR
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„Szeretnénk, hogy utódaink megismerjék, megbecsüljék múltunkat”
Interjú Brunczvikné Máté Ildikóval, az Érdi Hungarikum Klub szervezőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 22. szám    2018. június 6.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„A  magyar lélek csak erősödik a bajban”
A trianoni békediktátumra emlé-

keztek hétfőn a Kutyavári úti or-
szágzászlónál. 98 éve, 1920-ban 
ezen a napon írták alá Versailles-
ban az első világháborút lezáró 
szerződést. Az ünnepségen T. Mé-
száros András polgármester mon-
dott köszöntőt. Emlékeztetett, ez az 
a nap, amikor Tamási Áron, Jékely 
Zoltán, Reményik Sándor, Nyírő Jó-
zsef, Kós Károly, Karácsony Benő, 
Wass Albert és a többi, határon túl-
ra szakadt írónk, költőnk, hivatalo-
san elvesztették magyar polgársá-
gukat. Az ünnepi műsorban közre-
működött a Lendvai Károly Férfi 
Kórus és a vitéz Mikecz Kálmán 
Honvéd és Huszár Hagyományőrző 
Egyesület. A megemlékezésen a vá-
rosvezetés, az intézmények és civi-
lek helyeztek el koszorút az ország-
zászló emlékműnél (képünkön). Az 
eseményen jelen volt a városban 
vendégeskedő szászrégeni Petru 
Maior Technológiai Líceum kül-
döttsége is. n 6. oldal

Jó példa az érdi polgárőrség

Akik nem ismerik a munkájukat, csak „kertvárosi kom-
mandónak” tartják, holott nagyon is hozzájárulnak 
hétköznapjaink biztonságáért. A közgyűlés rendkívüli 
ülésén számolt be az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 
tavalyi évi munkájáról. n 3. oldal

A polgármester válaszol

Aszfaltozás, közművesítés – számtalan, az érdieket 
érdeklő témában érkeznek levelek T. Mészáros András 
polgármesterhez, aki múlt szerdai sajtótájékoztató-
ján az elektronikus úton érkező kérdéseket ismertette 
és válaszolta meg.  n 7. oldal

Tíz arany négy nap alatt

Érettségik között, ballagás után, ifi- és felnőtt Európa-
bajnokságot megelőzően nem sok ideje volt a felké-
szülésre Milák Kristófnak, aki ennek ellenére, amiben 
elindult, azt megnyerte a hódmezővásárhelyi ifjúsági 
országos bajnokságon.  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

peugeot.hu

 2,5% THM, FORINTALAPÚ,
FIX KAMATOZÁSÚ FINANSZÍROZÁSSAL*,
MAGAS FELSZERELTSÉGGEL
AZONNAL ELVIHETŐK 

* A feltüntetett ajánlatok 2018. február 1-től június 30-ig, illetve az akciós készlet erejéig megkötött szerződésekre
érvényesek. A jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi székhelyű vállalkozások számára elérhető forintalapú, fix 
kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingfinanszírozással, kizárólag új Peugeot Partner, új Peugeot Expert és új Peugeot 
Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 36 hónap, maximum 61 hónapos 
futamidővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel érhető el, akár induló 2,5% THM-mel. A 2,5% THM-es 
finanszírozás pontos paramétereiről és feltételeiről érdeklődjön Peugeot-márkakereskedésünkben! A lízingszerződés 
rendelkezése alapján a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie,
ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A fenti tájékoztatás nem teljes körű, a 
hirdetésben foglalt kondíciók változhatnak, és a felsorolt feltételek nem minősülnek a 2013. évi V. törvény 6:64.§-a 
szerinti ajánlattételnek. A részletekért forduljon bizalommal  Peugeot-márkakereskedésünkhöz!
Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Expert vegyes fogyasztása 5,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 137 g/km.
Az ajánlatban kínált Peugeot Partner vegyes fogyasztása 4,3 l/100 km, CO2-kibocsátása 112 g/km.

PEUGEOT BOXERPEUGEOT EXPERTPEUGEOT PARTNER

HASZONGÉPJÁRMŰVEK
PEUGEOT-

KÉSZEK A BEVETÉSRE!

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120 
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620 
www.peta.hu
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2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274, 06 23 362 351

ELŐZZE MEG A BAJT, 
MIELŐTT TÚL KÉSŐ LENNE!

Hallja, hogy beszélnek Önhöz, 
de nem érti?

Mások szerint túl hangosan 
hallgatja a televíziót vagy a rádiót?

Elmúlt 60 éves, de idén még nem 
volt hallásvizsgálaton?

Ha bármely kérdésre igen választ adott, 
Önnek halláskárosodása lehet. Szeretettel 
várjuk egy ingyenes, átfogó hallásvizsgálatra!

KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES, ÁTFOGÓ HALLÁSVIZSGÁLATUNKRA!
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Ors zágosan is jó példa az érdi polgárőrség
Akik nem ismerik a munkájukat, csak „kertvárosi kom-
mandónak” tartják, holott a helyi biztonságért, komfor-
tért, jó közérzetért a hétköznapjainkban nagyon is hoz-
zájárulnak. A közgyűlés rendkívüli ülésén számolt be 
az Érdi Városi Polgárőr Egyesület tavalyi évi munkájá-
ról. Ennek apropóján kértük Macsotay Tibort, a polgár-
őrök elnökét, hogy összegezze tavalyi munkájukat.

A tagság 136 fővel, hat au-
tóval, hat motorral és három 
kerékpárral lát el szolgála-
tot az év 365 napján, önkén-
tesen. Az Érdi Városi Polgár-
őr Egyesület tagjai 2017-ben 
27 216 órát töltöttek szolgá-
latban, s a helyi rendőrség-
gel szorosan együttműködve 
jelentősen hozzájárultak 
Érd közbiztonságához. 

Annak érdekében, hogy a 
munka kiegyensúlyozottan 
folyjon, a rendőrség és a pol-
gárőrség vezetői minden 
hétfőn szakmai egyeztetést 
tartanak, hogy meghatároz-
zák az aktuális feladatokat. 
Ezen túlmenően a rendkívüli 
helyzetekben külön egyezte-
tést tartanak, hogy a közös 
munka gördülékeny legyen. 

A polgárőrök az iskolák 
környékén is jelen vannak, 
a közterület-felüg yelet 
munkatársaival közösen 
segítik a reggeli órákban az 
iskolák környékén a közle-
kedést, de járőröznek an-
nak érdekében is, hogy a 
kábítószert és az esetleges 
bűncselekményeket kiszűr-
jék. Az iskolai prevencióban 
is részt vesznek, aktív tag-
jai az Érdi Kábítószer 
Egyez te tő Fórumnak. 

Az érdi polgárőrök aktív 
tevékenységet folytatnak az 
idősek védelme érdekében 
is. A „Tiszteletet az éveknek, 
biztonságot az időseknek” 
elnevezésű program célja, 
hogy a rendőrökkel közösen 
rendszeresen látogassák az 
idős, rászorult embereket. A 
polgárőrség minden évben 
részt vesz a téli krízisidő-
szakban, tűzifával segítik a 
nehéz anyagi körülmények 
között élőket, amit nemcsak 
kiszállítottak, de össze is 
vágtak. Autóik meleg teával 
és takaróval voltak felszerel-
ve és 24 órában elérhetőek 
voltak.

A hideg idő beköszöntével 
előbb mindenszentek és ha-
lottak napja alkalmából 
vállaltak megerősített szol-
gálatot a temetők környé-
kén, majd az adventi idő-
szakban őrizték a bevásár-
lóközpontok környékét, s 
biztosították a zavartalan 
bevásárlást. 

Tavaly nyáron a Polgárőr 
Érdemkereszt arany fokoza-
tát adományozta Pintér 
Sándor belügyminiszter és 
Túrós András, az Országos 

Polgárőr Szövetség elnöke 
az Érdi Városi Polgárőr 
Egyesületnek, ami azt mu-
tatja: fáradozásukat kívül-
ről is elismerik. A magas 
rangú elismerés növelte az 
Érdi Polgárőr Egyesület 
népszerűségét. Az elismerés 
óta megnőtt azoknak a szá-
ma, akik csatlakozni szeret-
nének hozzájuk.

Macsotay Tibor, az Érdi 
Városi Polgárőr Egyesület 
elnöke az Érdi Újságnak a 
tavalyi év kapcsán úgy ösz-
szegzett: azon kívül, hogy a 
taglétszámuk nagy és az 
eredményeik is jók, van még 
egy különlegességük: a mo-
toros tagozatuk, ami látvá-
nyosan fejlődik.

– Jelenleg tizenkét moto-
rosunk van. Ez önmagában 
talál nem nagy szám, de tud-
ni kell, hogy az érdi rendőr-
ségnek az egész illetékessé-
gi területén van összesen 
három motorosa. Van lovas 
tagozatunk is, amely a he-

gyet járja, a jövőben szeret-
ném ezt is fejleszteni. A mi 
munkánkat nehéz mérni, hi-
szen a bűnmegelőzés a leg-
nagyobb feladatunk. Emel-
lett persze vannak még más 
teendőink is, például a kör-
nyezetvédelem. A város, a 
lakosság és a magunk által 
támasztott követelmények-
nek megfelelünk. A javuló 
rendőrségi statisztikák is 
azt mutatják, hogy a mi bűn-
megelőző munkánk jól mű-
ködik. Fontos az is, hogy az 
érdi rendőrség és a polgár-
őrség között nagyon jó a 
kapcsolat. Több díjat is el-
nyertünk már egyébként: 
megyei és országos kitünte-
téseket, illetve a Polgárőr 
Város rangot. Ezekre na-
gyon büszke vagyok, hiszen 
az országban több mint két-
ezer polgárőr egyesület van 
bejegyezve, 61 ezer taggal – 
mondta Macsotay Tibor el-
nök.

QQ Ba-Nyilas HajNalka

Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület tagjai 2017-ben 27 216 órát töltöt-
tek szolgálatban önkéntesen

Macsotay Tibor (b) és dr. Túrós András tavaly nyáron a Polgárőr Ér-
demkereszt arany fokozatának átadásakor
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Emb eri és városi értékek
Olyan pályára vágyott, amely mindennap új célok és ki-
hívások elé állítja, ezért lett pedagógus. Bár az orvosok 
nem javasoltak két gyermeknél többet, mégis nagycsa-
ládosok lettek a férjével, s mindketten tevékenyen kive-
szik részüket a közösségi munkából. Kezdeményezé-
sükre alakult meg az Érdi Hungarikum Klub, amely a 
város értékeinek feltárására hívatott. Brunczvikné 
Máté Ildikóval beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Sok évvel ezelőtt, az Ága 
Boga Nagycsaládosok Egye-
sülete által rendezett érdi 
konferencián találkoztunk 
először. Ma is aktív tagja 
még ennek a szervezetnek?

– Természetesen, sőt a 
Hungarikum Klubbal is 
szeretnénk szorosabbra 
fűzni az együttműködést. 
A nagycsaládosokat képvi-
selem az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság mun-
kájában, meghívott ven-
dégként veszek részt az 
üléseken.

– Hány gyermeke van?

– Négy. A legidősebb 23 
éves, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetemen tanul, re-
mélhetőleg hamarosan tör-
ténelem-etika tanárnő lesz. 
A következő 21 éves nagy-
fiú, ő már dolgozik és nem-
sokára nősülni készül. A 
harmadik gyermek is fiú, ő 
Esztergomban a ference-
seknél tanul és várhatóan 
jövőre érettségizik majd, és 
van egy tízéves kislányunk, 
aki idén fejezi be a negyedik 
osztályt. 

– Jól sejtem, hogy a legif-
jabb gyermek nagy ajándék 
volt? Hisz nagy közöttük a 
korkülönbség. 

– Valójában egészségügyi 
okokból csak két gyermeket 
javasoltak az orvosok, így, 
ha rájuk hallgatunk, nem 
lett volna szabad többet vál-
lalni, de úgy tűnik, a Jóisten-
nek más volt a terve és 
olyannyira megsegített ben-
nünket, hogy nem volt sem-
milyen probléma a születé-
sükkor, mi meg nagyon örül-
tünk mindegyiküknek!

– Nagy családot terveztek 
a férjével?

– Kezdetben mi is két 
gyermekben gondolkodtunk, 
de később mégis szerettünk 
volna többet, és az elhatáro-
zásunkban Isten is mellénk 
állt. Mégis, a nagycsaládo-
sokhoz csak a negyedik cse-
meténk születése után csat-
lakoztunk, mert én valahogy 
a három gyermekkel nem 
tartottam magunkat olyan 
„nagy” családnak. Aztán a 
legkisebb, Emese születése 
után mi is csatlakoztunk a 
városi közösséghez, s mind-
ketten ekkor kezdtünk el ön-
kéntes munkát vállalni, 
nemcsak a nagycsaládosok-
nál, hanem más területen is.

– Eközben négy kiskorúról 
kellett gondoskodniuk. Miért 
vállaltak pluszterheket?

– Úgy vélem, ha nagycsa-
ládos az ember, a felelőssége 
is jóval nagyobb. Nem ülhe-
tünk ölbe tett kézzel, ha job-
bá szeretnénk tenni a társa-
dalmunkat! Ha azt szeret-
nénk, hogy utódaink megis-
merjék, megbecsüljék a múl-
tunkat és jól érezzék magu-
kat a jelenben, akkor nekünk 
magunknak is tevékenyen ki 
kell vennünk a részünket a 
közösségért végzett munká-
ból, hogy jó példát mutas-
sunk. Úgy tapasztaltuk, 
hogy nem volt hiába a mun-
kálkodásunk, mert a gyer-
mekeink is szívesen vállal-
nak önkéntes feladatokat. 

– Egyébként született ér-
diek a férjével?

– Ami engem illet, az érdi 
nagyszüleim a Károlyi-bir-
tok parcellázásakor jutottak 
építési telekhez, s bár nem 
vagyunk óvárosiak, mégis 
tősgyökeresnek mondhatjuk 
magunkat, hiszen nem a 
friss betelepülők közé tarto-
zunk. A férjem nagyszüleit 
pedig Szlovákiából telepítet-
ték ki, így keveredtek Érdre. 

Pedagógus házaspár voltak, 
s akkoriban épp itt kaptak 
állást. A Brunczvik név, ha 
nem is kötelez, de úgy tűnik, 
az ősök vére valahol mégis 
ott csordogál az utódok erei-
ben.

– Tehát van kötődésük a 
Brunszvik grófi családhoz?

– Konkrétumot sajnos 
nem tudunk, de tény, hogy a 
férjem családja is arról a vi-
dékről származik, ahonnan 
Brunszvik Teréz, ezért gya-
nús, hogy ennek a nemesi 
ágnak egyik sarja lehet a 
férjem családja is. 

– Önök hol ismerkedtek 
meg?

– A mi találkozásunk óri-
ási csoda volt, annál is in-
kább, mert nem Érden tör-
tént. Én ugyan egy munka-
helyen dolgoztam a férjem 
szüleivel, de mégsem ott fu-
tottunk össze, hanem egy 
pedagógus kirándulás al-
kalmával. Ráadásul erre a 
kirándulásra pünkösdkor 
került sor. Amikor Erdélybe 
utaztunk és a férjem, Attila 
is elkísérte a szüleit. Így tör-
tént, hogy csodálatos kör-
nyezetben sikerült megis-
merkednünk, bár, ha ott 
esetleg elkerültük volna 
egymást, akkor hónapokkal 
később egészen biztosan lett 
volna még egy esélyünk, 
hog y megismerkedjünk, 
amikor szintén gyönyörű he-
lyen jártunk, mindketten 
egy szlovákiai barlangtúrán 
vettünk részt, de akkor már 
együtt voltunk. Noha Érden 
laktunk, el kellett utaznunk 
ahhoz, hogy összetalálkoz-
zunk, ezért sorsszerűnek, 
Isten szándékának éreztük 
a megismerkedésünket. 

– A férje is tanít?

– Nem, ő villamosmérnök 
egy magyar orvosi műszere-
ket gyártó cégnél. Igaz, idő-
közben kiderült, hogy ő is 
rendelkezik pedagógusi vé-
nával, hiszen volt kitől örö-
kölnie, de eddig ez a vonal 
kimaradt az életéből. Most 
azonban teológiát tanul és 
azon gondolkodik, hogy be-

adja a derekát a pedagógia 
felé és katekizmust fog taní-
tani. Egyelőre az atya mel-
lett kisegítő a tusculanumi 
templomban. Nagyon élvezi, 
hogy filozófiát, pszichológiát 
is tanulhat, ami annak ide-
jén, amikor mérnöknek ké-
szült, kimaradt az életéből. 

– Ön miért választotta a 
pedagógusi pályát?

– Már tizennyolc évesen 
biztos voltam abban, hogy 
semmiképpen sem szeret-
nék irodai munkát végezni, 
különféle aktákkal eltölteni 
a munkaidőt. Olyan szakmá-
ra, hivatásra vágytam, 
amely változatos, minden-
nap mást hoz, új kihívások 
elé állít. Így találtam rá a 
pedagógusi hivatásra. A pá-
lyámat Parkvárosban, a Te-
leki iskolában pedagógiai 
asszisztensként kezdtem. 
Sokat adott nekem ez az in-
tézmény, az anyaiskolám-
nak tartom. Ahol meg jelen-
leg tanítok, a Kőrösi az „apa-
iskolám”, mert abban az 
apukám tanult, mi több, én is 
oda jártam és korábban is 
dolgoztam már a Kőrösiben, 
de ahogy jött és növekedett a 
család, a többszöri költözkö-
dések okán elkerültem on-
nan, majd a Batthyány isko-
lában helyezkedtem el, ahol 
közel tizenhét évig voltam 
tanítónő. Egyébként a szak-
dolgozatomat Érd irodalmi 
múltjáról és történelméről 
írtam, majd matematika 
szakkollégiumot is végez-
tem, s ez a kiegészítő képzés 
segített abban, hogy ötödik-
ben és hatodikban is tanít-
hassam a matematikát. Így 
negyedik után nem búcsú-

zom el a diákjaimtól, hanem 
két évig még oktathatom ne-
kik a matematikát, amit na-
gyon élvezek és úgy érzem, 
ez a legmegfelelőbb szá-
momra!

– Közben a szabadidejé-
ben önkéntes feladatokat 
vállal. Például a Hungarikum 
Klubban, amit a férjével indí-
tottak el. Valójában kinek az 
ötlete volt?

