
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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TŰZIFA
Tűzifa 

rönkben  
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Érd, Felső utca 31/A 
06 30 9509 816 

www.tuzifaker.hu
AA5836732

,,Az agyag olyan, mint a láp, magába húzza az embert”
Interjú Szekér Gizi keramikussal n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 23. szám    2018. június 13.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Aki k példát és utat mutatnak a tudáshoz
A pedagógusokat ünnepelte a város 

június 6-án a művelődési központban. 
A jelenlévőket T. Mészáros András kö-
szöntötte, hangsúlyozva: „Önök adják 
a szakmát, a tanítást, nevelést, amit 
csak megköszönni tudunk, a város pe-
dig azon dolgozik, hogy a gyermeke-
ink egyre jobb körülmények közt ta-
nulhassanak”. A polgármester elis-
merését és köszönetét fejezte ki azok-
nak a pedagógusoknak, illetve a neve-
lő, oktató munkát segítő munkatársa-
iknak is, akik több évtizede dolgoznak 
az érdi óvodákban, iskolákban. A 
Batthyány iskola negyedikeseinek kö-
szöntő műsorát követően került sor az 
elismerő díjak átadására. Érd Közne-
veléséért Díjat kapott Bagó Lajosné, 
a Vörösmarty gimnázium német sza-
kos tanára (képünkön) és Czinkóczi 
Krisztina, az Érdi Kincses Óvoda Ku-
tyavári Tagóvoda óvodapedagógusa, 
Érdi Közszolgálati Díjban részesült 
Nagyné Szilva Katalin, a Napsugár 
óvoda pedagógusa.
 n 18. oldal

Szemét ügy

A Körmöci utcába behajtott egy teherautó egy kerí-
tetlen telekre, majd ontani kezdte az építési hulladé-
kot, egyéb szemetet. A környéken élők kérdőre von-
ták a sofőrt, aki csak annyit válaszolt: a tulajdonos 
hordatja ide a sittet.  n 3. oldal

Fél áron Agárdon

Idén is ötven százalék kedvezménnyel látogathatják 
az Agárdi Popstrand koncertjeit az érdiek. Az erről 
szóló megállapodást múlt szerdán írta alá T. Mészáros 
András polgármester és Turbók János, az Agárdi Pop-
strand főszervezője.  n 7. oldal

Az élet iskolája

Múlt hét szerdán tartotta az ÉRD amatőr gyerek kézi-
labda csapat az évadzáróját a Batthyány iskola sport-
csarnokában, az NB I-es érdi lányokkal, Schóber János 
edző irányításával, de közülük is leginkább Vincze Vik-
tóriával a főszerepben.  n 23. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Szemét ügy, hamis rendszámmal
Egy verőfényes május végi napon megjelent egy teherau-
tó a Körmöci utcában. Behajtott egy kerítetlen duplate-
lekre, majd ontani kezdte az építési hulladékot, rozsdás 
kerítéselemeket, egyéb szemetet a gyomos gyepre. A 
környéken élők, akik látták betolatni a teherautót, kér-
dőre vonták a sofőrt, aki csak annyit válaszolt: a tulajdo-
nos építkezni készül, ő hordatja ide a sittet.

Tudtuk, hogy nem mond 
igazat, így aztán felírtuk a 
rendszámot, lefotóztuk, és 
azonnal szóltunk a polgárőr-
ségnek, az Érdi Újságban ta-
lálható számon, és a város-
rendészetet, valamint az ön-
kormányzati képviselőnket 
is értesítettük – mondta az 
egyik környékbeli lakos, hoz-
zátéve: nem ez az első eset, 
hogy ismeretlenek erre a te-
lekre hordják a szemetüket.

– Egy, legfeljebb két hó-
napja kezdték lerakni a hul-
ladékot. Nézze, van itt min-
den: reklámmolinó, autógu-
mi, zsákolt szemét – muta-
tott a több méter magas hal-
mokra a középkorú asszony. 