– Együtt kezdtük el, mint 
ahogyan sok minden mást is 
közösen vállaltunk. Volt egy 
kis „MÉCS csoportunk” a 
katolikus közösségben, 
amelyben elsősorban arra a 
kérdésre kerestük a választ 
az apróságokkal, miként le-
het gyerekként egészséges 
lélekkel megmaradni ebben 
a világban. Később közösen 
indítottuk el és tevékeny 
részt vállaltunk a Szövetség 
az Érdi Családokért Egyesü-
letben. Örülünk, hogy csa-
ládbarát városban élünk és 
szeretnénk hozzájárulni, 
hogy ez így is maradjon. Ter-
mészetesen a városvezetés 
is sokat tesz ezért, s úgy vé-
lem, jó irányba halad e téren, 
de az a meggyőződésem, 
hogy nekünk, nagycsaládo-
soknak is van ebben bőven 
feladatunk. Tulajdonképpen 
a Hungarikum Klub is ebből 
a tevékenységünkből szüle-
tett. A lakiteleki Népfőisko-
lán működött a Nagycsalá-
dos Közéleti Kollégium, ami-
re Kardosné Gyurkó Kata 
bennünket is meghívott. 
Rengeteg tanulságos közéle-
ti és politikai előadáson ve-
hettünk részt és számtalan 
kiváló példát láttunk, s itt 
hallottunk először a Hunga-

„Nem ülhetünk ölbe tett kézzel, ha jobbá szeretnénk tenni a társa-
dalmunkat”
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rikum mozgalomról. Ennek 
lényege, hogy a civilek és a 
kormányzat közös részt vál-
lalnak és segítik a helyi érté-
keink felfedezését, megis-
merését és megóvását, s ez-
által a közösségek építését. 
Fontos cél, hogy a fiatalok, 
miután körülnéztek a világ-
ban, térjenek haza és vegyék 
észre itthon, mennyi kincs 
és érték található a szűkebb 
és tágabb környezetünkben, 
s ismerkedjenek meg velük. 
Tulajdonképpen ez a mozga-
tórugója a Hungarikum 
Klubnak. Úgy véltük, ezt vá-
rosunkban mindenképpen 
érdemes megszervezni, elin-
dítani. 

– A kezdeményezés pedig 
szinte egybeesett a kor-
mányzat által javasolt Tele-
pülési Értéktár Bizottságok 
megalakításával? 

– Pontosan. Ez a 2012-es 
törvény rugalmas, hiszen 
nincsen túlszabályozva. 
Nem mondja ki, miként ala-
kuljon meg és működjön ez a 
bizottság, sőt, annak létre-
hozását sem teszi kötelezővé 
az önkormányzatoknak. Saj-
nos, úgy tapasztalom, hogy 
azok az emberek, akik lokál-
patriótaként bármely terüle-
ten szívesen dolgoznak a vá-
rosért, alapvetően túl van-
nak terhelve. Ők a környe-
zetvédők, ők a városszépí-
tők, ők a közösségszervezők 
és még sorolhatnám. Így sok 
településen hiába van meg a 
szándék, mégsem alakultak 
meg az értéktár bizottságok.

– Érd viszont az elsők kö-
zött élt a lehetőséggel, 
ugyanakkor a Hungarikum 

Klub javaslataival és egyéb 
tevékenységével nagyban 
segíti a bizottság munkáját. 
Jól gondolom? 

– Igazából nem a mi fel-
adatunk lenne, hogy javasol-
juk az értékeket, de mint 
klub, egymást is tudjuk tá-
mogatni a feltárásukban, fel-
kutatásukban és gondozá-
sukban, mert előbb fókuszba 
kerül, hogy mit lenne érde-
mes elfogadásra javasolni. 
Legfőképpen az a célunk, 
hogy segítsük a helyi lakoso-
kat abban, hogy megtehes-
sék a javaslatukat. Ennek 
mindössze két feltétele van: 
érdi polgár javasolhat helyi, 
azaz érdi értéket. Tehát a 
klub azért alakult, hogy se-
gítse a javaslattevőket. Vál-
laltuk a nyomtatványok ter-
jesztését, kitöltését, vala-
mint a javaslatok dokumen-
tálását az indoklással, s 
szükség esetén alátámaszt-
juk a szakértői véleménnyel. 
Utóbbira akkor van szükség, 
ha olyat javasolnak, ami ed-
dig nem került nyilvánosság 
elé. Például valaki csak az 
otthonában, kedvtelésből ké-
szít kézműves vagy művé-
szeti tárgyakat, és soha nem 
tette ki közszemlére, de a 
szakértői vélemény alapján 
mégis értékeset, figyelemre 
méltót alkotott, felvehető a 
helyi értéktárba. Érdemes 
azonban megemlíteni, hogy 
az értéktár nem statikus. Ez 
azt jelenti, hogy nemcsak be-
kerülni, de indokolt esetben 
ki is lehet belőle kerülni. 
Minden évben beszámolót 
kérünk az értékőreinktől ar-
ról, hogy például az értékte-
remtő emberek dolgoznak-e 
tovább, megvannak-e a befo-

gadott tárgyak, esetleg ki-
próbálják-e magukat más 
területeken, még több érté-
ket teremtve, s ezáltal módo-
sul-e az addig felvettek sora. 
Legutóbb két Érdikumot 
egyelőre felfüggesztettünk. 
Egyik az Érdi Termál fürdő 
gyógyvize, a másik Elek Ist-
ván faragott tárgyai. Előbbi-
ről mindenki tudja, hogy 
zárva van, a faragványokból 
álló gyűjteményt – amelyről 
katalógus is készült annak 
idején – sajnos az utolsó da-
rabig ellopták alkotójuk ha-
lálát követően. 

– Nagy hangsúlyt helyez-
nek az értékek utókövetésére 
is. Ez a javaslattevők, illetve 
az értékőrök feladata?

– Így igaz, de az is na-
gyon jó lenne, ha az Érdiku-
mokat segíteni is tudnánk! 
Örömünkre szolgálna pél-
dául, ha számos tárgyi érté-
ket bárki számára elérhető 
helyen kiállíthatnánk. Ren-
geteg művészi, népi és kéz-
műves darab kerülhetne így 

a nagyközönség elé. Némi 
támogatással akár az alko-
tók otthonában is ki lehetne 
alakítani olyan helyiséget, 
ahol az Érdikumokat meg-
tekinthetnék az érdeklődők. 
Hogy csak párat említsek: 
Kaderják Gyula saját ter-
vezésű acélsodronyai, Do-
monkos Gyula csodálatos 
szobrai, vagy Szekér Gizi 
kerámiái, és még hosszasan 
sorolhatnám azokat az Ér-
dikumokat, amelyek megis-
merésre, megbecsülésre és 
megóvásra hivatottak. Ezek 
a jövő tervei, ha úgy tetszik, 

feladatai, amelyek megoldá-
sában a saját lehetősége-
inkhez mérten segíteni sze-
retnénk. Bár vannak külön-
féle pályázatok, nagyon ré-
sen kell lennünk, mert a 
Hungarikum pályázatokon 
hamar betelik a jelentkezők 
száma. Pár éve egy Hunga-
rikum tábor megszervezé-
sére nyertünk el pályázatot 
és sikeresen megvalósítot-
tunk. De említhetném akár 
a Pest megyei Értéktártú-

rát, amit – nyilván nem vé-
letlenül – Érden szerveztek 
meg először, vagy az Érték-
tár konferenciát és kiállí-
tást, amit egy héten keresz-
tül az Érdikumok fellépésé-
vel tarkított rendezvények 
is követtek. 

– Mindezek fényében le-
szögezhetjük, hogy igen 
gazdag, tartalmas öt év áll a 
Hungarikum Klub mögött?

– Igen, hiszen ez idő alatt 
ötvenöt Érdikum született, 
sőt a múlt héten újabb négy-
gyel gyarapodott. De, mint 
említettem, bőven vannak 
még céljaink, sőt éveken át 
húzódó terveink is, amelyek 
eddig rajtunk kívülálló 
okokból még nem valósul-
hattak meg.

– Ha a klubról volt szó, 
mindig azt kérte, önt „a klub 
egyik szervezőjeként” nevez-
zük meg, Miért nem tartja 
klubvezetőnek magát?

– Mivel sem alapítvány, 
sem egyesület nem vagyunk, 
klubként működünk, ezért 
mi csupán szervezőnek te-
kintjük magunkat. Termé-
szetesen bevállaljuk a mun-
ka túlsúlyát, mégsem irányí-
tói, inkább csak végrehajtói 
vagyunk a közös döntések-
nek. Büszkék vagyunk rá, 
hogy nagyon jó klubtagsá-
gunk van, mert itt sokrétű 
ember képes teljes egyetér-
tésben dolgozni. Fontos, 
hogy a klubunk továbbra is 
nyitott, bárki csatlakozhat, 
bekapcsolódhat ebbe a mun-
kába, ha elhivatottságot 
érez a város értékeinek meg-
óvására. 

Koszorúzás a klubtagokkal és Domonkos Béla szobrászművésszel 
Ráckevén, Füstös plébános sírjánál
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„A magyar lélek csak erősödik a bajban”
A trianoni békediktátumra és annak következményeire 
emlékeztek hétfőn Érden a Kutyavári úti országzászló-
nál, ahol katonai tiszteletadás mellett tartottak megem-
lékezést. 98 éve, 1920-ban ezen a napon írták alá Ver-
sailles-ban az első világháborút lezáró szerződést.

Az ünnepségen T. Mészá-
ros András polgármester 
mondott köszöntőt. Emlé-
keztetett, ez az a nap, ami-
kor Tamási Áron, Jékely Zol-
tán, Reményik Sándor, Nyírő 
József, Kós Károly, Kará-
csony Benő, Wass Albert és a 
többi, határon túlra szakadt 
írónk, költőnk, hivatalosan 
elvesztették magyar polgár-
ságukat. 

– Arra emlékezünk, hogy 
1920. június 4-én feldarabol-
ták a történelmi Magyaror-
szágot, ami elveszítette terü-
letének kétharmadát, és 
több mint 3,3 millió magyart 
taszított kisebbségi létbe – 
idézte fel. A polgármester 
azt is mondta: a békeszerző-
dés minden pontjából áradó 
erkölcstelen rablás, jéghideg 
bosszú olyan sebet ütött a 
magyar nemzeten, amely 
máig nem gyógyult be. 

– Megtörni akarták a ma-
gyar lelket, elvették hát azt, 

ami a legszentebb: a szülő-
földet, a hazát. De tévedtek. 
Mert a magyar lélek csak 
erősödik a bajban. Jöhetett 
tatár, török, német, osztrák 
vagy szovjet – túléltük, és 
megerősödve éltük túl min-
det. Mert a magyar ilyen, 
erőnket újra és újra Európa 
védelmébe állítottuk, állít-
juk. Közös gyökereink, ke-
resztény európai kultúránk 
védelmébe. Akkor is, ha kö-
szönet, elismerés érte nem 
járt. Így van és így lesz ez 
most is, amikor Európa ha-
tárait védjük az iszlám be-
vándorló hordák áradata 
ellen. Ezért sem köszönetet 
kapunk, hanem támadást. 
Európa baloldali, liberális 
politikusai és magyaror-
szági mamelukjaik ezúttal 
is fenyegetnek, mert a ma-
gyar nemzet nemet mer 
mondani a kereszténység, 
az európai polgárok érde-
kei ellen való, rabló gazda-

sági céljaikra – fogalmazott 
a polgármester.

– Ahogy Trianonban sem, 
úgy ma sincsenek tekintettel 
a nemzet érzékenységére, 
sajátosságaira. Az önálló 
nemzeti akarat megnyilvá-
nulása érthetetlen dühöt, ha-
ragot szül bennük ma is. A 
rablás és üldöztetés emléke-
zete azonban erőt, protestá-
ló hitet ad ahhoz, hogy min-
den viszály közepette is 

megtartson minket. Ezt a 
keresztény hitet, ezt a kultu-
rális erőt – bár ezeréves – 
kevesen ismerik fel és hiszik 
el Európa mai vezetői közül, 
de egyre többen Európa pol-
gárai közül. És ahogy eddig 
mindig, ezúttal is erősebben 
kerülünk majd ki a küzde-
lemből – zárta szavait T. Mé-
száros András.

Az ünnepi műsorban köz-
reműködött a Lendvai Ká-

roly Férfi Kórus és a vitéz 
Mikecz Kálmán Honvéd és 
Huszár Hag yományőrző 
Egyesület. A megemlékezé-
sen a városvezetés, az intéz-
mények és civilek helyeztek 
el koszorút az országzászló 
emlékműnél. Az eseményen 
jelen volt a városban vendé-
geskedő szászrégeni Petru 
Maior Technológiai Líceum 
küldöttsége is.

QQ Ba-Nyilas

Határtalan  
diákkapcsolatok
Testvériskolai megállapodást kötött június negyedikén 
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 
és a szászrégeni Petru Maior Technológiai Líceum. A 
diákok megtekintették Érd nevezetességeit, és részt 
vettek a nemzeti összetartozás napján is. A szászrégeni 
fiatalokat az Érdi Ifjúsági Önkormányzat is vendégül 
látta, T. Mészáros András polgármester pedig köszön-
tötte őket.

A Gárdonyi gimnázium 
negyven tizedik és tizen-
egyedik évfolyamos diákja 
öt napot töltött áprilisban 
Erdélyben, a Határtalanul 
program keretében. A láto-
gatás középpontjában a Pet-
ru Maior líceummal kialakí-
tandó kapcsolat állt.

A szászrégeni diákok jú-
nius 4-én viszonozták a láto-
gatást. Elsején érkeztek Ma-
gyarországra – szintén egy 
Határtalanul pályázat kere-
tében –, megnézték a fővá-
rost, ellátogattak Pákozdra 
és a Velencei-tó környékére. 
A hétfői napot Érden töltöt-
ték: délelőtt a Gárdonyi isko-
lával és diákjaival ismer-
kedtek, előadásokat és be-
mutatókat tekintettek meg, 
és ekkor került sor a test-
vériskolai szerződés aláírá-
sára is. 

A program a Vigadóban 
folytatódott, ahol az Érdi If-
júsági Önkormányzat vendé-
gelte meg a szászrégeni fia-
talokat. Pintérné Bernyó 
Piroska iskolaigazgató az 
Ifjúsági Önkormányzat mű-
ködését ismertette, Lepp 
Tamás diák-alpolgármester 
pedig – aki gárdonyisként 
maga is részt vett a Határta-
lanul programban – azt 
hangsúlyozta: sok tapaszta-
latot szerzett a programnak 
köszönhetően, és nagyon 
örül annak, hogy létrejöhe-
tett ez az érdi találkozás.

A fiatalokat T. Mészáros 
András is köszöntötte. Mint 
fogalmazott, egy testvérvá-
rosi kapcsolat attól jó, ha az 
adott településeken élők is 
találkoznak. És legjobb, ha a 
fiatalok találkoznak – ha ők 
veszik fel egymással a kap-

csolatot, akkor akár tíz-
húsz-harminc év múlva is 
élhet még a barátság, a jó 
szándék.

A szászrégeni vendégek 
részt vettek a délutáni ünne-
pi megemlékezésen is.

– Ez a nap valóban az ösz-
szetartozásé. Nem az szá-
mít, hogy hol élünk, hanem 
az, hogy mit érzünk. A test-
vérkapcsolatoknak köszön-
hetően ezek az érzelmek to-
vább erősödnek – mondta la-
punk kérdésére Crisan 
Martha, a líceum igazgató-
helyettese.

Tavaszi Anita, a líceum 
diákja nem először járt Ma-
gyarországon; évente egy-
szer, augusztus huszadikán 
idelátogatnak a szüleivel – 
mesélte.

– Remélem, testvériskola-
ként tartjuk majd a kapcso-
latot, és nemcsak az iskolán 
keresztül, hanem magánsze-
mélyként is találkozhatunk 
– tette hozzá.

A fiataloknak sokat jelen-
tett az is, hogy Magyaror-
szágon ünnepelhették az 
összetartozás napját, hi-
szen, mint azt Erős Gergely 

lapunknak elmondta, Szász-
régenben csak magyar kö-
rökben, nem hivatalos ün-
nepség keretében emlékez-
hetnek.

A testvériskolai kapcsola-
tot az érdi fél kezdeményez-
te. Mint Pintérné Bernyó Pi-
roska lapunknak elmondta: 
a Gárdonyinak ez az első 
testvériskolája.

– Szeretnénk valódi, élő 
testvériskolai kapcsolattá 
alakítani a mostani találko-
zást, akár cserediákprog-
rammal is – hangsúlyozta az 
igazgatónő. Q ÁdÁm KataliN

Lepp Tamás diák-alpolgármester köszönti a szászrégeni fiatalokat

A város nevében T. Mészáros András polgármester (j) és Simó Károly alpolgármester koszorúztak
 (Fotó: Boros Sándor)
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Újr a érvényben a behajtási rendelet
Rendkívüli ülést tartott múlt csütörtökön Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése, ugyanis az áprilisi választások 
miatt annyi napirend felgyülemlett, hogy nem tudták 
azokat egy ülésen megtárgyalni. A második májusi ülé-
sen többek között elfogadták a tavalyi évi zárszámadást, 
újraalkották a behajtási rendeletet, és változtatási tilal-
mat is elrendeltek két területen.

Elsőként a zárszámadást 
fogadták el, ami a tényadato-
kat jelenti, vagyis, hogy 
mennyi volt tavaly a bevétele 
és mennyi volt a kiadása az 
önkormányzatnak. A kettő 
közötti különbség az a pénz-
maradvány, aminek a felosz-
tásáról is döntöttek. A balol-
dali frakció a zárszámadás 
elfogadására nemmel szava-
zott. Havasi Márta (DK) az 
ülést követően azt mondta, 
hogy minden költségvetési 
kérdésre nemmel szavaztak 
eddig, így annak az eredmé-
nyére is. Pulai Edina (Job-
bik) viszont igennel szava-
zott. A pénzügyi és költség-
vetési bizottság elnöke el-
mondta: a bevételi főösszeg 
48 412 980 051 forint volt, 
amely az adóbevételek, a 
központi költségvetési forrá-
sok és a Modern Városok 
Programból befolyt össze-
gekből származott.

A közgyűlés márciusban 
kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított több területet a 
városban, többek között Ófa-
luban a Minaret környezetét 
és a Rozsnyói utcát Parkvá-
rosban. A legutóbbi közgyű-
lésen elrendelték ezeknek a 
területeknek a változtatási 
tilalmát is. Bács István al-
polgármester (Fidesz–
KDNP) a döntés kapcsán az 
Érdi Újságnak elmondta, a 
változtatási tilalom lényege, 
hogy a földhivatali nyilván-
tartásba ezt bejegyzik és 
ezeken a területeken ez idő 
alatt nem folytathat jelentős 
értéknövelő beruházásokat 
a tulajdonos, mert az később 
a HÉSZ módosítást akadá-
lyozná. Ritkán és csak indo-
kolt esetben élnek ezzel a le-
hetőséggel – húzta alá az al-
polgármester.

A jövőben a közbeszerzési 
és koncessziós beszerzési 

eljárásokat az egységes, 
Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszer (EKR) igénybevé-
telével kell lebonyolítani. Az 
EKR használata kötelező 
mind az ajánlatkérők, mind 
az ajánlattevők számára. A 
város ennek megfelelően 
módosította Közbeszerzési 
Szabályzatát.

Újraalkották a behajtási 
rendeletet. Bács István al-
polgármester elmondta, mi-
vel a városon áthaladó, illet-
ve a városba érkező nehéz-
tehergépjárművek forgalma 
növekszik, az önkormányzat 
kezelésében lévő közutak ál-
lapotára, a burkolatok minő-
ségére és a forgalom bizton-
ságára való tekintettel to-
vábbra is indokolt az össztö-
meg-korlátozás szabályozá-
sa és az össztömeg-korláto-
zást meghaladó járművek és 
járműszerelvények közleke-
désének közútkezelő általi 
kontrollja.

– A jogszabályi környezet 
megváltozásának ellenére 
továbbra is lehetőség van 
arra, hogy az egyes egyéb 
súlykategóriák (3,5 t; 5 t; 7,5  
t), valamint az NFM rendelet 
hatálya alá nem eső össztö-

megű gépjárművek közleke-
désére vonatkozóan változat-
lanul rendeletben határoz-
zuk meg azokat a feltételeket, 
amelyek biztosítják a közút 
és tartozékainak védelmét, a 
közlekedés biztonságának 
megóvását, valamint a hoz-
zájárulás kiadásának eljá-
rásrendjét. Ugyancsak fon-
tos annak érvényesítése is, 
hogy a közútkezelői hozzájá-
rulás, azaz behajtási enge-
dély nélkül a városba belépő 
túlsúlyos járművek szankcio-
nálása egyetlen esetben se 
maradjon el a város útjainak 
védelme érdekében – magya-
rázta az alpolgármester. 

A behajtási engedély ki-
adására vonatkozó ügyinté-
zési határidő a kérelem hi-
ánytalan benyújtásától szá-
mított 3 munkanap. A behaj-
tási engedély a kérelmező ré-
szére elektronikus úton kerül 
megküldésre. Az erről szóló 
értesítést a gépjármű vezető-
je köteles elektronikus for-
mában vagy papír formátum-
ban magánál tartani, továbbá 
a menetlevélen és szállítóle-
vélen feltüntetni, és az ellen-
őrzést végző személynek ké-
résre bemutatni. Amennyi-
ben a kérelmező nem tudja 
előre feltüntetni a gépjármű 
forgalmi rendszámát, behaj-

tási kódot kap, amelyre 
ugyanez a szabály vonatko-
zik. A behajtási engedély – ál-
talános szabályként – megha-
tározott útvonalra szól, kizá-
rólag az ahhoz mellékelt út-
vonalengedélyben meghatá-
rozott útvonalon történő köz-
lekedésre jogosít. A korábbi 
rendelethez képest módosí-
tásra kerül a behajtási enge-
dély időtartama, amely lehet 
eseti (1 nap) vagy határozott 
időre (1 hónap, 6 hónap) szóló. 
A 3 és 12 hónapos engedély 
megszüntetésre kerül.  Aki a 
behajtási engedélyt – a rende-
letben meghatározott formá-
tumban – az ellenőrzésre fel-
jogosított személynek nem 
mutatja be, a közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartást követ 
el és természetes személy 
esetén 200 000 Ft-ig, jogi sze-
mély esetén 500 000 Ft-ig ter-
jedő közigazgatási bírsággal 
sújtható. 

– A szabályozás új elemei-
nek várható hatásai között 
azzal számolunk, hogy a 
megváltozott előíráshoz al-
kalmazkodva rugalmasab-
ban és hatékonyabban fog 
működni a behajtási engedé-
lyek kiadásának rendje – 
húzta alá Bács István.

QQ BNYH

A polgármester válaszol
Aszfaltozás, körforgalom, közművesítés – számtalan, az 
érdieket érintő és érdeklő témákban érkeznek levelek T. 
Mészáros András polgármesterhez, aki múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján az elektronikus úton érkező kérdé-
seket ismertette és válaszolta meg, kitérve a városfej-
lesztés koncepciójára is.

Nevezhető-e városnak 
Érd? Az egyik levélíró sze-
rint addig nem, amíg nem 
lesz minden utcában aszfalt-
út, illetve -járda, és amíg 
nincs mindenhol Budapestet 
elérő, állandó tömegközleke-
dés. Egy másik levélíró azt 
panaszolta, hogy Érd egyik 
külterületi részén nincs gáz, 
csatornázás és közvilágítás. 
Ezekkel az érdi infrastruk-
túrát érintő észrevételekkel 
kapcsolatban a polgármes-
ter elmondta: először a fő 
közlekedési és intézményhá-
lózatot kell létrehozni, fej-
leszteni, és tudomásul kell 
venni, hogy azokon a külte-
rületi városrészeken, ahol 
elvileg nem is lakóingatla-
nok, hanem gyümölcsösök 
vannak, bizonyos szolgálta-
tásokat belátható időn belül 
nem tud biztosítani a város.

– Szeretném Érdet város-
nak nevezni, még akkor is, 
ha ez egy félkész város, és 

fejleszteni kell az infrast-
ruktúrát – hangsúlyozta a 
polgármester, hozzátéve: 
2006 óta több pénz érkezett 
Érdre, mint előtte összesen.

– A Modern Városok Prog-
ram az intézmények, illetve 
az infrastruktúra bővítését 
irányozza elő. Ezekhez a 
munkálatokhoz azonban idő 
kell – természetes, hogy az 
emberek szeretnének rögtön 
a lehető legjobb körülmé-
nyek közt élni, de sajnos ez 
nem így működik. A progra-
mok megkezdődtek: a csa-
tornázás után elindult a fel-
színivíz-elvezetés, a városi 
úthálózat fejlesztésének ter-
vei is készülnek. Nagyon so-
kat teszünk azért, hogy Érd 
mihamarabb kész várossá 
váljon. Sokan úgy vélik, a he-
lyi adókból a hiányosságo-
kat fedezni lehetne és kelle-
ne, ám jó, ha tisztában va-
gyunk azzal: egy család egy 
évben átlagosan annyi épít-

ményadót fizet, amennyiből 
három négyzetméternyi jár-
dát lehet megépíteni – hang-
súlyozta T. Mészáros And-
rás, hozzátéve: szerencsére 
a Modern Városok Program 
keretében, mintegy hatvan-
milliárd forintból épülhet-
nek majd meg a járdák, illet-
ve a lakóutak – a tervek már 
készülnek, sőt, a gyűjtőutak, 
főbb csomópontok esetében 
a kivitelezés hamarosan 
megkezdődhet.

– A városfejlesztés akkor 
működik, ha tudunk előre 
gondolkozni, és fontossági 
sorrendet tudunk meghatá-
rozni – jegyezte meg a pol-
gármester, utalva arra: elő-
ször a felszínivíz-elvezetési 
gondokat kell orvosolni, és 
csak utána járdát és utat épí-
teni – így érhetjük el, hogy a 
lezúduló csapadék ne tegye 
tönkre a frissen megépített 
utcákat.

Érkezett panasz a Zámo-
ri–Túzok utca sarkán lévő, 
eldugult átfolyóval kapcso-
latban is: a felgyülemlő sze-
mét miatt az árok itt rend-
szeresen kiönt, és a laposan 
fekvő telkeket elborítja a 
szennyes ár. A polgármester 

elmondta: az ÉKFI orvosolni 
fogja a problémát.

T. Mészáros András el-
mondta: a Szovátai–Lőcsei 
úti ideiglenes, bójákkal ki-
alakított körforgalmat át 
fogják alakítani, és valódi 
körforgalom épül majd ki a 
helyén.

– Bár ez a bójás megoldás 
nem esztétikus, a biztonsá-

gos közlekedést a hét utca 
találkozásánál lévő csomó-
pontban elősegíti – húzta 
alá.

T. Mészáros András vé-
gezetül azt hangsúlyozta: a 
prioritásokat figyelembe 
véve most az a legfonto-
sabb, hogy új óvodák épül-
jenek.

QQ ÁdÁm K.

T. Mészáros András: most az a legfontosabb, hogy új óvodák épüljenek
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Mérlegen a szívünk
Sivatag, piramisok, királysírok, a Nílus, bazár, tenger-
parti nyaralás kényelmes hotelekben – mindez Egyip-
tom, számos lehetőség, hogy valaki miért szeresse ezt 
az országot, mitől érezzen vágyat, hogy felkeresse. Ám, 
ha valakinek még ez is kevés volna, akkor mindaz, amit 
Kósa Ildikó elmondott a misztikus Egyiptomról a városi 
könyvtár Színes világunk sorozatának utolsó előadásá-
ban, minden bizonnyal fölcsigázza érdeklődését.

Kósa Ildikó idegenveze
tőként alaposan megismer
te Egyiptomot, de részéről 
ez több puszta szakmai ér
deklődésnél, ez szerelem a 
javából, szenvedélyes von
zódás, ahogy mondja:

– Azon szerencsések közé 
tartozom, aki valóban sok
szor járt már ebben az or
szágban. Nemcsak a hobbim 
az utazás, de a hivatásom is. 
Emellett az egyiptológia, az 
ókortörténet, a történelem 
iránt is szenvedéllyel érdek
lődöm. Körbejártam Egyip
tomot sokszor, és olyan he
lyekre is eljutottam, ahová 
„szokványos” turista talán 
sosem.

Előadásban sem a pros
pektusok és az úti könyvek 
által kínált látnivalókról be
szélt és mutatott képeket. A 
misztikus Egyiptomot, az 
ősi titkok országát próbálta 
bemutatni. Mert ott, ahol 

olyan ősi építmények van
nak, mint a máig kérdések 
özönét fölvető piramisok 
vagy a látványos templom
romok, ott titkoknak is len
niük kell. Olyannyira, hogy 
a legtöbb ezoterikus tan, 
mint a számmisztika, az au
ralátás, az asztrológia, a 
homeopátia – hogy csak a 
legismertebbeket említsük 
– mind az egykori egyiptomi 
arab életfelfogásból fakad.

Ezekről a titkokról hallot
tunk, amelyek valójában 
csak nekünk titkok, mert 
ma másképp gondolkodunk 
a világról. Az ókori Egyip
tom gondolati és hitvilágá
ról beszélt Kósa Ildikó, pél
dául Maat istennő – aki csak 
egy a megszámlálhatatlan 
óegyiptomi istenek közül, 
de kétségtelenül az egyik 
legfontosabb – törvényeiről, 
amelyekkel megteremti az 
egyensúlyt a káosz és a 

rend között az univerzum
ban, s ha a világ vét e törvé
nyek ellen, akkor megszű
nik az isteni rend és egyen
súly. Épp ezért a törvény, a 
törvényesség és az igazság
szolgáltatás fogalmait is 
hozzá kapcsolták az ókori 
egyiptomiak. A fáraó leg
fontosabb feladata éppen az 
volt, hogy fenntartsa Maat 
törvényeit, biztosítsa itt a 
Földön az isteni kozmikus 
rendet.

De hát misztikus ez egyál
talán? Jó, hát hittek a túlvi
lági életben, s komolyan 
gondolták, hogy mikor meg
halunk, számot kell adnunk 
evilági tetteinkről: a halot
tak szívét egy mérlegre he
lyezték az istenek, a mérleg 
másik serpenyőjébe Maat 
istennő, azaz az igazság tol
lát tették. Ha igaz életet él
tünk, szívünk oly könnyű, 
mint a toll, ha vétkeztünk, 
bűneink súlya lehúzza a szí
vünket, így nem lesz egyen
súlyban az igazsággal.

Valójában nincsen ebben 
semmi titok, legfeljebb az, 
hogy sokan és sokszor nem 
gondolnak a végső mérlege
lésre/megméretésre…

QQ –y–

Meg rajzolt meditációk
Aki szerdán este betévedt a Földrajzi Múzeum kertjébe, 
azt gondolhatta volna, egy nagyobb család gyűlt itt ösz-
sze piknikezni, és nem is járt volna messze a valóságtól. 
A vadgesztenyefákon lampionok és fényfüzérek lógtak, 
a pázsitra leterített takarókon gyerekek várták, hogy 
sorra kerüljön a nevük, és átvehessék oklevelüket. Az 
asztalok pedig roskadoztak a házi készítésű sütemé-
nyektől és egyéb nassolnivalóktól. A Rajzszög Kreatív, 
Terápiás Alkotóműhely tartotta itt évzáróval egybekö-
tött kiállításmegnyitóját. 

Egy hagyományos tanfo
lyam számára talán rendha
gyónak, de a Rajzszögnek 
éppen hagyományosnak szá

mító, rendkívül oldott han
gulatú rendezvényén a diá
kok oklevelet kaptak tanára
iktól, a tanárok pedig aján

dékokat vehettek át hálás 
diákjaiktól és még hálásabb 
szüleiktől. Végül a gyerekek 
év közben készült munkáiból 
álló kiállítást egy édesanya 
nyitotta meg, aki azt hangsú
lyozta, ez az iskola, ami hat 
év alatt valóban második ott
hona lett kislányának, úgy 
készítette fel sikeresen a mű
vészi pályára jelentkező 
gyermekét, hogy közben 
minden formában támogatta 
önkifejezését, és szárnyakat 
adott fantáziájának.

A kiállított műveknek 
csak egy kis részét képzik a 
klasszikus rajztanítási mód
szerek eredményei, többsé
gében a kreativitásnak, asz
szociációnak, önálló stílus
teremtésnek teret adó fel
adatok és megoldások ural
ják a kiállítótermet. Nem vé
letlenül, hiszen, ahogy Házi 
Andrea, a műhely vezetője 
mondta el kérdésünkre:

– Olyan feladatokat adunk, 
amelyek személyiségfejlesz
tő terápiával bírnak: ki va
gyok én, hova tartok, mit 
csinálok. Nem kifejezetten a 
klasszikus művészeti érte
lemben tanítjuk a rajzot, per

sze úgy is, hiszen felvételire 
is előkészítjük azokat, akik
nek erre igényük van.

A foglalkozásokon olyan 
elgondolkodtató feladatokat 
adnak a gyerekeknek, ami 
kilépteti őket a komfortzóná
jukból egy kicsit. Ahogy a 
rajziskola vezetője vallja, ez 
kell ahhoz, hogy a gyermek 
jól megismerje magát, és vé
dett környezetben átéljen 
egy tucat olyan szituációt, 
ami aztán az életben is elő 
fog fordulni.

És hogy miért, mire jó a 
rajz? A rajz nonverbális terá
pia, kifejezési eszköz. A gye
rekek különbözőképpen ve

zetik le a mindennapi  
stresszt, azt a frusztrációt, 
amit a körülöttünk levő világ 
okoz: van, aki vizuálisan, 
van, aki szellemileg. Ha csak 
a terápiás részeket nézzük: 
van dráma, sport, táncterá
pia és képzőművészet, azaz 
művészetterápia. Ez azért 
jó, mert az összes felgyülem
lett feszültséget, stresszt le 
tudják vezetni a megfelelő 
kifejezési eszközzel. Olyan, 
mint egy meditáció – magya
rázta a rajziskola vezetője.

A kiállítást az Érdi Galé
ria tetőterében lehet megte
kinteni június végéig.

QQ Jakab-aponyi noémi

A kiállítást az Érdi Galéria tetőterében lehet megtekinteni június 
végéig

A rajz nonverbális terápia, kifejezési eszköz

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók
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A Zempléntől az iszlámig
Kicsit a kényszer szülte a Múzeumbarát Kör legutóbbi 
két előadásának párosítását – egy elmaradt programot 
most lehetett pótolni –, de a két egymástól távoli téma 
nem ütötte egymást: egy varázslatos hazai tájegységet 
és egy egzotikus távoli világot ismerhettünk meg. Dr. 
Szerényi Gábor Zempléni kalandozások című kötetét 
mutatta be, dr. Bartha Júlia etnográfus, orientalista 
Néprajzi kutatóút Törökország szívében címmel tartott 
előadást.

A biológiát komolyabban 
tanulók körében dr. Szeré-
nyi Gábor neve könyvei 
okán ismerős, az érdi gim-
nazisták jó néhány generá-
ciója pedig szinte rajongá-
sig szereti vagy legalább 
tisztelettel csodálja a ter-
mészet iránti elkötelezett-
ségéről híres, kiránduláso-
kat és évtizedek óta nyári 
táborokat szervező bioló-
giatanárt. A termet a mos-
tani könyvbemutatón is 
mai és egykori diákok töl-
tötték meg, közülük dr. 
Bács István alpolgármes-
ternek dukált a lehetőség, 
hogy fölidézze a tanár úr-
ral tett kirándulásokat, 
mondjuk a Zemplénbe, 
amiről a Scolar Kiadónál 
most megjelent kötet is 
szól. Azt már maga Szeré-
nyi Gábor mesélte el, hogy 
a tájegységhez régi szere-

lem fűzi – úgy is szakaszol-
ta ezt a kapcsolatot, mint 
egy házasságot: megismer-
kedésre, eljegyzésre és há-
zasságra osztva fel –, diák-
ként járt ott először, majd 
egyetemistaként tért visz-
sza, míg idén már a 47. tá-
bort szervezi. Ahogy ennyi 
évtized után a házastársak 
is mindent tudnak egymás-
ról, úgy nincsenek titkai a 
zempléni tájnak Szerényi 
Gábor előtt, s ezt a tudást 
most egy csodás fotókkal 
gazadagon illusztrált kö-
tetbe foglalta, amit öröm-
mel forgathat az is, aki 
megismerkedne a tájjal, s 
az is, aki föl szeretné idézni 
a tanár úrral ott töltött bol-
dog napokat. 

Dr. Bartha Júlia etnog-
ráfus, orientalista előadá-
sából kissé más kép rajzo-
lódott ki a török népről, az 

iszlámról, mint amit a tan-
könyvekből, illetve a politi-
kai hírekből ismerhetünk. 
A tudós természetesen és 
elvárhatóan elfogult vala-
mennyire kutatása tárgyá-
val, harminc év után min-
denképpen. Az ennyi idő 
alatt fölgyülemlett tudás 
olyan mélységig képes ár-
nyalni az ismereteket, hogy 
a levont következtetések 
hitelesek lehessenek. A ne-
ves turkológusokhoz ha-
sonlóan Bartha Júlia is a 
kunok – akik egy török 
nyelvű törzsközösségből 
származva kerültek Ma-
gyarországra – múltjának, 
hagyományainak a kutatá-
sával kezdte pályafutást. 
Az előadó törökországi ku-
tatásiból szemezgetve ér-
dekes adalékokkal szolgált 
a magyarságot ért török 
hatásokról mind a nyelv, a 
gazdálkodás, a gasztronó-
mia és az élet számos más 
területén, s mindezek ösz-
szességből azt a következ-
tetést is levonta, hogy a tö-
rök hódoltság következmé-
nyei nem voltak annyira 
tragikusak, ahogy az a 
köztudatban él.

QQ mnp

Mív ességgel hitelesített minőség
Érd és környéke rajztanárai mutatkoztak be a művelő-
dési központ galériájában, szám szerint tizenöten, ép-
pen annyian, mint két éve az első hasonló lehetőségen, 
igaz, most a részvevők mintegy fele kicserélődött, ami 
azt jelenti, hogy a kezdeményezésnek jó visszhangja 
volt, hiszen új kiállítókat toborzott. Kollégái munkáját 
Szalay József, a Magyar Rajztanárok Egyesületének el-
nöke, maga is művész-tanár méltatta megnyitójában.

Aki tudja, csinálja, aki 
nem tudja, tanítja – kétsé-
ges, hogy az ismert mondás 
igaz volt-e valaha is, de 
hogy esetünkben nem, arra 
bárki mérget vehet. A be-

mutatkozó alkotó oktatók 
láthatóan nem azért taníta-
nak, mert művelni nem tud-
ják a képzőművészetet, a 
tárlat fényes bizonyítéka, 
hogy a napi rutin sem fel-

tétlenül öli ki a kreativi-
tást, az alkotókedvet a rajz-
tanárokból, az egyéni lá-
tásmódot pedig végképp 
nem. A másik gondolat, ami 
a képeket látva eszünkbe 
jut, hogy örülhet az a szülő, 
akinek a csemetéjét ilyen 
szabadon gondolkodó pe-
dagógus oktatja rajzra, de 
leginkább a művészet meg-
értésére, szerencsés eset-
ben szeretetére.