– Azt mondta tegnap a so-
főr, mikor reklamáltunk, 
hogy ideküldi a tulajdonost, 
rendezzük vele a dolgot, de 
persze nem jött senki. Meg 
vagyunk győződve róla, 
hogy nem lesz itt semmiféle 
építkezés. Ez a telek itt áll 
üresen egy évtizede, elga-
zosodva, gondozatlanul, be-
kerítetlenül. Egyik évben 
ismeretlenek felgyújtották a 
kis fakalibát, akkor is mi 
hívtuk ki a tűzoltókat. Na-
gyon félünk, hogy nyáron 
lángra kap a kaszálatlan, 
száraz aljnövényzet – elég, 
ha valaki elhajít egy csik-
ket. Most, hogy tele van sze-

méttel a telek, megjelentek 
az egerek, sőt a patkányok 
is – húzta alá egy másik 
lakó.

– Itt ez a szép utca, a rende-
zett házaival, kertjeivel, és 
kénytelenek vagyunk eltűrni 
ezeket az állapotokat – mond-
ta az egyik asszony, hozzáté-
ve: próbálták már kideríteni, 
ki a telek tulajdonosa, lett 
volna rá vevő is a környéken, 
de nem jártak sikerrel.

A lakók múlt heti bejelen-
tése nyomán az önkormány-
zat illetékesei is elkezdtek 
vizsgálódni. A városrendé-
szet kiderítette, hogy a lefo-
tózott rendszám egy forga-
lomból kivont személyautóé 
– valószínű, hogy szándéko-
san cserélték le a sittszállí-
tók, hogy le ne bukjanak.

– Fotókat készítettünk és 
bizonyítékokat gyűjtöttünk 
a helyszínen, és ezek birto-
kában bejelentést tettünk a 
rendőrségen, a hatósági jel-
zés szándékos megváltozta-
tásának gyanúja miatt. A la-
kosságszolgálati irodát is 
bevonjuk: az ő hatáskörükbe 
tartozik megkeresni a telek 
tulajdonosát – mondta la-
punknak Sike Attila, a vá-
rosrendészeti csoport veze-
tője, megjegyezve: sajnos, 
sok esetben találkoznak ha-
sonló elhanyagolt telekkel.

– Előfordul, hogy a tulajdo-
nos nem is tud arról, mi tör-
ténik az ingatlanon, mivel 
külföldön él, és nagyon nehe-
zen tudjuk elérni. Pedig ha 
ott lakik, ha nem, a tulajdo-
nosnak vannak kötelezettsé-
gei, és ezt a hatóságok érvé-
nyesíttethetik. A dolgot ne-
hezíti, hogy egy ilyen ügy 
egyszerre több hatósághoz 
is tartozhat: ha veszélyes 
hulladékot helyeznek el a 
telken – az autógumi is ide 

tartozik –, a járási hivatal az 
illetékes, a rágcsálók tekin-
tetében pedig a népegész-
ségügyi osztály – jegyezte 
meg Sike Attila. 

– Arra törekszünk, hogy 
személyes kapcsolatot ala-
kítsunk ki a lakossággal. Így 
meg tudjuk beszélni és olda-
ni a problémákat. Ha ez nem 

segít, ott a helyszíni bírság, 
de előfordul, hogy tovább 
kell menni, és a hatóságnak 
kell kiszabnia a büntetést, 
ami már jóval magasabb ösz-
szeg lehet. Tudni kell azt is: 
a közterület-felügyelők ke-
vesen vannak, és ahhoz, 
hogy a fentiekhez hasonló 
esetekben eredményt tud-
junk elérni, szükségünk van 
a lakosság gyors reagálásá-
ra, ahogy most is történt – 
zárta szavait Sike Attila.

Egy kis szerencsével nem-
csak a tulajdonost lehet 
megtalálni, hanem azt is ki 
tudja deríteni a hivatal, hogy 
ki hordta a telekre a sitthal-
mokat. Mint a Lakosság-
szolgálati irodán megtud-
tuk, minden esetben meg-
vizsgálják a hulladékot, an-
nak korábbi birtokosa után 

kutatva. Ha meglelik, köz-
igazgatási eljárást indíta-
nak ellene, de ha nem akad-
nak a nyomára, a hulladék-
törvény alapján az ingatlan 
tulajdonosa kötelezhető a 
szemét elszállítására. Az 
olyan esetek mintegy felé-
ben, amikor meglelik a tulaj-
donost, megoldható így a 
probléma, ha pedig a kötele-
zés nem segít, jön a bírság.