Szalay József ezt úgy fo-
galmazta meg, hogy egy 
ilyen bemutatkozás lehető-
ség arra, hogy megmutas-
suk, milyen felelősséggel 
próbáljuk – mintegy az okta-
tás kiegészítéseként – tanít-
ványainkat s általában az 
embereket közelebb hozni a 
művészethez.

A tárlat sokszínűségét a 
kaleidoszkóp változatossá-
gához hasonlította a mélta-
tó, megállapítva, hogy a kép-
zőművészet szinte minden 
divatos technikája képvisel-
ve van a falakon, s hasonló-
an gazdag a témaválasztás, 
a skála a klasszikus csend-
élettől egészen az elvont fo-
galmak képi ábrázolásáig 
terjed. 

De van közös pont, közös 
jellemző is: a törekvés, hogy 
a hétköznapok olykor rút va-
lóságát szépségként mutas-
sák meg az alkotók művei-
ken. S ennek záloga nem 
más, mint a minden kiállított 
alkotásra jellemző mívesség. 
A mívesség minden művészi 
szándékot képes hitelesíteni 
– mondta Szalay József –, 
mert az nem más, mint a tö-
kéletességre való törekvés, 
maga a minőség. Példaként 
említette a németalföldi fes-
tőket vagy Munkácsy Mi-
hályt, akik képesek voltak a 
leghétköznapibb megrende-

lői igényeket is – mívességük 
által – képzőművészeti ér-
tékké emelni. 

Ez az igény, ez a képesség 
és a megmutatkozási kedv – 
és persze lehetőség – kell 
ahhoz, hogy a művészi és ta-
nári elhivatottságú alkotók 
átvezessék az érdeklődőket 
a művész és a nem művész 
közötti szakadék fölött átíve-
lő ingatag függőhídon. 

Ehhez a „kalandtúrához” 
kívánt sok sikert az alkotók-
nak és szép élményeket a 
befogadóknak Szalay Jó-
zsef.

QQ M. Nagy

Dudás Krisztina: Virágoskert

Kollégái munkáját Szalay József, a Magyar Rajztanárok Egyesületé-
nek elnöke, maga is művész-tanár méltatta



Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN 
TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG

• Érettségi után, a felnőttkor küszöbén
• A nyár ízei – Finom és egészséges receptek, 

turmixok, gyümölcsös édességek
• Strand- és fürdőruhadivat
• Balaton, nyár, csobbanás –  fesztiválok, élményparkok, 

kalandok az egész családnak a magyar tenger partján

OTTHON-KERT MELLÉKLET
• Hűsítő megoldások forró napokra
• Étkezés a szabadban
• Természetes kerítések

A magazinban való megjelenésről, a szabad 
hirdetési felületekről hirdetési tanácsadó kollegáink, 

ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

JÚNIUSBAN ISMÉT MEGJELENIK 
A CSALÁD MAGAZINJA

Sztárinterjú
Márió, a harmonikás

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

CSALÁDI

L APOZÓ
A DUNÁNTÚL CSALÁDI MAGAZINJAV. ÉVF. 3. SZÁM • INGYENES KIADVÁNY

SZTÁRINTERJÚ 

MÁRIÓ,  
A HARMONIKÁS

A NYÁR ízei
SZÍNES  

NYÁRI PROGRAMOK  
a Balaton körül

OTTHON-KERT 
MELLÉKLET

Programajánló 
6 megyéből
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Az írott szó, a könyvek 
szeretete és tisztelete végig-
kísért eddigi életemen, hi-
vatásomnak is meghatározó 
eleme volt és maradt – ha 
időm engedi –, rendszeresen 
járok a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár rendezvényeire.

Tudom, sokan kongatják a 
vészharangot a könyvek, az 
olvasás halála fölött, de így 
volt ez annak idején a film 
majd a televízió megjelené-
sekor is... Én – modern korunk 
számtalan információs-tech-
nikai újításai ellenére is – hi-
szek abban, hogy a könyv, az 
olvasás szeretete megmarad!

Lehet, hogy paradoxon-
nak hat: az érdi könyvtárba 
nem elsősorban olvasni 
járok, hanem az írott szót 
megszólaltató, felhangosí-
tó, ahhoz kedvet teremtő 
rendezvényekre. Széles ér-
deklődési körű rétegeket 
szólítanak meg ezek a ren-
dezvények, a különböző 
tudományoknak, művésze-
teknek számtalan neves mű-
velőjével találkozhatunk itt, 
a Hivatalnok utcában.

Hozzám elsősorban az iro-
dalom áll közel, így jó szívvel 
emlékszem Bencsik Ildikó 
alapos felkészültséget tük-
röző színvonalas beszélgeté-
seire Dragomán Györggyel, 
Grecsó Krisztiánnal, Tóth 
Krisztinával. Nagyon kedve-
lem Görög Ibolyát, aki a dip-
lomácia rejtelmeibe vezetett 
be bennünket jó humorú 
előadásával. Karácsony előtt 
szívmelengető volt Lukács 
Sándor színművész műsora. 
Örülök, hogy megismerhet-
tem itt Molnár Krisztina Rita 
költő-írót, és a tehetséges gi-
tárművészt, Sinha Róbertet. 
Élmény volt Hadzsikosztova 
Gabriella és a Malko Teatro 
előadásában gyönyörködni.

Nagy felfedezés volt szá-
momra a zenei könyvtár 
barátságos hangulatú épü-
letének megismerése – no 
és az ottani előadások! Leg-
utóbb Clementis Tamás Melis 
Györgyről tartott felejthetet-
len emlékidézésének örül-
hettünk.

A könyvtár rendezvényei-
vel is erősíti – érthetően – a 

magyar–lengyel barátságot. 
Március 7-én már többedszer 
élvezhettük dr. Kovács István 
színes előadását.

Hálás vagyok a könyvtár 
valamennyi dolgozójának 
ezekért a rendezvényekért: 
Sebestyénné Majchrowska 
Ewának, a jelenlegi igazga-
tónőnek, Bazsóné Megyes 
Klárának, a korábbi igazgató-
nőnek. Köszönöm Nida Judit 
igazgatóhelyettesnek, hogy 
gyönyörű idézetekkel hív 
mindig a rendezvényekre, de 
szeretettel gondolok Karainé 
Németh Katalin könyvkötőre 
is, aki az ’56 júniusában, ne-
gyedikes koromban kapott, 
darabjaira hullott jutalom-
könyvemet újjávarázsolta.

Önző módon magamnak 
azt kívánom: még soká-
ig vehessek részt ezeken a 
színvonalas programokon a 
sok érdeklődővel együtt, a 
könyvtár valamennyi dolgo-
zójának pedig, hogy tovább-
ra is ilyen jó rendezvényekkel 
csalogassák az érdeklődőket 
a könyvtárba.

QQ Bálint Ferencné

LEVELESLÁDA

Olv asni jó... könyvtárba járni is!

Ha örökbe fogadná Kormit vagy Pippát, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Kormi kis-közepes termetű, 
5–6 év közötti, ivartalanított 
kan kutyus. Túláradóan ked-
ves, mozgékony, eddigi életé-
ben nem sok törődésben ré-
szesült, ezért hálás minden jó 
szóért. Kertes házba költözne 
szívesen.

Pippa kis-közepes termetű, 2 
év körüli ivartalanított szuka. 
Kedves, ragaszkodó, mozgé-
kony, játékos, a többi kutyá-
val általában jól megfér, de 
néha féltékeny. Rövid szőre 
miatt hideg időben fűtött he-
lyet igényel.

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!
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TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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N Y Á R I  T Á B O R
JÁTSZVA, VIDÁMAN, FEJLESZTÉSSEL NYARALUNK

SzabadidőS nyári tábor 2018. 07. 02-tól 2018. 08. 17-ig

HÉTFŐ

LOGOPÉDIA
LOVAGLÁS

KEDD

KERTÉSZKEDÉS
JÁTÉK

SZERDA

ZENE
TORNA

CSÜTÖRTÖK

KÉZMŰVESSÉG
LOGOPÉDIA

PÉNTEK

KIRÁNDULÁS
USZODA

Két helyszínen:  1. Beszélj Velem és Kipp-Kopp Óvoda 1225 Budapest, Nagytétényi út 67.
 2. Kipp-Kopp Óvoda 2030 Érd, Áfonya u. 12.
Tábor teljes díja: 22 000 Ft/hét étkezéssel együtt külsős gyermekeknek
Kedvezmény: testvérek esetén, vagy egy hétnél hosszabb időtartamra
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: +36 30 970 5085, +36 1 207 3938, 
beszov@t-online.hu; www.beszeljvelem.hu

ISKOLA
ELŐKÉSZÍTŐ 
INDUL!

2018-2019 tanévben!

Jelentkezés: 061-207-3938, 06-30-9705085, 06-30-9579430

minden nap 10-12 óra között személyesen: 1225 Bp. Nagytétényi út 67.

• HALLÁS•• ÍZLELÉS • • LÁTÁS •• SZAGLÁS • • TAPINTÁS •

PrograMoK HEti bontáSban:

11hely, történet  | 2018. június 6. |

Öregek otthon nélkül
Gyalogosan kell járnia an-

nak, aki meg akarja ismerni 
Érdet. Végigmenni az Asz-
faltozó utcán, az Ács utcát 
elhagyva fölfelé bukdácsolni 
a Betonozó úton. Sejtve csu-
pán, hogy merre járhatunk, 
tábla elvétve akad, az jelzi 
az utca nevét. Jó időben is 
nehéz sport lehet napjában 
megjárni a vidéket, hát még 
eső idején! Most esik. A cipőt 
visszatartja a sár, kerítésbe 
kapaszkodva egyensúlyo-
zunk. Mellettünk Trabant 
akad el az ingoványban, áld-
juk az eszünket, hogy nem 
az autót választottuk.

– A terület, ahogy mi ne-
vezzük – mondja Nagy Örs-
né, a városi vöröskereszt tit-
kára – munkánk legszebb 
része. Ahhoz képest, ameny-
nyire szeretném a várost jár-
ni, keveset jutok ki. De hát 
sok az adminisztráció, meg 
aztán ilyen útviszonyok kö-
zött egy-egy nap szinte sem-
mire sem elég. Pedig akkor 
teljesíthetné a Vöröskereszt 
is igazán a feladatát, ha leg-
alább hetente eljuthatnánk a 
rászoruló öregekhez.

*

M. nénihez, a Betonozó 
útra, hiába is tudnám a 
számot, egyedül nem jut-
nék el. A telek valóságos 
szeméttelep, van itt kiégett 
vastűzhely, autógumik el-
dobottan, rozoga bútorok, 
tűzifának se valók. Az épü-
letről se gondolná senki, 

hogy abban laknak. Nem 
való élésre a kőépület ma-
gasabb része se, az a két-
szer-kettes kamra meg az-
tán végképp nem, ahol M. 
néni lakik. Egy örökre ve-
tett ágy, polc a fal mellett, 
pici asztal zsámollyal és 
egy lyukas kályha – ennyi 
fér el benne. Hármunknak 
kicsi a hely, hiába akar-
nánk, nem tudjuk magunk 
mögött behúzni az ajtót. A 
kályhán ételféle melegszik, 
macskának.

– Jól van, M. néni? – kérde-
zi a Vöröskereszt titkára.

– Jól, kedves. Most egy ki-
csit beteg voltam, kórházban 
kezeltek, de már jól vagyok.

– Van-e szüksége valamire?
– Nincs, kedves, jól vagyok.
M. néni eladta a telkét, a 

vételár feléért vállalta az új 
tulajdonos a lakás építését. 
Akkoriban sokat foglalkoz-
tunk az üggyel, a Vöröske-
reszt mellett a tanács, a 
pártbizottság is, de elaludt a 
figyelem, mert különben 
nem állhatna ez a ház, ami 
talán még a szükséglakás 
fogalmát sem meríti ki.

– Mit tehet ilyen esetekben 
a Vöröskereszt?

– Nem sokat: jelez, ami M. 
néni esetében már többször 
megtörtént. Sajnos, kevés 
eredménnyel.

*

Lécekből tákolt hétvégi 
nyaraló – az V. néni lakása. 
A kályha akár ne is fűtene, a 

réseken elillan a meleg, pe-
dig, így mondja, hat réteg 
papírt is ragasztott már a 
falra.

– Mióta lakik itt, V. néni?
– Huszonkét éve.
– Sose gondolt elmenni in-

nen?
– Mindig. Kérvényeztem a 

tanácsnál, tavaly kaptam 
volna egy szükséglakás, az 
kőből lett volna. De én már 
nem megyek innen el. Az 
uram is itt halt meg, a halál-
ra nekem is jó lesz.

– Mikor kapott utoljára se-
gélyt V. néni? – kérdezi a tit-
kár.

– Nem is tudom, talán a 
nyáron.

– És most nem jönne jól 
egy kis pénz?

– Persze, hogy jól jönne.
A legtöbb egyedülálló idős 

ember nem is tud arról, mi-
lyen segítségre van szüksé-
ge. Évente négyszer kaphat-
nának segélyt, tanácsunk 
abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy tud is fizetni, 
ráadásul szép pénzt, ezer 
forintokat. De egy rossz gya-
korlattal minden egyes eset-
ben külön kell megírni a kér-
vényt, ahelyett, hogy az arra 
rászorulók egyszeri felmé-
rés alapján – rendszeresen 
és automatikusan jutnának 
a segélyhez.

*

B. néni a Drégely utcában 
nyolcvanéves korát megha-
zudtoló észjárású, betege-

sen is fürge kis asszony. 
Valaha német fordító volt, 
országos lapoknál dolgo-
zott, egyetemen tanulta az 
újságírást. Ma is járnak 
hozzá tanítványok, a pol-
con könyvek, ráérő idejé-
ben sokat olvas. Története 
is régre nyúlik vissza, ma 
is bánja az egykor elsza-
lasztott olcsó lakásvásár-
lást, az akkori ráhagyás 
levét az új tulajdonosok 
gáncsoskodásából most  
issza. Időnként befogad a 
szobájába egy-egy kóbor 
kutyát.

– Amíg bírtam pénzzel, 
az állatvédő liga tagja 
voltam.

Szerencsés helyzetben 
vannak azok az öregek, 
akik találnak elfoglaltsá-
got maguknak. Mint B. 
néni, akinek képességeit 
talán még ma is jobban ki 
lehetne használni. S a töb-
biek rejtett tudását is – ha 
megismernénk titkait.

*

K. néni, aki a harmincas 
évek végén a Sorbonne-on 
tanult.

– Emlékszik még Párizsra?
– Párizsra, hát hogyne 

emlékeznék? Sokat vagyok 
egyedül, jut időm gondol-
kodni, és visszapörgetni a 
régi időket. Mi lehetett vol-
na belőlem, ha apám beteg-
sége nem szólít haza?

K. néni egyedül él a két-
szobás házban, villanya 
harminc éve nincs, ha vala-
ki elmegy az ablak alatt, 
azt kéri meg a vásárlásra, 
három hétig eszi a kétkilós 

kenyeret. Kabátban ül a mí-
nuszokban, a szobában 
meglátszik a lehelete.

– Nem lenne jobb, ha vala-
ki gondoskodna K. néniről?

– Jobb? Isten ments! Nem 
kell nekem senki, mert csak 
kihasználnának. Ellátok én 
magam körül mindent, 
amíg az egészségem bírja. 
Múltkor is, hogy leestem a 
padlásról, orvosnál se vol-
tam, amikor meg a lábam 
törött három helyen, más-
nap lerúgtam a gipszet. A 
kórházban azt mondták, 
menjek el a körzeti orvos-
hoz, nahát, én egyszer vol-
tam orvosnál, úgy beszélt 
velem, hogy többet se me-
gyek. Az éjjel is, hogy fájt a 
fogam, magam húztam ki 
kettőt.

– Jó egyedül?
– Másképp nem is tud-

nám elképzelni az életemet.
Nagy akadálya a segít-

ségnek az öregek bizalmat-
lansága. Pedig ma már sok-
féle lehetőségük van, a házi 
gondozás, a napközi otthon 
vagy a szociális otthon 
mind jobb, mint az egyedül-
lét, de sokan inkább vállal-
ják a magányt, mint hogy 
mással közösködjenek. 
Őket is meg kell érteni és 
nekünk, vöröskeresztes ak-
tíváknak, orvosoknak, szo-
ciális politikával foglalko-
zóknak az a dolgunk, hogy 
eljussunk minden egyes 
öreghez, aki egyedül él – 
otthon nélkül.

Major Árvácska
Pest Megyei Hírlap

1980. december 3. 

Urbán LászLó – sajtótükör



Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület 
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és 
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek 

altatásban is
dr. nÉmeth ákos 

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra 

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

10–18 óra között
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TŰZIFA
Tűzifa 

rönkben  
és 

kalodában!
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Érd, Felső utca 31/A 
06 30 9509 816 

www.tuzifaker.hu
AA5836732

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig 

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117

E-mail:  
ertekesites.erdiujsag@

maraton.hu; 
szerkesztoseg.erdiujsag@

maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
16
71
00
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 12– 
19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Június 9-én, szombaton 9–12 óráig
RETRO DREAMS PARTY
Kozmix, DJ Dominique, Náksi Attila
Júniusban Érd visszautazik az időben. A 
2000-es évek bulikultúrájának kultikus 
himnuszai csendülnek fel a Magyar Föld-
rajzi Múzeum kertjében. Az igazi E-klub 
és Budapest Parádé életérzését 4 hazai 
nagyágyú hozza el, hogy a hangulat a 
maxon pöröghessen. Tessék időben felké-
szülni, hiszen ezen az éjszakán mindenki 
táncra perdül!
Jegyár elővételesen 1700 Ft a Szepes Gyula 
Művelődési Központ jegypénztárában, a 
helyszínen 2000 Ft.
Június 9-én, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden, ami maci
Domokosné Pető Mária mackókiállítása
Megtekinthető június 30-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról
Körmendy Zizi fényképei
KAMARATEREM
Alkotó oktatók
Érd és térsége rajztanárainak kiállítása
Megtekinthető június 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
KERTBARÁT KÖR
Műsoros évadzáró kerti parti
A Kertbarát Kör és az IRKA közös rendez-
vénye. Előzetes bejelentkezés szükséges 
a 06-30-565-3904-es telefonszámon Ács 
Katánál. Találkozás a Szepes Gyula Művelő-
déi Központ előtt, 14 órakor
Június 15-én, pénteken 14 órától

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
Gerinctréning és testegyensúly foglalkozás
15 órakor
KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Június 13-án 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

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

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Gyermek- és Felnőttkönyvtár: július 

30–augusztus 12.
Zenei Könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság Fiókkönyvtárak: 
július 30–augusztus 19.