– Január elsejétől a NAV 
működik ilyen esetekben 

végrehajtó szerv-
ként, azaz gondosko-
dik arról, hogy a hul-
ladékot egy vállalko-
zó elszállítsa. Ennek 
költsége pedig az in-
gat lantu lajdonost 
terheli, és a NAV 
hajtja be, ahogy a 
bírságot is – mondta 
Dudás Erzsébet iro-
davezető. 

A Körmöci utcai 
esetnél azonban még 
nem tartunk itt, csak 
az eljárás elején, a 
tulajdonos – illetve a 
szennyező – felkuta-
tásánál. Hogy aztán 
mikor tudnak kap-
csolatba lépni az ille-
tővel, sikerül-e fellel-
ni a hulladék leraká-

sáért felelőst, az a jövő zené-
je. Mivel sokan, sokfelől 
vizsgálják az ügyet – város-
rendészet, rendőrség, La-
kosság-szolgálati iroda –, 
így reméljük: mihamarabb 
sikerül eredményt elérni, és 
eltűnnek a környéket csúfító 
szeméthalmok a Körmöci ut-
cai telekről. n ÁdÁm Katalin

Van itt minden: reklámmolinó, autógumi, zsákolt szemét
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Az agyag magába húz
Szekér Gizi fél évszázada hajtja a fazekaskorongot, s 
készíti szebbnél szebb edényeit, kollekciója a magyar 
fazekasság legnemesebb hagyományait őrzi. Munkái 
rendszeresen láthatók kiállításon, szakmai találkozó-
kon, 1996-ban a Gránátalma-díj Arany fokozatát kapta 
az Élő Népművészet Országos kiállításán, s 2016-ban 
érdikumnak minősítették alkotásait. De a múlt értékei-
nek megőrzésére az alkotás csak az egyik módszer, a 
hagyomány igazi átörökítése az, ha a tudást is tovább 
adja a mester, ahogy ezt Szekér Gizi 18 éve teszi a sós-
kúti Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola ke-
rámiaszakkörében, táborokban és szakmai összejöve-
teleken. 

n  M. Nagy Péter

A Poly–Art Alapítvány 
első kiállításáról írtam a 
cikket – több mint húsz éve 
már – az Érdi Újság szer-
kesztőségében, amikor belé-
pett az irodába partvissal és 
felmosóvödörrel a kezében 
Szekér Gizi, akinek csodás 
kerámiái szerepeltek a tár-
lat katalógusában. Az érdi 
önkormányzatnál dolgozott 
takarítónőként, nem melles-
leg akkoriban kezdett iga-

zán ismert lenni áttört min-
tájú kerámiáival. De ez már 
pályájának delén túl történt, 
mögötte volt már harminc, a 
korongnál töltött év és sok-
sok tanulás.

– Hogy is kezdődött?

– Szentgotthárdon, a szü-
lővárosomban jártam gim-
náziumba, a harmadik év 
után a magyarszombatfai 
kerámiag yárba mentem 
nyári munkára, a csomago-
lóban dolgoztam. Hat hét 
után azzal az elhatározással 
mentem haza, hogy fazekas 
leszek. Egészen addig telje-

sen másra készültem. Ver-
senyszerűen tornáztam –
szép eredményeket értem el 
talajon és ugrásban –, azt 
gondoltam, hogy tornatanár 
leszek, s tehetséges gyere-
keket nevelek majd. De ez a 
nyár mindent megváltozta-
tott, az érettségi után szak-
munkásképzőbe jelentkez-
tem, s mentem Magyarszom-
batfára az őrségi falvak la-
kóinak munkát adó kerámia-
üzembe, tanulónak. Az okta-
tás úgy kezdődött, hogy a 