A többi napokon az egész nyár 
folyamán a nyitvatartás változatlan.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás az ezoterika 
legérdekesebb köteteiből
Június hónapban
KIÁLLÍTÁS
Polgár Ági kézműves virágai
Megtekinthető június hónapban

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
Művészet és technika
A regensburgi egyetem képzőművész 
hallgatóinak kiállítása
Megtekinthető június 16-ig

Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor

PROGRAMOK
Tárlat
A Teleki Sámuel Általános Iskola diákjainak 
rajzkiállítása.
Megtekinthető június 18-ig
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek. A belépés 
ingyenes
Június 12-én, kedden 9 órakor

ELŐZETES
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
Június 20-án, szerdán 10 órakor
Ökofilmklub
A félévzáró klubon A méhek világa című 
film vetítését követően beszélgetés meghí-
vott vendégekkel. A részvétel ingyenes.
Június 29-én, pénteken 19.30 órakor

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
A felfedezők köztünk vannak
Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállítása
Megtekinthető június 17-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
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Június 11., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Váci NKSE–Érd 
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 11/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Június 12., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Hidak Városa Kész 
20:55 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–FC Ajka  
23:30 Műábránd
23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05 Híradó
  0:20 Tűzijáték

Június 13., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 12/90. rész
21:00 Vasúti építészet Magyarországon 
 magyar ismeretterjesztő film 
21:50 sztárportré 154. rész

22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Június 14., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 sztárportré 154. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

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

Június 15., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 
20:20 Párhuzamos múlt   
 magyar dokumentumfilm 
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

Június 16., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás
 sportmagazin
20:50 sztárportré 155. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Vasúti építészet Magyarországon 
 magyar ismeretterjesztő film 
22:40 Bibliai szabadegyetem 12/90. rész
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
 0:10 Tűzijáték

Június 17., 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 Párhuzamos múlt   
 dokumentumfilm 
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.

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÉRE 

 
2018. június 17-én (vasárnap) 17.00 órakor 

a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe 
(Érd, Budai út 4.) 

 
MŰSOR: 

 
1. Joseph Haydn: „Le Midi” (Dél) sinfonia No.7. 

Szóló: Czidorné Kerecsányi Erika, Tóth Andorné (hegedű), 
Rédai Erzsébet (cselló) 

2. W.A. Mozart: á-dúr klarinétverseny II. III. tétel 
Szóló: Rácz Balázs 

3. Fritz Kreisler: Liebesfreud 
4. Fritz Kreisler: Syncopation 
5. A.P. Malvezzi: Spanyol capriccio 

 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

Adományaikat szívesen fogadjuk a Zenekar közhasznú céljaira 
 

A zenekar fő támogatói: 
az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

Érd MJV Önkormányzata 
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás határozott időre, 5 
évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. 
§-ban meghatározott feladatok ellátása 
az önállóan működő és gazdálkodó 
Intézményi Gondnokság, valamint a 
hozzá rendelt önállóan működő intéz-
mények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

12. § (1) bekezdése szerinti: felső-
oktatásban szerzett végzettség és 
emellett, okleveles könyvvizsgálói 
vagy államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, vagy 
gazdasági vezetői, belső ellenőri, 
érvényesítői, pénzügyi ellenjegy-
zői – 2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői –, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) be-
kezdése szerinti feladatok ellátásá-
ban költségvetési szervnél legalább 

ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, 
valamint mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy felsőoktatás-
ban szerezett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás ellá-
tására szóló megbízást az kaphat, 
aki az intézményi munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) 
bekezdése szerinti nyilvántartásban 
és rendelkeznie kell a tevékenység 
ellátására jogosító engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, vagy 

külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 FORRÁS program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító dip-

loma, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. 07. 11.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. 06. 25. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt dr. 
Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-
23-521-161-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 

címére történő megküldésével (2030 

Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítószámot: 14/9930-

9/2018., valamint a beosztás megneve-

zését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázatokat postai 

úton, a mellékletekkel együtt 3 

nyomtatott példányban, fizetési igény 

megjelölésével kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. 07. 10.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az állam-

háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § d) pontja alapján Érd 

Megyei Jogú Város Polgármestere 

dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelőzően 

a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének 

megfelelően létrehozott legalább 3 

fős bizottság hallgatja meg;

•	 közalkalmazotti jogviszony 3 

hónapos próbaidővel, határozatlan 

időre szól.

Az üzletek, vállalkozások ingatlanain 
elhelyezett cégér és egyéb hirdetési célú 

berendezések szabályozását illetően
Tisztelt Ingatlantulajdonos, 
Üzlettulajdonos!
Érd honlapján, a http://www.
erd.hu/nyitolap/fontos/felhi-
vasok/ceger0516.html helyen 
olvasható tájékoztatás és az 
ahhoz kapcsolódó intézkedési 
felhívás a városban üzlettel, 
telephellyel rendelkező tu-
lajdonosokat, bérlőket érinti, 
amennyiben az ingatlanukon, 
üzletük homlokzatán 1 m2-nél 
nagyobb felületű, vállalko-
zásukat népszerűsítő cégért 
vagy egyéb hirdetési célú be-
rendezést kívánnak elhelyezni, 
vagy már rendelkeznek ilyen 
hirdető felülettel. A felhívás 
célja a közterület felől markán-
san megjelenő utcakép helyi 
szabályok szerinti rendezése, 

melynek alapját Érd MJV te-
lepülésképe védelmének he-
lyi szabályairól szóló 5/2018. 
(II.21.) önkormányzati rendelet 
képezi, mely a honlapról szin-
tén elérhető.

Kérjük a Tisztelt Érintet-
teket, hogy a felhívásban 
lévő intézkedési kötelezett-
ségüknek – a leírt doku-
mentáció benyújtásával, és 
a szabályoknak nem megfe-
lelő hirdető berendezések 
legkésőbb 2018. július 31-ig 
történő eltávolításával – te-
gyenek eleget.

További tájékoztatást a Fő-
építészi csoportnál, a 06-23-
522-396 telefonszámon, vagy 
a foepitesz@erd.hu e-mail cí-
men kérhetnek.

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

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

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az elmúlt időszakban településfejleszté-
si döntéseket hozott, amelyek a hatályos település-
rendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv és a 9/2016. 
(III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabály-
zat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosí-
tását teszik szükségessé.
1. Az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása 

Érden” című nyertes pályázatból inkubátorház és 
raktárcsarnok megvalósíthatósága érdekében, és 
magán gazdaságfejlesztési beruházás segítésére a 
Közgyűlés 290/2017. (XI.14.) sz. határozatában dön-
tött a településrendezési eszközök módosításáról a 
Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es 
elkerülő út által határolt területen, és az érintett te-
rületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

2. A Közgyűlés a Modern Városok Programhoz kapcsoló-
dóan, valamint a kötelező oktatási-nevelési feladata-
tok ellátásának biztosítása érdekében döntött a tele-
pülésrendezési eszközök módosításáról és az érintett 
területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról:
a. a 291/2017. (XI.14.) sz. határozatban ipari 

parki fejlesztés megvalósításának elősegítése 
céljából a Zámori patak – 7. sz. főút – Benta 
patak – 0157/3 hrsz-ú ingatlan déli határa ál-
tal határolt területre vonatkozóan,

b. a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu 
városrészben a Minaret és környéke közösségi 
célú közterületi fejlesztése érdekében a Vető 
u. – Arató u. – 24608 hrsz-ú út – Mecset u. 
(24607 és 052 hrsz-ú ingatlanok) – 054/1 hrsz-
ú gát ingatlan – 24356/2 hrsz-ú ingatlan déli 
határa által határolt területre vonatkozóan,

c. a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett 
intézményfejlesztés – óvoda helybiztosí-
tása – céljából a Rozsnyói út – Csobánci u. 
– Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi út által 
határolt területre vonatkozóan.

3. A Közgyűlés a 73/2018. (III.27.) sz. határozatában, és 
az 58/2018. (III.27.) sz. határozathoz kapcsolódóan 
döntött a város egyéb részterületeire vonatkozóan 
– összesen 13 helyszínen – a településrendezési 
eszközök módosításáról.

A településrendezési eszközök módosításának do-
kumentációját a 2018. június 1–20-ig tartó időszak-
ban elérhetővé tesszük a város honlapján a http://
www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/onkormanyzat/
teleeszkmod helyen, a Polgárok Háza földszinti ügy-
félszolgálati helyiségében és a Főépítészi Csoport 
irodájában. 
A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsola-
tos észrevételeiket, javaslataikat 2018. június 20-ig 
várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai 
úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. cím-
re küldve, vagy a Polgárok Háza Ügyfélszolgálatán 
leadva. 

Tájékoztatásom egyben meghívó is  
a tárgyban tartandó  

lakossági fórumra,
amelynek ideje: 2018. június 11., 17.00 órától

helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt.  
közgyűlési terem

T. Mészáros András
polgármester

Közérdekű tájékoztató
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Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
u. 1/b.
A munkakörbe tartozó felada-
tok: napközis nevelői feladatok.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 szakirányú végzettség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 önéletrajz;

•	 oklevél-, tanúsítványmá-
solatok;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének 
időpontja: 2018. augusztus 27.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. július 10. A 
pályázat kiírásával kapcsolatos 
további információt Pintérné 
Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt, a 06-23-365-140-es tele-
fonszámon.
A pályázat benyújtásának 
módja:
•	 személyesen, Érdi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola és 
Gimnázium, Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 
1/b. címen.

•	 elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska részére a 
gardonyi.erd@gmail.com 
e-mail címre.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 11.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: intézményi 
takarítói feladatok.
Munkakör betöltésének fel-
tételei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának 
feltételei:
•	 önéletrajz;

•	 végzettséget igazoló bizo-
nyítvány másolata;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 22. A 
pályázati kiírással kapcsolatos 
további információt Pintérné 
Bernyó Piroska intézményvezető 
nyújt a 06-23-365-140-es tele-
fonszámon.
A pályázat benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi 

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

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. június 25.

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztásának ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkakör megnevezése: 
óvodapedagógus, intézményvezetői 
megbízással.
A vezetői beosztás ellátására 
történő megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás 5 éves határozott 
időre, 2018. szeptember 3. napjától 
2023. augusztus 15. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Riminyáki út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői beosztással járó lényeges 
feladatok:
•	 a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 69. § (1) 
és (2) bekezdéseiben foglaltak 
alapján a vezetői feladatok 
ellátása;

•	 az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, a 
pedagógiai munka irányítása, 
szervezése, ellenőrzése, illetve a 
jogszabályokban előírt munkál-
tatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítása a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény köznevelési intézményekben tör-
ténő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, 
az egyéb juttatások megállapítása a 
vonatkozó jogszabályok figyelembevé-
telével a fenntartó intézményre vonat-
kozó döntései alapján történik.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;
•	 pedagógus-szakvizsga kereté-

ben szerzett intézményvezetői 
szakképzettség;

•	 legalább öt év pedagógus mun-
kakörben, vagy heti tíz tanóra, 
vagy foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlat;

•	 a nevelési-oktatási intézmény-
ben pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, 
teljes munkaidőre szóló al-

kalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus mun-
kakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás;

•	 cselekvőképesség, büntetlen 
előélet és annak igazolása, hogy 
nem áll a foglalkoztatástól való 
eltiltás hatálya alatt a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20.§ 
(4)-(5) bekezdésében foglaltak 
szerint;

•	 magyar állampolgárság vagy 
külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett 
státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz;
•	 az intézmény vezetésére, fejlesz-

tésére vonatkozó program;
•	 a végzettséget, szakképesítést, 

szakmai gyakorlatot tanúsító 
okiratok egyszerű másolata;

•	 három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
annak megkéréséről szóló postai 
feladóvevény másolata;

•	 hozzájárulás a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatok 
pályázati eljárással összefüg-
gésben történő kezeléséhez, 
továbbá nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati elbírálásban részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik, abba betekint-
hetnek;

•	 nyilatkozat a pályázat nyílt vagy 
zárt ülésen történő tárgyalá-
sáról;

•	 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról;

•	 nyilatkozat, hogy a pályázóval 
szemben a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC törvény 
67.§ (2) bekezdésében foglalt 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn.

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 2018. 
szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 25. A pályázati 

kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Eszes Mária nyújt, a 06-30-336-
4004-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
u. 1.);

•	 személyesen Nagy Nikoletta 
részére (Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, 2030 
Érd, Alsó u. 1., I. e. 111. szoba);

•	 a pályázatot mellékletekkel 
együtt, kettő nyomtatott 
példányban kérjük benyújtani. 
Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
14/9930-11/2018, valamint a 
beosztás megnevezését: óvoda-
pedagógus, intézményvezetői 
megbízással.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a pályázó intézmény vezetésére 

vonatkozó programja átadásra 
kerül harmincnapos határidővel 
véleményezésre az intézmény 
nevelőtestülete, illetve a Nem-
zeti Pedagógus Kar illetékes 
területi szerve részére;

•	 a pályázót a pályázati határidő 
lejártát követő huszonegy 
napon belül a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója 
által létrehozott, legalább 
háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg;

•	 a pályázatokról a véleményező 
testületek véleményét 
mérlegelve az Érdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezésben a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésekor három hónap 
próbaidő kerül kikötésre, kivéve, ha a 
pályázó a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 29.§ (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.
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Egé szség színekbe kódolva
Az vagy, amit megeszel – tartja a régi mondás. És minél 
több friss és harsány színű zöldséget, gyümölcsöt 
eszünk, annál több egészségvédő anyagot juttatunk be a 
szervezetünkbe – ezt már nem a régiek mondják, hanem 
a Gárdonyi iskola diákjai, akik egy kutatási program 
keretében kísérleteznek évek óta.

Negyedik éve vesz már 
részt a Gárdonyi iskola az 
Emberi Erőforrás Támoga
táskezelő által kiírt Útrava
ló Ösztöndíjprogram Út a 
tudományhoz alprogramjá
ban. A programban nem
csak a szükséges eszközö
ket, hanem a diákok ösztön
díját is finanszírozzák, a 
vizsgálatok ugyanis plusz 
elfoglaltsággal járnak, rá
adásul a résztvevők konfe
renciákon, iskolai rendezvé
nyeken is ismertetik az elért 
eredményeket. Ezek idén is 
nagyon érdekesek, ahogy 

maga a vizsgálat is: a gyü
mölcsök, zöldségek színéért 
felelős színanyagcsoporto
kat mérik a friss, illetve a 
korábban leszedett gyümöl
csökben.

– A zöld színű zöldségek
ben a klorofillt, a pirosakban 
a polifenolokat, a lilákban az 
antociánokat, a narancspi
rosakban a karotinoidokat 
vizsgáljuk. Ezek felelősek a 
zöldségek, gyümölcsök szí
néért, emellett, mivel termé
szetes antioxidánsok, jóté
kony hatással vannak a 
szervezetünkre – mondta 

Bokor Károly kémiatanár, a 
program vezetője.

– A karotinoidok a kör
münk, szemük, bőrünk, ha
junk épségéért felelnek, a 
klorofill energiát ad az izom
működéshez és a méregtele
nítésben segít, az antociá
nok az UVvédelemben segí
tenek, és képesek kisöpörni 
a szervezetünkbe kerülő 
idegen ionokat, például 
ólom, higany. Ezt vizsgála
tokkal magunk is igazoltuk 
– jegyezte meg a szakember.

A csapatnak idén is négy 
diák a tagja: Farkas László, 
Halmágyi Nóra, Hócza 
Gergely és Pethes Rebeka. A 
méréseket Barta Andrej la
boráns is segíti.

A vizsgálatok június 30
áig tartanak; az elvégzett 
munkát dokumentálják is a 

diákok, akik ellátogattak a 
NAIK Élelmiszertudományi 
Kutatóintézetbe is, ahol ha
misított és eredeti pirospap
rikát vizsgálhattak.

A programban részt vevő 
négy diák „régi motoros”, 
már a tavalyi projektben is 
közreműködtek. Nóra el
mondta: nem is gondolta vol
na, hogy egyegy zöldség, 
gyümölcs milyen sok és 
hasznos anyagot tartalmaz.

– Meglepő felfedezéseket 
is tettünk: a bolti, csodásan 
piros paradicsom leve szín
telen volt, és mérni sem tud
tuk a karotinoid (likopin)
tartalmat, annyira nem volt 
benne semmi – jegyezte meg.

– Eddig is sejtettük, hogy 
más a beltartalma a boltban 
kapható, korábban leszedett 
zöldféléknek, de a kutatás 
során ez be is bizonyosodott. 
A vizsgálatok megerősítet
tek abban, hogy inkább az 

otthon termesztett zöldsé
get, gyümölcsöt érdemes 
enni – tette hozzá Rebeka.

Bár a két lány jövőre érett
ségizik, mindenképp szeret
nének részt venni a prog
ramban a következő tanév
ben is – ekkor várhatóan a 
fehérjékkel foglalkoznak 
majd.

És hogy még egy meglepő 
eredménnyel szolgáljunk: a 
polifenolok, az antociánok, a 
karotinoidok és a klorofillok 
főzés hatására nem bomla
nak le, így a levesekben, lek
várokban is megmaradnak, 
de tudni kell: ezek közvetle
nül a gyümölcs héja alatt ta
lálhatók, így hámozáskor 
könnyen el tudjuk távolítani 
őket. Együnk tehát minél 
több gyümölcsöt, zöldséget, 
lehetőleg frissen szüreteltet, 
és bánjunk csínján a hámo
zással!

QQ ÁdÁm K.

Főd íjas óvodások
A Meseház óvoda Levendula csoportja nyerte a Vi-
gyázzunk a Földre! című Pest megyei klímavédelmi 
rajz- és reart-pályázatot. A fődíjat – hetvenezer forint 
értékű játék- és sportszervásárlási utalványt – múlt 
szerdán vehették át az óvodások. 

Természet és civilizáció 
– egyik oldalon szürke 
blokkházak, autók, heli
kopterek, a technika leg
újabb vívmányai, de sehol 
egy falatnyi zöld, egy fa, 
egy fűsáv. A másik oldalon 
buja erdő, sok állat, csupa 
szín, csupa élet minden – ez 
a Levendula csoport ma
kettje, amivel 104 óvoda kö
zül lettek elsők.

Az épületek újrahaszno
sítható hulladékból, míg az 
erdő örökzöldekből készült, 
a makettet a gyerekek fes
tették, ragasztották, és ők 
hozták otthonról az apró já
tékokat, állatokat is – tud
tuk meg Somogyi Judittól, 
a nyertes csoport óvó néni
jétől. A Zöld óvoda címet 
már két ízben elnyert Mese
házban nagy figyelmet for
dítanak a szemléletformá
lásra. Ahogy Vincze Beáta, 
a Szivárvány óvoda intéz
ményvezetője a díjátadáson 

hangsúlyozta, nagyon büsz
ke a gyerekekre és tovább
ra is szeretnék folytatni a 
környezettudatosságra ne
velést, és erősíteni, hogy vi
gyázniuk kell a Földünkre. 
Ennek fontosságával a gye
rekek is tisztában vannak:

– Azt szeretnénk, hogy a 
jövőnk jó és szép és tiszta 
legyen! És sok állat és fa is 
legyen – mondták a Leven
dula csoport apróságai, 
akik már tudják, hogy eh
hez az is kell, hogy ne paza
roljuk a vizet és ne szeny
nyezzük a Földet.

A pályázatot Pest Megye 
Önkormányzata és a Ma
gyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat konzorciumának 
KEHOP1.2.015201600011 
számú, „Pest Megyei Klí
mastratégia kidolgozása és 
a Pest Megyei Éghajlatválto
zási Platform létrehozása” 
című projekt keretében hir
dették meg. Q  ÁdÁm Katalin 

Mi kell a gyereknek?
Pócsiné Sivák Erzsébet 
tagóvoda-vezető nem is ta-
lálhatott volna ki jobb aján-
dékot az ovisai részére, 
mint ami múlt héten szer-
dán történt a gyermeknap 
alkalmából megrendezett 
programon, amin szülők és 
gyermekeik közösen vehet-
tek részt a Kincses Óvoda 
Ófalusi Tagóvodájában.