mester mindenkinek koron-
gozott egy tálat, letette elénk 
mintának, hogy ilyet csinál-
junk, majd elment. Délután 
visszajött, s rábökött arra, 
ami megütötte a mércét, so-
káig csak a minta ment át a 
rostán. A napot aztán azzal 
fejezte be, hogy közölte: a ta-
nulóknak ki kell mosni a 
mester kötényét. Ez engem 
annyira felháborított – önér-
zetes lány voltam –, hogy 
azonnal szóvá tettem, hogy 
nekünk otthon sem mondják 
semmire, hogy kell, lehet ezt 
úgy is fogalmazni, hogy az a 
szokás… akkor szó nélkül 
megcsinálom.

– Gondolom, ez abban a 
közegben és abban az idő-
ben nem volt megszokott…

– Olyannyira nem, hogy 
másnap a csomagolóban ta-
láltam magam, a mester 
nem volt hajlandó foglalkoz-
ni velem. Délután kettőig 
tartott a munkaidőm, utána 
fölmehettem a gyár műhe-
lyeibe, ahol a szállásadó né-
nim lánya dolgozott, koron-
gozhattam, önthettem, író-
kázhattam, szóval tanulhat-
tam valamit. Amikor erre 
engedélyt kértem, a műveze-
tő azt mondta a részlegveze-
tőknek: „hagyjad, a Szekér 
kályhás unokája!”.

– Ezek szerint nem is olyan 
hirtelen ötlet volt ez a faze-
kasság? Volt családi előz-
mény?

– Volt is, meg nem is. Én a 
nagyapámat sosem láttam 
dolgozni, ez nem volt otthon 
téma. Mire én középiskolás 
lettem, már idős volt és be-
teg. Tényleg nem is tudato-
sult bennem, hogy az én 
nagyapám, Szekér János, 
egy ismert, világot járt faze-
kas és kályhásmester volt – 
a gyáriak közül is sokan 
nála tették le a fazekasmes-
ter-vizsgát. Komoly műhelye 
volt Szentgotthárdon. Ami-
kor megtudta, hogy fazekas-
nak tanulok, óvott tőle, 
mondván, nem lánynak való 
az, de büszke is volt, hogy a 
legkisebb unokája az ő mes-
terségét választja.

– A raktári száműzetésnek 
csak vége lett egyszer.

– Három hónap után be-
mentem a telepvezetőhöz, 
azzal, hogy a többiek már 
virágcserepeket korongoz-
nak. Én mikor fogok? – kér-
deztem. Akkor berakott a 
férfikorongozók közé, négy 
mester dolgozott ott, akik 
megmutatták a fogásokat, 
aztán ha nem volt jó, amit 
csináltam, szétkapták, és 
cifra káromkodások köze-
pette mondták: „Gizi, te, 
hányszor mutassam meg…”.  
Volt, hogy hat fület is felhúz-
tam egy tejesköcsögre, mire 
megtanultam edényt fülezni. 

Fontos, hogy a fül szép le-
gyen, az a szerves része az 
edénynek, nem csak úgy oda 
van tapasztva, ráadásul a 
kettőnek egyformának kell 
lennie.

– Aztán eljött a szakmun-
kásvizsga, 1969-ben szaba-
dult fel kézi korongozóként. 
Milyen lehetőségek kínálkoz-
tak akkoriban egy frissen 
végzett fazekasnak?

– Sok választás nem volt, 
maradhattam volna a gyár-
ban, ahol kukoricás és 
makkos készleteket feste-
gethettem volna vagy virág-
cserepeket korongozhat-
tam volna. Én más utat vá-
lasztottam, tanulni akar-
tam, a nagyapám is azt 
mesélte, hogy évekig ván-
dorolt, más és más meste-
reknél dolgozott és tanult. 
Így hát elmentem a nagybá-
tyámmal Záhonyba, onnan 
az unokatestvéreim elvit-
tek Nádudvarra, ahol a hí-
res fekete kerámiák készül-
tek. Fazekas Lajos nevét 
ismertem – híres nádudvari 
kerámiakészítő dinasztia, 
a gyerekei és az unokái 
tartják életben a hagyo-
mányt –, őt kerestem meg. 
Befogadott, kosztot és 
kvártélyt adott, foglalko-
zott velem, tanított. Három 
hónapig ettem a mester ke-
nyerét, aztán elmentem 
Bodrogkeresztúrra, Mező-
túrra, néhány hetet minde-
nütt tanultam. Aztán visz-