Az óvoda udvarán külön
böző állomások, és azoknál 
különböző próbatételek vár
tak a kicsikre, akiknek jó 
részét ezúttal nemcsak az 
óvónők, de a szüleik is lelke
sen biztattak, így, ha elsőre 
nem is sikerült minden, ak
kor sem görbült a kis játéko
sok szája sírásra. Volt itt cél
ba dobás babzsákkal és lab
dával vagy karikával. Nép
szerű volt még a nehezebb
nek tűnő dobozlépegető, de 
nagy sikernek örvendett a 
motorverseny is, ahol ügye
sen kellett szlalomozni a bó
ják körül. Sőt, olyan réges
régi, de talán még mindig 
felkapottnak számító játék 
is elő, azaz az aszfaltra ke
rült, mint az ugróiskola.

Egy nagycsoportos ovis, 
Niki arról áradozott nekem, 
amikor a célba dobás közben 
megzavartam, hogy ez élete 
legszebb napja, mert együtt 
lehet a barátaival, és kedvére 
játszhat. Egy másik, kiscso
portos kislány, akit éppen a 
hintán hajtott édesanyja, an
nak örült a legjobban, hogy 
anyukájával lehetett együtt. 
Mire megjöttek Bölöni Réka 

társulatának bábosai, a gye
rekek már kellőképpen elfá
radtak a sok játéktól, és ér
deklődve hallgatták Az öreg 
halász és a nagyravágyó fele
ségének meséjét – fuvolával 
kísérve, bábokkal eljátszva.

– A mozgás alapvető szük
séglete a gyerekeknek, ezért 
gondoltak most is ki az óvó
nők mozgásos feladatokat, 
és ezért van rengeteg moz
gásos játék év közben is – 
mondta el kérdésünkre Pó-
csiné Sivák Erzsébet tag
óvodavezető. A gyerekek 
sok más mellett trambuli
nozhatnak, gerendázhatnak 
is itt év közben, illetve a do
bozlépegető is rendre előke
rül majdnem mindennap. És 
amire állandóan igény van, 
az a labda. Ahogy az igazga
tónő magyarázta, ezek mind 

idegrendszert erősítő játé
kok, aminek nagyon jó hatá
sa van az ovisok fejlődésére.

Minden szülő, aki részt 
vett a szerdai eseményen, 
emléklapot kapott az óvodá
tól, köszönetképpen, hogy a 
munkája ellenére időt szánt 
a gyerekére.

– Ez a legnagyobb ajándék 
– mondta az igazgatónő, 
hozzátéve: nemrégiben ti
zenöt gyereket kérdeztek 
meg, minek örülnének job
ban: egy játéknak vagy an
nak, hogy a szüleikkel ját
szanak. Tizenhárman az 
utóbbit választották. A szer
dai programon a gyerekek 
igen boldogak lehettek, hi
szen rekordlétszámú, 43 
szülő ment el, hogy gyerme
kével együtt játsszon. 

 Q JaKab-aponyi noémi
A Zöld óvoda címet már két ízben elnyert Meseházban nagy fi-
gyelmet fordítanak a szemléletformálásra

Népszerű volt a célba dobás akár karikával akár labdával
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Napfényes jubileum
Huszonöt éve, 1993 májusában elvonultak a viharfelhők 
az égről, és kisütött a nap, mintha csak az égiek is tud-
ták volna, hogy a Napfény Otthon első, Kende utcai épü-
letének felszentelése következik hamarosan. Csütörtö-
kön délután erre emlékezve rendeztek ünnepi műsort az 
idősek otthonában.

Dr. Komlósy Hajnalka, a 
Napfény Otthon Kiemelten 
Közhasznú Alapítvány or-
vos-igazgatója kérdésünkre 
elmondta, hogy bár azt hu-
szonöt évvel ezelőtt is gon-
dolták és remélték, hogy 
egykor, történetesen hu-
szonöt év elteltével is itt áll-
nak majd és ünnepelnek, azt 
pontosan nem tudták előre, 
hogy mostanra már négy 
épületük és 562 férőhelyük 
lesz.

Dr. Tóth István, az ala-
pítvány kuratóriumának 
elnöke és igazgatója elme-
sélte, hogy annak idején 
Afrikában töltöttek orvosi 
szolgálatot, amikor talál-
koztak egymással, és ha-
zatérve rájöttek, hogy van 
a társadalomnak egy olyan 
rétege, akiknek, ha meg-
öregszenek, szükségük 
van arra, hogy ellássák 
őket, akkor is, ha nem bete-

gek, mert sokat dolgoznak 
a rokonaik.

Az igazgató azt a műhely-
titkot is megosztotta ve-
lünk, hogy tulajdonképpen 
már huszonöt és fél éve mű-
ködik a ház, de a felszente-
lésre csak 1993 májusában 
került sor, ezért most ün-
neplik ezt. Az otthon elsőd-
leges célja lakóinak egész-
ségügyi ellátása, hiszen az 
orvos-igazgató tudja, hogy 
ha valakinek a testi egész-
sége nincs rendben, akkor a 
lelke sincs jól.

Az otthon egyik legrégeb-
bi lakója, aki egyben a leg-
idősebb is, a százkét éves 
László Jenőné Zakariás 
Klára huszonnégy éve él itt. 
Amikor találkoztunk vele a 
műsor előtt, épp az udvaron, 
a kert rózsái mellett üldö-
gélt, és elárulta, gyakran jár 
ki ide, mert szeret a virágok-
ban gyönyörködni.

Az ünnepi műsor alatt az 
igazgató, majd Harmat Béla 
és dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő is az 
otthon megalapításának 
részleteibe vezette be az 
egybegyűlteket. Aradszki 
András azt hangsúlyozta, 
hogy az intézmény a fontos 
egészségügyi ellátáson kí-
vül lelki támaszt is nyújt az 
időseknek.

– Ha lelki támaszunk van, 
senki és semmi le nem győz-
het minket – hangsúlyozta a 
képviselő.

Az egyházi áldásokat – a 
római katolikus, a reformá-
tus és az evangélikus fele-
kezet képviselőivel – és a 
közös zsoltáréneklést köve-
tően kezdődött maga az ün-
nep műsor. Kotsis András 
zongorázott, Kátai István 
verseket szavalt, Bácsy-
Schwartz Zoltán hegedült, 
majd jött, amire Klári néni 
és a lakók többsége talán a 
legjobban várt: népszerű 
operettrészleteket énekelt 
Sárkány Krisztián és Sze-
gedi Dóra.

Az ünnepi műsor végén az 
otthon dolgozói kedvesked-
tek egy meglepetésprodukci-
óval az itt lakóknak: Koncz 
Zsuzsa Ha én rózsa volnék 
című slágerét énekelték el a 
lakóknak, ami akkora tet-
szést aratott a közönség kö-
rében, hogy ők maguk is be-
szálltak az éneklésbe. Végül 
pedig Gulyás Imréné Ilon-
ka néni, aki áprilisban töl-
tötte be a 92. életévét, és az 
otthon megnyitása óta an-
nak lakója, vehetett át rózsát 
az ott dolgozóktól. n JAN

Potyázás nincs!
Megélénkült múlt kedden a régi Parkvárosi Közösségi 
Ház udvara: szorgos kezek pucolták a krumplit, kari-
kázták a leveszöldséget, darabolták a húst a Parkvárosi 
Fenyves Nyugdíjas Klub gulyással fűszerezett garden 
partyjára.

Potyázás nincs, itt minden-
ki dolgozik! Volt, aki bevásá-
rolt, mások az előkészítésben 
segítettek, a csipetkét gyúr-
ták – mutatott körbe az egyik 
idős hölgy. Az előkészületek 
részben odakint folytak az 
udvaron, ahol a gulyás főtt, 
no meg odabent, a „mozite-

remben”, ahol hatan-tízen 
gyúrták a csipetkét. 

A klub minden évben meg-
tartja jó hangulatú kerti mu-
latságát, közös főzőcskézés-
sel, társasjátékozással, ze-
nével, no meg szavalással, 
énekléssel – hiszen aki akar, 
fel is léphet ilyenkor. 

– A kilencven tagunk közül 
akár hatvan-hetvenen is el-
jönnek a kerti mulatságra. 
Mindenki hoz valamit: egy kis 
süteményt, rágcsálnivalót, 
vagy akár zsíros kenyeret – 
mondta lapunknak Boros Ká-
roly, a nyugdíjasklub vezető-
je, aki bemutatott a szervezet 
korelnökének is, a 92 eszten-
dős Török Péternének, aki 
közel egy évtizede tagja a 
klubnak, és mint elmondta, 
minden összejövetelen itt van 
– beszélget, szórakozik, ki-

kapcsolódik.
A klubtagok kö-

zött szoros barát-
ságok is kialakul-
tak az évek során. 
Ahogy a főzésben 
tevékenyen részt 
vevő Ilona és Gizi 
elmesélték, tizen-
egyen járnak ösz-
sze, névnapoznak 
beszélgetnek, süt-
nek-főznek.

– Ha nem jutok el 
a klubba, hiányzik, 
hiszen kikapcsoló-
dást jelent az ottho-
ni környezetből. 
Megyünk a kirán-
dulásokra is: fürdő-

be, állatkertbe, múzeumi lá-
togatásra. Aktív életet élünk 
– tette hozzá Ica. A barátnők 
elárulták azt is, mi a jó gu-
lyásleves titka: a jó minőségű 
fűszerek – köménymag, ba-
bérlevél –, a finom hús, a jófaj-
ta krumpli, a bőséges zöldsé-
gelés, no meg az, hogy minél 
nagyobb adag készüljön. 

Az ebéd egy óra körül ké-
szült el, addigra minden 
klubtag megérkezett, hozta 
magával nemcsak a tányér-
ját, evőeszközét, hanem az 
otthon készített finomságo-
kat is, így a garden party 
igazán jó hangulatban telt a 
nyugdíjasklubnál. Az egyik 

klubtag, Németh Antal még 
nagy mennyiségű ajándék 
palántával is meglepte a ker-
tészkedni szerető időseket, 
akik így nemcsak teli gyo-
morral, hanem teli kézzel is 
tértek haza.

Júniusban további rendez-
vények várnak a parkvárosi 
nyugdíjasokra, klubnap, ze-
nés délután és balatoni für-
dőzés is szerepel a progra-
mok között. A szezon fény-
pontja idén is a lecsófőző 
fesztivál lesz, amin termé-
szetesen a Parkvárosi Feny-
ves Nyugdíjas Klub is képvi-
selteti magát.

Qn Á. K.

A jó gulyásleves titka, hogy minél nagyobb adag készüljön

A „moziteremben” készült a csipetke

A 102 éves Klári néni (zöld ruhában) és a lakók többsége legjobban talán az operett-előadást várták
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A sport mint összetartó erő
Az Érdi Bolyai János Általános Iskolában hétfőn, a nem
zeti összetartozás napja tiszteletére megrendezett 
programon rendkívül illusztris vendégek tették tisztele
tüket. Tóth Sándor, az iskola pedagógusának, korábban 
a Sport Tv külső munkatársának felkérésére az iskolá
ba látogatott dr. Faragó Tamás, Kű Lajos, Milák Kristóf 
és Szabó Laura is.

– Megpróbálunk valami jót 
kihozni ebből a napból – 
mondta el kérdésünkre Tóth 
Sándor. – Tavaly az iroda-
lom volt a hívó szava a pro-
jektnapunknak, ma pedig a 
sport, amit mindenki megért 
a határon innen és túl is, 
mert bárki, aki bekapcsolja 
a tévét, a magyar válogatott-
nak szurkol, ahogy láthat-
tuk is 2016-ban a nagyvára-
di főtéren. Ezért gondoltam, 
hogy egy beszélgetés kereté-

ben bemutatok a gyerekek-
nek négy nagy sportolót. Az, 
hogy Kű Lajost meg kell hív-
ni, nem volt kérdéses – tette 
hozzá a tanár. Nemcsak 
azért, mert a focista BEK-
döntőt játszott annak idején 
az FC Brugesben, vagy mert 
annak az Aranycsapat Ala-
pítványnak az elnöke, ami-
nek legfőbb célja a nemzet 
egyesítése „Hittel, sporttal 
és kultúrával”, hanem első-
sorban azért, mert a Kárpát-

medencei Összmagyar Nem-
zeti Diákbajnokság életre 
hívója. A többi vendéget pe-
dig be sem kellett mutatni az 
aulában és a körfolyosókon 
összegyűlt gyerekeknek, 
mert Tóth Sándor kérdésé-
re rögtön felismerték és 
megnevezték őket. 

Dr. Faragó Tamás a to-
vábbtanulásról és az állator-
vosi diplomájáról mesélt a 
gyerekeknek, Kű Lajos az 
1972-es bukaresti Eb-ne-
gyeddöntőről anekdotázott, 
Milák Kristóf a hirtelen jött 
hírnévvel való szembesülé-
sét osztotta meg a diákok-
kal, Szabó Laura, az ÉRD 
kézilabdázója, pedig egyko-
ri bolyais éveire emlékezett 
vissza.

A 6/a tanulóinak szemláto-
mást tetszett a műsor. A 
nemzeti összetartozás nap-
járól vagy Trianonról még 
nem tanultak, de amikor 
megkérdeztem, miért pont a 
sport volt a mai program té-
mája, mindegyikük kétség 
nélkül rávágta, hogy mert a 

sport összehozza a határon 
túl és innen élő magyarokat. 
Hozzátették még azt is, hogy 
tetszett nekik a műsor:

– Érdekfeszítő volt hall-
gatni a történeteket – mond-
ták, aztán rohantak aláírást 
kérni a sportolóktól. 

QQ JAN

Minden, ami maci
A plüssállatok örök népszerűségi versenyét vitathatat
lanul a macik nyernék, nincsen gyerek, akinek ne lenne 
legalább egy rongyosra szeretgetett macija. Az ilyen, 
kiöregedett, használt, sérült mackókat kezdte „befo
gadni” Domokosné Pető Mária, aki mára gazdagra duz
zadt gyűjteményének javát mutatja be a művelődési 
központ előtéri tárlóiban Minden, ami maci címmel.

Az óvónőként eltöltött 
negyven év során Pető Má-
ria sok-sok plüssmedvével 
találkozott, kicsit termé-
szetes is hát, hogy megsze-
rette őket. A magához vett 
kitaszításra ítélt példányo-
kat kijavítgatta, kitisztítot-
ta, megalapozva ezzel gyűj-
teményét. Később aztán el-
kezdte megvásárolni az 
árusok eldugott polcain po-
rosodó darabokat is, hiszen 
nincsen játékbolt, ahol né-
hány maci ne lenne raktá-
ron, hiszen az igazi medvé-

vel ellentétben a plüssbo-
csok igen kedves és bájos 
figurák, s népszerűségük 
az 1900 évek elejétől szinte 
töretlen.

Az első sikeres plüss-
mackó Amerikában ké-

szült, abból az alkalomból, 
hogy Theodore Roosevelt 
egy vadászaton nem volt 
hajlandó lelőni a fotó kedvé-
ért egy kikötözött medve-
bocsot, nem véletlenül, 
hogy a plüssfigura az elnök 
becenevét kapta, így szüle-
tett meg a legenda: Teddy 
Bear. Egy másik örök klasz-
szikussá nemesedett mac-
kó Angliából származik, A. 
A. Milne író egyéves kisfia 
a plüssfigura szigetországi 
megjelenése után szinte 
azonnal (1921) kapott egy 

Teddy-macit 
ajándéka, ő 
ihlette a ná-
lunk Karin-
thy Frigyes 
nyomán Mici-
m a c k ó k é n t 
imádott me-
sefigurát.

A művelő-
dési központ-
ban látható 
mackók zsú-
folásig meg-
töltik a szek-
rényeket, ko-
moly gyűjte-

mény darabjai. Pető Mária 
végül már vitrineket is 
kénytelen volt beszerezni, s 
rákapott a plüssmedvék ké-
szítésére is – ezekből is lát-
hatunk a kiállításon.

QQ -y-

Hat  nap a nagy fehérségben
Ha egy fiatal nő szereti a kutyákat, abban semmi érde
kes nincsen, de még az sem különleges, ha a huskyért 
rajong, hiszen a családja ezt a fajtát tenyészti, és lénye
gében ilyen állatok között cseperedett fel. Az már érde
kesebb, hogy ez a 25 éves ifjú hölgy, Zaja Kitty fejébe 
vette, hogy kutyaszánnal szeli át az észak sarkvidéket 
egy speciális expedíció keretében. Ennek a történetét 
hallhattuk a Parkvárosi Közösségi házban tartott él
ménybeszámolón.

Az évente meghirdetett tú-
rára már 2016-ban jelentke-
zett Kitty bemutatkozó vi-
deójával, de akkor az össze-
gyűjtött szavazatai csak egy 
második helyre voltak ele-
gendőek, viszont csak az 

első utazhatott Magyaror-
szágról. Ha azonban valaki 
nagyon szeretne elérni vala-
mit, az nem adja fel, a ma-
gyar lány 2017-ben minden 
energiájával a kampányra 
koncentrált, sikerült is neki 
a közép-európai régiót kép-
viselve bekerülnie a Fjällrä-
ven Polar expedíció mező-
nyébe. Ez lényegében egy 
marketingcélú túra, amely-
nek során a résztvevők 300 

kilométert tesznek meg hat 
nap alatt az északi sarkkö-
rön túl a tundrában, amihez 
kutyaszánfogatot, teljes fel-
szerelést és ellátást kapnak.

De bármilyen professzio-
nális is a szervezés és a gon-

doskodás, ez nem egy séta-
galopp, egy rövid kétnapos 
képzés után a vállalkozó 
kedvű utazók testközelből 
tapasztalják meg a termé-
szet viszontagságait. A –20 
fokos éjszakákat sátrakban 
töltötték, a főzésről maguk 
gondoskodtak, sőt, a havat is 
ők olvasztották reggelente, 
hogy megfelelő mennyiségű 
ivóvíz álljon rendelkezésük-
re egy-egy szánon töltött 

nap során. S természetesen 
maguk gondoskodtak kutyá-
ik ellátásáról is. Átlagosan 
hatvan kilométert tettek 
meg naponta, ehhez 7–8 órán 
át álltak a szánon.