szamentem Szentgotthárd-
ra, de csak annyi időre, míg 
jelentkeztem a Budapesten 
dolgozó Bod Éva ismert ke-
ramikusművésznél, akit a 
szombatfai gyár egyik ter-
vezője révén már ismertem. 
Mindent kellett csinálnom, 
kemencét pakolni, festeni, 
csomagolni. Különleges 
mázakat használt, ez volt a 
specialitása, lévén kémia-
tanár az eredeti szakmája. 
Két évig voltam nála, sokat 
tanultam itt is.

– Nekem ez új és kicsit 
meglepő, hogy a keramikus 
művész nem tud korongozni.

– A többségük nem tudott. 
Megálmodták, hogy mit sze-
retnének, a korongozók el-
készítették, sokszor a festést 
is más csinálta. Ebből éltem 
akkoriban, dolgoztam még 
például Kondor Évánál, aki 
szintén híres művésznek 
számított és másoknál is. 
Fenn tudtam tartani magam 
ebből. A bérkorongozás jó 
dolog, változatos, sokféle for-
mával, technikával ismer-
kedhet meg az ember. Na-
gyon sok keramikus kiállítá-
si anyagába besegítettünk. 
Később Érden Kissné Moso-
nyi Magdikának is dolgoz-
tam. Ez nem volt biztos meg-
élhetés, bejelenteni senki 
nem akart. Ezért jött jól a 
lehetőség 1971-ben, a Kerá-
mia Iparművész Háziipari 
Szövetkezetnél, a kézi ko-
rongos munkakör.

„Csinálni és továbbadni – ez az életem”

2016-ban Érdikumnak minősítették Szekér Gizi alkotásait
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– Egyfajta megállapodás 
volt ez a sok vándorlás, az út-
keresés, a tanulás után.

– Itt több mint másfél évti-
zedet dolgoztam, egészen a 
szövetkezet megszűnéséig. 
Közben Érdre költöztem, 
megszületett a lányom. Eb-
ben az időben, a szövetkezeti 
években tanultam meg iga-
zán korongozni, nagy tudás-
ra tettem szert. Ez a folyamat 
azóta is tart, ezt a mestersé-
get egy életen át kell tanulni. 
A festés, az írókázás viszont 
változatlanul nem volt az 
erősségem. Pedig szükség 
lett volna rá, mert rendszere-
sen vettünk részt szövetke-
zetek közötti versenyeken, 
pályázatokon. Azért így is 
értem el eredményeket, vol-
tam ötödik, második, negye-
dik, 1976-ban Mezőtúron pe-
dig első lettem. Ez idő alatt a 

fiataloknak is korongozást 
tanítottam, ezzel a pedagó-
giáról szőtt egykori álmaim 
is kezdtek megvalósulni. De 
aztán a szövetkezet megszű-
nésével nehéz évek jöttek, 
míg 1992-ben az érdi önkor-
mányzatnál el tudtam he-
lyezkedni takarítóként.

– És ezzel visszakerültünk a 
beszélgetésben oda, ahol 
kezdtük. Szekér Gizi pedig 
életének egy igazán termé-
keny szakaszához érkezett. 
Önálló művészi arculat meg-
teremtésének évei ezek.