Fizikailag mindezek elle-
nére nem jelentett nagy meg-
próbáltatást a túra Kitty szá-
mára. Mint mondja, sokkal 
inkább mentálisan volt rá 
nagy hatással. Sok mindent 
átértékelt az életével, a cél-
jaival és a világgal kapcso-
latban a nagy, végtelen fe-
hérségben töltött hosszú ma-
gányos órák alatt, de az em-

beri kapcsolatok jelentősége 
is megváltozott a fárasztó 
nap után a tábortűznél foly-
tatott beszélgetések során, 
amelyek – ahogy Kitty fogal-
mazott – visszavitték őket az 
emberi kapcsolatok gyöke-
reihez: egyszerűen együtt 
voltak. Mint mondta, nem is 
tudna egyetlen különleges 
élményt kiemelni a túráról, a 
hat nap egyetlen varázslatos 
pillanat volt.  Q (mnp)

Kű Lajos, Milák Kristóf, Szabó Laura és dr. Faragó Tamás a nemzeti 
összetartozás napján a Bolyaiban

A mackók zsúfolásig megtöltik a szekrényeket

Kitty sok mindent átértékelt az életével, a céljaival és a világgal kapcsolatban

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás,  

cementszállító gépkocsira „E” kategóriás  
gépkocsivezető kollégákat keresünk.  
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com

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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Jelentkezni a  
benzinkutak@gmail.com  

email címen, vagy a 20/9457 589 
telefonon.

keresünk Érdre. 
Amit várunk: szorgalom, 

csapatszellem, vevőközpontuság. 
Amit adunk: megbízható, hosszútávú 

munkahely, 150.000 – 200.000 Ft 
nettó jövedelem.

Benzinkút kezelőt
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ÁLLÁSHIRDETÉS – RAKTÁROS
A Fix Net Kft. biatorbágyi telephelyére keres 
raktáros munkatársat 8 órás munkaidőben, 

egy műszakban.
Elvárások:
•   raktári árukezelés (kimenő és bejövő áruk)
•   az értékesítő és szervizes kollégák 
munkájának támogatása

•   raktározási tapasztalat és targonca 
jogosítvány

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a peter@fix-net.hu e-mail címen. 
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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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Ír tulajdonban lévő, építőipari gépek bérbeadásával foglalkozó cég

munkatársat (akár pályakezdőt is) keres szigetszentmiklósi telephelyére.

FŐBB FELADATOK:
•   Különböző emelőgépek folyamatos üzemkész és biztonságos állapotban tartása 
szigetszentmiklósi telephelyünkön, de esetenként azon kívül is,

•   Emelőgépek folyamatos műszaki szempontú ellenőrzése, tisztítása, karbantartása, 
esetleges javítása

•   Az emelőgépekre vonatkozó dokumentációk naprakész vezetése,
•   Emelőgépek átadása szállítók, illetve ügyfelek felé.

ELVÁRÁSOK:
•   Alapvető műszaki érzék és érdeklődés
•   Alapfokú iskolai végzettség
•   Jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés.

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
•   Technikusi végzettség, vagy folyamatban lévő műszaki tanulmányok
•   Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
•   Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
•   Emelőgép kezelői végzettség
•   Alapfokú angol nyelvtudás.

JUTTATÁSOK:
•   étkezési jegy,mobiltelefon,szakmai tréningek,nyelvtanulás támogatása

Érdeklődni az 1-700-00-60 telefonszámon lehet, az önéletrajzokat  
az iroda@easiuplifts.com címre várjuk fizetési igény megjelölésével.

emelőgép karbantartó
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Ker tbarátok  
élővilágórán
A kis túlzással Érd Grand Canyonjaként ismert Fundok-
lia völgybe tett látogatást az Érdi Kertbarát Körrel egy 
tucat ember múlt szombaton délelőtt, akiket ez alkalom-
mal a völgy ismerője és tudósa, dr. Kállayné Szerényi 
Júlia vezetett.

Reggel még dörgött és vil-
lámlott, lehet, ez ijesztett el 
néhány embert a kirándu-
lástól, mert, mint azt Né
meth Antal, a túra szervező-
je, a Kertbarát Kör vezetője 
elárulta nekünk, többen 
szoktak az ilyen események-
hez csatlakozni. Később az a 
bő tucat kiránduló, aki neki-
vágott a völgynek, gyönyörű, 
napsütéses időt fogott ki, és 
egy olyan vezetőt a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
biológiatanára személyében, 
akinél jobban senki sem is-
merheti a természetvédelmi 
terület élővilágát.

Bár mostanra az árva-
lányhaj már elnyílt, de a 
völgy egyik szépsége éppen 
abban rejlik, hogy annyira 
gazdag az élőhely növényvi-
lága, hogy mindig nyílik itt 
egy-egy növény. Szombaton 

– sok más mellett – fekete 
zanótot, turbánliliomot, 
zászlós csűdfűt láttunk. A 
tanárnő pedig nemcsak a 
tábláknál tartott kisebb elő-
adásokat a rajta található 
információkról, de élő nö-
vény- és rovarhatározóként 
is működött. Megtudhattuk 
például, hogy a völgy alsó 
részét uraló mogyoróra utal 
a völgy neve, hogy ezt a he-
lyet egyfajta húsraktárként 
használták őseink 50 000 
évvel ezelőtt, és hogy a 
gyurgyalagokat régebben a 
szeméthalmok elűzték, de 
talán van esély az ő vissza-
térésükre is.

Németh Antal egy fél por-
szívóval a kezében tette meg 
csaknem az egész túrát, a 
völgy dévai úti bejáratához 
közel találta, és úgy gondol-
ta, szemben azzal, aki ide 

kihozta, nem alkot szép 
csendéletet a kiselejtezett 
gép a védett növények társa-
ságában.

Szerényi Júlia rendsze-
resen szokott itt túrákat ve-
zetni, a kertbarátokkal most 
először járta végig a völgyet. 
Elmesélte, hogy 2009-ben, 
amikor feltérképezték a 
völgy élővilágát, 317 hajtá-
sos növényfajt találtak, köz-
tük 33 védett fajjal.

– Több száz állat is előke-
rült, 58 volt védett ezek kö-
zül, de minden évben újabb 
és újabb fajok bukkannak 

fel. A rovarvilág feltérképe-
zése Molnár Balázs nevéhez 
fűződik. A délvidéki posz-
méh, az óriás keresztes pók, 
a fokozottan védett rabló pil-
le került itt elő többek kö-
zött, illetve a kezdetek kez-
detén megtaláltam itt a fűré-
szes lábú szöcskét is. Két 
hajtásos növényt emelnék ki 
az itt élőkből: a fekete- és a 
leánykökörcsint. A leánykö-
körcsinről tudtunk koráb-
ban is, de a fekete újdonság-
nak számít itt – sorolta a ta-
nárnő, majd hozzátette, hogy 
újabb és újabb fajok felbuk-

kanására kell számítani, és 
hogy bízik abban, egyszer 
majd visszatérnek ide a 
gyurgyalagok is.

– A tanösvényt tavaly fel-
újította az önkormányzat, 
nagyon jó állapotban van 
most is, bízom benne, hogy 
mindenki értékként kezeli, 
és vigyáznak rá – tette hoz-
zá a tanárnő, aki most már 
nem szemetet szedni szokott 
ide kijárni a tanítványaival, 
hanem hogy a fiatalok is 
megismerhessék lakóhelyük 
természeti kincseit.

QQ Jakab-aponyi noémi

Szerényi Júlia rendszeresen szokott itt túrákat vezetni, a kertbarátokkal most először járta végig a völgyet
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Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai, 
szakkereskedelmi cég az alábbi 

munkakörökben keres munkaerőt 
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt  
(C kategóriás jogosítvánnyal  

– E kategória előny –  és érvényes  
GKI kártyával)

Törökbálinton német tulajdonú légtechnikai berendezéseket 
gyártó cég keres műszaki végzettségű kollégákat  

a gyártási részleg bővítésére. Azok jelentkezését várjuk, 
akik szívesen dolgoznának egy fiatalos, vidám, lendületes 
csapatban. Tapasztalattal rendelkezők, kezdők és hölgyek 
jelentkezésére is számítunk, fizetés megegyezés szerint! 

Elérhetőség: e-mail@schako.hu
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

cukrász, cukrászmester (fizetés 
megegyezés szerint), szakképzett 
pultos, pénztáros, eladó, és 
gyakorlattal rendelkező árufeltöltő 
munkatársakat keresünk.
Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 Ft-ig), jó munkakö-
rülmények, előrelépési lehetőség.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhe-
tőséggel az üzlet vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.

Érdeklődni lehet:
Bajádiné Nagy Zsuzsa
Tel.: 30/683-5254 vagy 23/520-349

Érd Pára Príma  
üzletünkbe 
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Olyan  kőművesek  
jelentkezését várjuk, akik 
rendelkeznek szakirányú 

végzettséggel vagy több éves 
tapasztalattal.   

Főbb feladatok: falszerkezetek 
építése klinkertéglából illetve 

falak, pillérek betonozása.

Előny, ha rendelkezik 
nyelvtudással, illetve 

jogosítvánnyal.

Ha felkeltette érdeklődését 
várjuk jelentkezését:  

barbara.veszpremi@vastbouw.hu !
Bővebb információkért hívja ezt a számot: 

+36-23-332-014
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LEGYEN ÖN IS CSAPATUNK TAGJA!

SMT GÉPKEZELŐ

 VERSENYKÉPES ALAPBÉR (MIN. bruttó 210.000,- Forint)
 KIMAGASLÓ MŰSZAKPÓTLÉK ( 70% folyamatos 6/2-es munkarend)
 KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS
 FÉLÉVES TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ
 HAVI JELENLÉTI BÓNUSZ
 MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!            

BR. 70.000,- ÉS 100.000,- KÖZÖTT)
 MEGEMELT MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ! (BR. 50.000 FORINT, HA 

MUNKAVISZONY MÉG JÚNIUSBAN LÉTREJÖN)
 INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
 SZÁLLÁS BIZTOSÍTÁSA
 EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAM
 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
 HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
 MEGBÍZHATÓ, HOSSZÚTÁVÚ MUNKAHELY
 HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS

JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN

MINDEN HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEKEN REGGEL 08:00 ÓRÁTÓL 
AZ ALÁBBI CÍMEN:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-23-534-111
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozícióba.

RAKTÁRI MUNKÁS
 Versenyképes ALAPBÉR

 KAFETÉRIA (már a próbaidő alatt is) 

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ (évente kétszer)

 Kiemelkedő MŰSZAKPÓTLÉK

 Előre lépési lehetőség!

 INGYENES helyszíni TARGONCAVEZETŐI tanfolyam!

 Megemelt BELÉPÉSI BÓNUSZ! Bruttó 50.000,- forint, ha a munkaviszony 
még 2018. júniusában létrejön!

 SZÁLLÁS biztosítása

 INGYENES vállalati BUSZOK

 Egyéb szociális juttatások

JELENTKEZZEN ÖN IS!
TELEFONSZÁM: 06-23-534-111 vagy 06-23-534-122

SZEMÉLYESEN: MINDEN HÉTFŐ – SZERDA - PÉNTEKEN REGGEL 08:00 ÓRÁTÓL AZ 
ALÁBBI CÍMEN:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Feltételek:

 Általános iskolai bizonyítvány
 Sikeres felvételi teszt
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A MAPEI Kft.  
sóskúti gyárába keres:

Raktárost
Feltételek:
•	targoncavezetői jogosítvány
•	raktárkezelési gyakorlat

Előny:
•	Sóskút vagy környéki lakóhely

Logisztikai asszisztenst
Feltétel: 
•	középiskolai végzettség
•	 logisztikai területen eltöltött 

gyakorlat

Előny:
•	angol nyelvtudás. 

Automata-gépsor kezelőt 
három műszakos munkarendbe

Feltételek:
•	gépészeti alapismeret
•	targoncavezetői engedély

Előny: 
•	Sóskút vagy környéki lakóhely.

Önéletrajzokat MAPEI KFT   
2040 Budaörs, Pf.6.  

és allas@mapei.hu  
címekre kérjük elküldeni.
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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=0,031 W/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!

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal λD=0,039 W/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

16
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 5 cm 399 Ft/m2 

10 cm 799 Ft/m2 
15 cm 1199 Ft/m2

 λD=0,035 W/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
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A pátyi Levendula Idősek Háza 
azonnali belépéssel keres 

egészségügyi 
végzettséggel 

rendelkező ápolókat/
szociális gondozókat,

 folyamatos munkarendbe
(12 órás váltott műszak).

Utazási költség hozzájárulást 
fizetünk! 

www.levendulaotthon.hu
ertekesites@levendulaotthon.hu

+36 30 515050616
51
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ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást, gon-
dozást vállal, ill. eltartási/gondozá-
si szerződést kötne. 06-30-632-4313.

*63627*

ÁLLÁST KÍNÁL

Azonnali kezdéssel szakácsot ke-
resek napi menük elkészítésére, ér-
di konyhára. Munkaidő és bérezés 
megegyezés szerint. Tel.: 30/486-
0800

*65003*

Szakácsot, jó főzőasszonyt kere-
sünk nyári időszakra. 06-30/3364-
003.

*64527*

Budafoki partnercégünk részére ke-
resünk azonnali kezdéssel, kiemelt 
bérezéssel betanított munkásokat. 
06-20-6195204

*65418*

INGATLAN

Diósdon ipari övezetben (Ipar u. 
8/a alatt) 932 nm-es összközmű-
ves telken 122 nm-es félkész épület 
2018.07.01-től hosszú távra bérbe-
adó. 06-70-311-3260

*63472*

Eladó Érden a Jolán utcában egy 595 
nm-es panorámás, összközműves 
építési telek, 15%-a beépíthető. 06-
70-259-3641

*63549*

CSALÁDI HÁZ

Érden, Jegyző utcában 90 nm-es 
családi ház eladó. Irányár: 26,5 millió 
Ft. 06-30-218-4920

*63657*

JÁRMŰ

Eladó 2005-ös Fiat Punto! Klíma, ri-
asztó, 8 gumi, tetőcsomagtartó. Vizs-
ga 2019-ig. Öt ajtós.  06-20-99-13405

*64301*

Jelentkezés módja: önéletrajz megküldésével 
az iroda@imontec.hu e-mail címre.  

Tel.: 06-1/215-5190    

Juttatások:  versenyképes órabér 
belépéstől cafeteria + havi bónusz 
bejárási költségtérítés

Elvárás:        szakmunkás bizonyítvány (nem 
szakirányú) 
 fizikai terhelhetőség  

(betanított) munkatársakat keres
kétműszakos munkarendbe Budapest XXII. 

kerületi partneréhez

Gépkezelő
Imontec Kft.
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Vas-Fémker Kft. érdi telephelyére keresünk 
sofőröket és árukiadót. 

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

A GDN Ingatlanhálózat 
új érdi irodájába, 

ingatlanreferens 
munkatársat keresünk.
30-947-8323  

l.marosvari@gdn-ingatlan.hu
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Építőipari segédmunkást 
keresünk ácsok mellé  
SÜRGŐSEN!

06-70-222-9833
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Érdi telephelyű vállalkozás keres 
tisztítástechnikai berendezések  
(főként nagynyomású mosók) 

javításához szakembert. 

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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VÁLLALKOZÁS

Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig 
mindenfajta munkálatokat, aszfalto-
zást, stb. 06-70-908-9578

*63601*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, 
mosógép és mosogatógép bekötés. 
70/642-75-26.

*63587*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók júniusban 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722

*65070*

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*63638*

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 16
36
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás  
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)  

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

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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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*63679*

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
Bodó Gábor, +36-30-227-7082. Szí-
nes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 
év garancia! Lapostető szigetelés, in-
gyenes felmérés, árajánlat. www.fa-
cebook.com/palatetok www.pala-
tetok.hu

*65761*

Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe versenyképes 

fizetéssel eladót felveszünk.

16
66

80

A jelentkezéseket  
a zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

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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VEGYES

Ceragen ágy eladó. 06-70-385-6072, 
06-23-361-288

*63593*

Eladó Energomat mosógép, 10 db 
radiátor, üvegasztal, fagyasztószek-
rény, 3 személyes kanapé, jancsi 
kályha, új kerítéslécek, babagyűjte-
mény. 06-23-368-951

*63615*

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek ingatlanért. 06-20-629-
0916 (érdeklődni 17 óra után)

*63664*

Vásárolnék használt szerszámokat: 
hegesztőt, üllőt, satut, marószerszá-
mokat, esztergaszerszámokat, vídia-
lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-
8413, 06-30-193-5354.

*63622*

Vásárolnék Wallendorf nippeket 
(balerina) DDR páros nippeket (lo-
vashintó, vízhordó és egyéb germán 
figurákat). Minden megnézek! Ki-
szállás díjtalan! 06-70-282-5381

*66191*

Érd Megyei Jogú Városban 24 órás orvosi 
ügyelet működik a Szabadság tér 9. szám 
alatt, (a posta helyén), Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum elnevezéssel.
Felnőtt ügyelet:  365-274
Gyermek ügyelet:   365-770

Fogorvosi ügyelet
Érd Budai út 3. fszt 2.
Telefonos elérhetőség  
rendelési időn kívüli készenlét:  
 06-20-2508583
Telefonos elérhetőség  
rendelési időben:  06-20250-8242

Rendelési idő: 
heti pihenőnapokon és munkaszüneti 
napokon, valamint ünnepnapokon, 
helyszíni tartózkodással, folyamatos 
elérhetőséggel, 9.00-15.00 óráig tartó,  
6 órás rendelési időben.
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00

Közérdekű
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A b irkózók nem állnak le!
Három helyszínen léptek szőnyegre az Érdi Spartacus 
SC birkózói a mögöttünk hagyott hétvégén.

Az Érdi Spartacus SC négy 
versenyzője vett részt Buka-
restben a magyar válogatott 
kerettel egy több mint tíz or-
szágot felvonultató nemzet-
közi versenyen. A kadet kö-
töttfogásúak 92 kilogrammos 
súlycsoportjában érdekelt 
Végh Artúr a selejtező után a 
döntőben is magabiztos tus-
győzelmet aratott, így a dobo-
gó legfelső fokára állhatott.

80 kilogrammban Mezei 
Patrik is egészen a döntőig 
menetelt, de itt vereséget 
szenvedett, ezáltal ezüstér-
mes lett, míg szabadfogásban 
Mezei Dominik a pontszerző, 
ötödik helyen végzett. A női 
verseny juniorjai között 55 ki-
lóban Sipos Boglárka méret-
te meg magát, aki ugyancsak 
ötödik lett.

Az érdiek diákcsapata Mis-
kolcon, a kötöttfogásúak or-
szágos csapatbajnokságán 
volt érdekelt. A tizenöt csapa-
tos viadal előtt azonban sérü-
lések miatt több változtatást 
is eszközölni kellett az érdi-
eknek. Ennek ellenére első-
ként a Haladás VSE-t nagy 

arányban, 40–15-re, az Oros-
házát 41–11-re verték az érdi-
ek. Ezt követően csoportelső-
ként a legjobb hatba jutottak 
az érdiek, ahol viszont az 
FTC-vel találkoztak, amely-
től 34–20-as vereséget szen-
vedtek, a harmadik helyért 
rendezett mérkőzésen a Do-
rog kiélezett küzdelemben 
24–21-re győzött, így az érdi-
ek a negyedik helyen zárták a 
korosztályos csb-t.

A harmadik helyszín Eger 
volt, ahol az Egyetemi és Főis-
kolai kötött- és szabadfogású, 
illetve női országos bajnoksá-
got rendezték. Itt az érdiektől 
eredményesen szerepelt 
Mikó Erik, aki a kötöttfogá-
súak 77 kilós mezőnyében a 
dobogó harmadik fokára áll-
hatott, míg az amatőröknél 
szintén kötöttfogásban, 80 
kilóban ezüstérmes lett.

Az érdiektől a napokban a 
törökországi Isztambulba 
utazott az U23-as Európa-
bajnokságra Kovács Bence, 
aki 55 kilogrammban első vi-
lágversenyén képviseli Érdet, 
illetve hazánkat. n Domi

Túlélőtúrák két keréken
Az elmúlt hetekben sem maradtak verseny nélkül az 
ÉKTSE versenyzői. Május 25-én és 26-án tartották meg 
a Balatonman Kenese közép- és rövid távú triatlonver-
senyt, ami középtávon országos bajnokság is volt.

Az érdi csapatból rövid tá-
von Kömöz Gergely és Simó 
Károly, középtávon Pósa Bi-
anka és Zakariás János áll-
tak rajthoz. Kömöz Gergely 
megnyerte a korcsoportos 
versenyt, összetettben pedig 
a második helyen ért célba.

Középtávon Pósa Bianka 
fantasztikus versenyzéssel, 5 
óra 26 perces célidővel kor-
csoportos harmadik helyen 
ért célba, amivel megszerezte 
az egyesület első országos 
bajnoki dobogós helyezését. 
Zakariás János 4:44-es idővel 
korcsoportjában 12. helyen 
ért célba.

Május 26-án a mountain-
bike szakosztály versenyzői a 
Szilvásvárad maratonon áll-
tak rajthoz, ami az időjárás 
miatt túlélőtúra lett. A verseny 
negyvenedik percétől kezdve 
elkezdett esni az eső, amit ha-
marosan heves felhőszakadás 
és jégeső kísért, több mint egy 
órán át. A hegyekről lezúduló 
víz és jég igazi sártengerré 
változtatta a pályát, így sokan 
csak arra törekedtek, hogy 
egyben leérjenek a hegyről. A 

csapatból a legjobb eredményt 
Kámán Krisztián érte el, aki 
rövid távon negyedik helyen 
ért célba.

Június 3-án a hegyikerék-
párosok Mogyorósbányára lá-
togattak el a IV. Hegyek Pokla 
MTB Maratonra. A verseny 
méltó volt a nevéhez, hiszen a 
szervezők egy nagyon nehéz, 
sok meredek emelkedőt tar-
talmazó pályát jelöltek ki, 
amit az előző napi felhőszaka-
dás helyenként nagyon sáros-
sá és csúszóssá tett. Több 
olyan emelkedő is volt a pályá-
ban, ahol a legerősebb ver-
senyzők is tolni kényszerültek 
a kerékpárt felfelé a 22–25%-
os, csúszós emelkedőn. A gye-
rekversenyen Kömöz Sámuel 
az U11-es korosztályban a má-
sodik helyen ért célba, míg az 
apuka, Kömöz Róbert a rövid 
táv Master2-es kategória har-
madik helyén ért célba, így 
mindketten dobogóra álltak a 
nap végén.

Folytatás az előttünk álló 
hétvégén, a Crosskovácsi Ma-
ratonon.

 Forrás: erdmost.hu

Mil  ák: tíz arany négy nap alatt
Amiben elindult, azt kivétel nélkül megnyerte a hód-
mezővásárhelyi ifjúsági országos bajnokságon Milák 
Kristóf, az Érdi Úszó Sport Kft. sportolója.

Érettségik között, balla-
gás után, ifi- és felnőtt Euró-
pa-bajnokságot megelőzően 
nem sok ideje volt az ifjúsá-
gi országos bajnokságra 
való felkészülésre Milák 
Kristófnak, aki ennek elle-
nére tíz számba nevezett, 
míg Barócsai Petra hat ver-
senyszámban indult. Baró-
csai a viadal első napján 50 
méter gyorson és 200 méter 
pillangón, Milák pedig ezek 
mellett még 100 méter háton 
volt érdekelt.

Milák az 50 gyors előfuta-
mában „csak” második lett 
0:23,69-es idővel, aztán a 
döntőben már javított, a 
0:23,31-es idejével pedig 
aranyérmes lett. 100 méter 
háton az előfutamban épp-

hogy felkerült a képzeletbeli 
dobogóra, de a fináléban 
majd’ három másodpercet 
javított idején, így itt is 
aranyérmes lett. A harma-
dik számban – ahol a felnőtt 
világranglistát is vezeti –, 
200 méter pillangón ugyan 
távol került a felnőtt ob-n 
úszott idejétől, hiszen az 
előfutamban „csak” 2:01,02-
vel zárt, ám így is két má-
sodperces előnnyel jutott el-
sőként döntőbe. Ott sem tud-
ta beverekedni magát két 
perc alá, de fölényes győzel-
mével az első napon harma-
dik elsőségét jegyezte.

Barócsai Petra 50 gyor-
son nyolcadikként jutott 
döntőbe, ahol javított idején, 
s végül ötödikként zárt, míg 
200 pillangón harmadik he-
lyen jutott tovább, ám a finá-
léban nem maradt a dobo-
gón, s itt is ötödikként zárt.

A korosztályos ob máso-
dik napján Milák Kristóf 
két, Barócsai Petra egy 

számban állt rajtkőre. A 400 
méter gyors előfutamában 
Milák „csak” második lett 
Kalmár Ákos mögött, ám a 
fináléban rengeteget, több 
mint hat és fél másodpercet 
faragott idejéből, s több 
mint egy másodperccel 
előzte meg Kalmárt, így 
aranyérmes lett.

Barócsai Petra 400 gyor-
son a selejtezőben Berecz 
Blankával holtversenyben 
végzett a harmadik helyen 
4:22,20-as idővel, majd a 
döntőben Milákhoz hason-
lóan ő is sokat javított, öt és 
fél másodpercet, így Késely 
Ajna mögött másodikként 
csapott a célba.

Milák még 50 pillén volt 
érdekelt, ahol esélyesként 

előbb az előfutamot nyerte 
viszonylag nagy, több mint 
fél másodperces előnnyel, 
majd a döntőben még egy 
lapáttal rápakolt, s 0:24,15-
ös idejével több mint egy 
másodperccel (!) verte az 
ezüstérmes Nyilas Kornélt.

A harmadik napon Milák 
a 100 gyors előfutamában 
szoros hajrában győzött, vi-
szont a délutáni döntőben 
egy lélegzetvételnyi idővel 
megelőzte a győri Hímer 
Krisztofert.  Barócsai 
ugyanebben a számban az 
előfutamot másodikként 
zárta Fábián Fanni mö-
gött, a fináléban viszont egy 
helyet visszacsúszva bronz-
érmet szerzett.

200 méter háton az előfu-
tamban Milák még tartalé-
kolt, de így is másodikként 
érte a falat Szabó Bálint 
mögött, majd a döntőben 
egyedüliként fért be két 
perc alá (1:59,75), így fölé-
nyes győzelmet aratott a 

Darnyi Tamás SC két nö-
vendéke, Tiszai András és 
Szabó Bálint előtt.

A hódmezővásárhelyi 
esemény utolsó napján is-
mét három számban állt 
rajtkőre az érdi egyesület 
tárnoki tehetsége. 200 mé-
ter gyorson Zombori Gá-
bort előzte meg az előfu-
tamban, majd a döntőben 
több mint fél másodpercet 
vert az ezüstérmes Berecz 
Balázsra, így itt is aranyér-
mes lett (1:51,74).

Ebben a számban még 
egy érdi érem született, 
Barócsai Petra a délelőtti 
előfutamot is megnyerte, 
majd a döntőben megelőzte 
őt Késely Ajna, így Barócsai 
harmadik dobogós helyezé-
sét jegyezte.

50 méter háton Milák is-
mételten káprázatos ered-
ményt produkált, hiszen a 

táv ellenére már a selejtező-
ben 63 századot vert a má-
sodik Zombori Gáborra, 
majd a döntőben ismét Zom-
borit előzte meg, jelentős, 67 
százados előnnyel. 0:25,53-
as idejével pedig új korosz-
tályos csúcsot állított fel.

Hátravolt még a 100 méter 
pillangó, amelyen tavaly 
nyáron Milák a felnőtt vi-
lágbajnokságon lett ezüst-
érmes. Itt is megnyerte a 
selejtezőt, majd a döntőben 
1,3 másodperccel bizonyult 
jobbnak Bukovics Milán-
nál. Ebben a számban újabb 
érdi aranynak örülhettünk, 
hiszen Barócsai Petra az 
előfutamot itt is megnyerte, 
majd a fináléban Késely 
Ajna kizárása miatt (is) 
aranyérmesként zárt!

Így a két érdi tizenegy 
arany-, két ezüst- és egy 
bronzéremmel tért haza a 
hódmezővásárhelyi ifjúsági 
országos bajnokságról!

Qn DB

Milák Kristófot nem tudták megállítani az ifjúsági országos bajnokságon  (Fotó: musz.hu)
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Édes évadzárás
A Naaaagy Évadzáró Csoki Kupával záródott az Érdi 
VSE tollaslabda szakosztályának idénye. A viadalon 82-
en mérették meg magukat.

Diákolimpiai és országos 
versenyek után, amolyan leve-
zetésként tartotta meg évzáró 
Csoki Kupáját az Érdi VSE tol-
laslabda szakosztálya és a 
Batthyány Sportiskolai Általá-
nos Iskola az intézmény torna-
csarnokában.

Az egyes korcsoportban a 
lányoknál Szabó Sára győzött, 
méghozzá úgy, hogy mind a hat 
mérkőzését két szettben nyer-
te, így nemcsak az aranyér-
met, hanem a torna legeredmé-
nyesebb lány versenyzőjének 
járó különdíjat is átvehette. A 
fiúknál Harmos Boldizsár 
sem állt távol a hibátlan mér-
legtől, ám egyik mérkőzése 
háromszettesre nyúlt, így hat 
győzelemmel, 12:1-es szett-
aránnyal lett aranyérmes.

Az egyes korcsoporthoz ha-
sonló eredményt hozott a ket-
tes: Kis-Kasza Arabella veret-
lenül, hibátlan mérleggel vég-
zett, míg a fiúknál Kovács 
Marcellnek is becsúszott egy 
szettvereség, de így is remek 
mérleggel zárt.

A hármas korcsoport élén 
végzők azonban nem buktak, 
így Villás Viviené és Zsarnai 

Marcellé lett az aranyérem. A 
négyes korcsoportos lányoknál 
Soltész Nikol 12:1-es szett-
arányt produkált hat sikere 
alatt, így Györgylőrincz Krisz-
tinát, Perényi Zsófiát és Be-
cker Vandát megelőzve nyert. A 
legeredményesebb fiú játékos-
nak járó különdíjat a négyes 
korcsoport hozta, hiszen Har-
mos Márton nemcsak minden 
meccsét nyerte 2:0-ra, hanem 
mindössze 46 pontot engedett a 
tizenkét játszmában ellenfelei-
nek, így megérdemelten lett a 
legeredményesebb sportoló.

A nyílt versenyben a B-kate-
góriában a nőknél Petőné 
Csuka Ildikó állhatott a dobo-
gó tetejére, míg a férfiaknál 
Süvegjártó Zoltáné lett az 
arany. Az „A” kategóriában az 
utánpótlás-válogatott Kis-Ka-
sza Miklós is remekelt – bár 
állítása szerint nem volt jó 
hangulatban, formában – és 
aranyéremmel zárta le az 
idényt, míg a nőknél Katona 
Rebekáé lett az elsőség.

A Naaaagy Évadzáró Csoki 
Kupa részletes eredményei 
megtekinthetőek a www.erd-
most.hu oldalon. n Domonkos

Mél tó búcsú!
Már a második percben Koós Gábor révén megszerezte 
a vezetést az Érdi VSE, amely 4–1-es győzelmet aratott 
a Videoton FC II vendégeként, azaz sikerrel zárta a 
bronzéremmel végződő NB III-as idényt.

Remekül kezdte a mecs-
cset a Videoton FC II ottho-
nában, az új Sóstói Stadion 
tövében az Érdi VSE, amely 
az első percekben Pál Sza-
bolcs átadásából Koós Gá-
bor fejesével rögtön meg-
szerezte a vezetést. Ezt kö-
vetően ugyan a hazaiaknak 
is megvoltak a lehetősége-
ik, de a Vidi II fiataljai ezek-
kel nem tudtak élni. Aztán a 
18. percben az éppen a 
meccs napján 23. születés-
napját ünneplő Pallagi Bo-
tond egy bal oldali akciót 
követően távolról, kapásból 
g yönyörűen bombázott 
Borsos Vilmos kapujába. A 
folytatásban az érdiek Ke-
lemen Patrik révén, a ha-
zaiak Torvund Alexander 
és Róka Krisztián által ve-
szélyeztettek, de a szünetre 
kétgólos érdi előnnyel vo-
nultak a felek.

A fordulás után a Vidi II 
nyomott a szépítésért, 
amelyhez a 69. percben 

Torvund Alexander által 
került közelebb, de ez nem 
tartott sokáig, merthogy 
négy perccel később Né-
meth Gábor Vince egy re-
mek indítás után talált be. 
Aztán negyedórával a vége 
előtt cserélt Limperger 
Zsolt, Ebedli Zoltán váltot-
ta Kelemen Patrikot. Az 
Érdi VSE-ből visszavonuló 
Ebedli remekül szállt be, 
előbb Némethet szöktette, 
akinek löketét Borsos bra-
vúrral mentette szögletre, 
ebből pedig Pallagi Botond 
remekül tekert Ebedli fejé-
re, aki a kapuba bólintott. A 
hajrában az érdiek még 
többször is eljutottak a ha-
zai kapuig, de több gól már 
nem született, így Limper-
ger Zsolt alakulata 4–1-es 
g yőzelemmel zárta az 
idényt.

Ebedli Zoltán pedig az 
Érdi VSE NB III-as csapatá-
ban befejezte az aktív játé-
kot, azonban edzőként ma-

rad az egyesület utánpótlá-
sánál.

– Sikerült az első percek-
ben gólt szereznünk, innen-
től végig kezünkben volt a 
meccs, így ez jutalomjáték 
volt. A múlt heti vereség ha-
gyott bennünk nyomokat, 
úgyhogy szerettünk volna 
három ponttal elbúcsúzni a 
szurkolóktól. Külön öröm ne-
kem, hogy Ebedli Zoltánnak 
is sikerült betalálnia – érté-
kelt Limperger Zsolt.

– Valószínű, hogy játékos-
ként véget ért a pályafutá-
som az Érdi VSE-ben. Az 
élet, amit elvett tőlem az el-
múlt két-három évben, azt 
visszaadta ebben a gólban 
és negyedórában. Az utóbbi 
két szezon nagy sérüléssel 
indult, úgyhogy ez méltó bú-
csú volt, nagyon jól éreztem 
magam a pályán, sokszor 
voltam játékban, amit sze-
rettem volna, az sikerült is – 
nyilatkozta Ebedli Zoltán.

– Mindenki felszabadult 
volt és kijött rajtunk, hogy 
múlt héten nem tudtunk 
nyerni. Birtokoltuk a lab-
dát, magabiztosak vol-
tunk, minden klappolt. 
Még Ebedli fejét is jól elta-
láltam, szóval remélem, 
majd egy tálca sörrel meg-
ajándékoz – mesélte Palla-
gi Botond, akinek minden 
tekintetben ünnep volt a 
mai.

Qn Domonkos Bálint

Pallagi Botond tökéletesen tekert a góllal búcsúzó Ebedli Zoltán fejére a Videoton FC II ellen 
 (Fotó: Balogh István)
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Ötö dik szülinap,  
négy új Érdikum
Ötödik születésnapját ünnepelte múlt csütörtökön az 
Érdi Hungarikum Klub. Ezen a napon az Érdikumok 
száma ötvenkilencre bővült.

2013 júniusában alakult 
meg az Érdi Hungarikum 
Klub, azzal a céllal, hogy fel-
kutassák, összegyűjtsék és 
számon tartsák az egyedi 
érdi értékeket. Öt év telt el 
az alakuló ülés óta – amit a 
II. Lajos iskola épületében 
tartottak, huszonnégy részt-
vevővel –, és ez idő alatt öt-
venöt érdikumot vettek nyil-
vántartásba nyolc kategóri-
ában, felölelve a kultúrán, 
művészeten kívül az élet 
szinte minden területét – 
sport, egészséges életmód, 
természeti környezet, ipari 
megoldások, agrárium. Az 
Érdikumok sorát gyarapítja 
a Czabai-kert éppúgy, mint 
Csuka Zoltán életműve, a 
Rózsafüzér zarándoklat 
vagy Dénes Mercédesz bir-
kózó sportteljesítménye – 
csupa olyan dolog, amivel 
csak Érden találkozhatunk, 
és büszkék lehetünk rájuk.

Arra, hogy egy adott dolog 
bekerüljön az Érdikumok 
közé, bárki javaslatot tehet. 
Az előterjesztések útját a 
klub egyengeti, majd a fél-
évente összeülő Helyi Érték-
tár Bizottság dönt.

– A bizottság a május 31-ei 
ülésén még négy Érdikumot 
fogadott el – mind a négyet a 
kulturális kategóriában –, 
így ötvenkilencre emelke-
dett az Érdikumok száma, 
de aki itt él, az tudja: ennél 
jóval több helyi érték van vá-
rosunkban – mondta lapunk-
nak Brunczvikné Máté Ildi-
kó, a klub egyik szervezője 
(vele készült interjúnkat a 
4–5. oldalon olvashatják).

– Az első az Ercsi úti Szűz 
Mária-szobor, a második az 
Illésházy emlékkereszt, a 
gyormatető felett – sokan fe-
hér keresztként ismerik, em-
legetik –, a harmadik a két 
kiadást már megélt, dr. Ku-

bassek János múzeumigaz-
gató által szerkesztett Érdi 
Krónika, ami várhatóan ha-
marosan ismét megjelenik, 
ugyanis már elfogyott a 
könyvespolcokról. A negye-
dik Érdikum a Kőrösi iskola 
kórustalálkozója, amelyet 
két és fél évtizede szervez az 
intézmény – sorolta Bruncz-
vikné M. Ildikó.

Az értékeket nemcsak fel-
fedezni kell, hanem megőriz-
ni is – előfordul ugyanis, 
hogy ezek elsorvadnak. Két 
ilyen eset volt az elmúlt 
években: egyik a termálfür-

dő, ami korábban bekerült 
az Érdikumok közé, ám mi-
vel bezárta kapuit, felfüg-
gesztették – de ki nem vették 
– az Érdikumok közül. Az 
Érdikumok figyelemmel kí-
sérése az értékőrök feladata 
– tette hozzá Brunczvikné.

A május 31-ei bizottsági 
ülést követően került sor az 
Érdi Hungarikum Klub ötö-
dik születésnapi ünnepségé-
re. Volt torta, többféle süte-
mény – a klubtagok jóvoltá-
ból –, de nem maradhatott el 
a jó hangulatú beszélgetés 
sem. És természetesen az 

Érdikumokról is sok szó 
esett: a tagok megosztották 
egymással a különféle érdi 
értékekhez kapcsolódó ked-
ves történeteiket.

– Jelenleg mintegy har-
minc-negyven klubtagunk 
van, akik levelezőlistánk se-
gítségével követik az Érdi-
kumokkal kapcsolatos ese-
ményeket. Minden hónap 
utolsó csütörtökén találko-
zunk a Soós pékségben, ahol 
szintén a helyi értékekről 
beszélgetünk – zárta szavait 
Ildikó.

QQ ÁdÁm Katalin

Születésnaposok. Öt éve őrzik a város értékeit  (Fotó: Ádám Katalin)
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