– Ebben az időben alakí-
tottam ki az áttört falú kerá-
miák technikáját. Egyre 
több helyen mutathattam 
meg az így készült munkái-
mat. Erre a kollekciómra Az 
Élő Népművészet kiállításon 
a Gránátalma-díj arany fo-

kozatát kaptam. Önálló tár-
latom a Néprajzi Múzeum-
ban, a Szántó Piroska Em-
lékmúzeumban, a Budatété-
nyi Archaica Kerámiastúdi-
óban, az érdi könyvtárban 
volt. Rendszeresen részt ve-
szek a Poly–Art kiállításain. 
A 90-es években oktatóként 
működtem közre a Dr. Kresz 
Mária Alapítvány Fazekas-
központjának munkájában. 
Rendszeresen járok külön-
böző alkotótáborokba, talál-
kozókra, például a keceli fa-
zekastalálkozóra és kiállí-
tásra, ahol a legnagyobb 
mesterek jönnek össze, s 
minden évben más a téma, 
idén például a remekek re-
mekét kell elkészíteni, tehát 
mindenkitől valami nagyon 
különlegeset várnak. De 
több mint egy évtizedig ál-
landó résztvevője voltam az 
Országos Képző- és Iparmű-

vészeti Társaság alkotótá-
borának, jártam a móri sza-
badiskola művésztelepére is. 

Ezekre az alkalmakra 
igyekszem a legjobbat nyúj-
tani, de nem csak a megmu-
tatkozás a fontos, még min-
dig tanulok is ezeken a talál-
kozókon.

– És ahol lehet, át is adja a 
tudását, egyre inkább ezt 
tartja feladatának.

– Fordulatot jelentett az 
életemben, amikor 1999-ban 
a sóskúti általános és művé-
szeti iskola igazgatója, Csibi 
Árpádné megkérdezte, len-
ne-e kedvem az iskolában 
gyerekeket tanítani. Azóta 
is ott vagyok, alsó tagozato-
soknak tanítom a fazekas-
ság alapjait, s próbálom át-
adni mindazt, amit az életem 
során tanultam. Kis tanítvá-
nyaimmal is értünk el sike-
reket, a művészeti iskolák 
közötti Vándorlegény pályá-

zaton egyéni és közösségi 
díjakat nyertek. A szakkör-
ben született munkából min-

den évben kiállítást rende-
zünk az érdi művelődési köz-
pontban. Szeretek gyerekek-
kel foglalkozni, ezért is 
igyekszem most a műterme-
met olyanná alakítani, hogy 
nyaranta táborokat szervez-
hessek a fazekasság iránt 
érdeklődőknek. Csinálni és 
továbbadni – ez az életem. 
Amikor Kántor Sándor híres 
fazekas kérdésére azt vála-
szoltam, hogy kicsit tudok 
korongozni, a 76 éves meste-
rem azt mondta, ő még min-
dig tanulja, megható volt az 
alázat, ahogy erről a szak-
máról beszélt. Kovács Mar-
gittól, a világhírű kerami-
kustól hallottam egy interjú-
ban, még 1967-ben: ,,az 
agyag olyan, mint a láp, ma-
gába húzza az embert”. Ezt 
én már akkor így éreztem, 
azóta, 50 évvel a hátam mö-
gött a pályán, már tudom is.

Az áttört falú kerámiákból álló kollekcióra a Gránátalma-díj arany 
fokozatát kapta

Akár a nagyapja, ő is évekig vándorolt, más és más mestereknél dolgozott és tanult
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A tavaszi választást követően először tartott sajtótájékoz-
tatót Aradszki András országgyűlési képviselő Érden. A 
Fidesz–KDNP politikusa az elmúlt két hónap politikai 
történéseit elemezte, és kitért néhány helyi ügyre.

Az országgyűlési képvi-
selő arra emlékeztetett, 
hogy május 8-án tartotta 
alakuló ülését az ország-
gyűlés. A 199 fős parlament-
ben a Fidesz–KDNP 133, a 
Jobbik 26, az MSZP–Párbe-
széd 20, a Demokratikus Ko-
alíció 9, az LMP 8, az Együtt 
egy mandátumot szerzett, 
további egy képviselő füg-
getlenként dolgozik, és 
ugyancsak egy képviselője 
lett a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormány-
zatának.

A kormányalakítással 
kapcsolatban elmondta, 
hogy tíz nap alatt, május 
18-án sikerült stabil kor-
mányt létrehozni, ami biz-
tosíték arra, hogy a ma-
gyar kormány elkötelezett 
a polgárok iránt és biztosít-
ja az itt élők gyarapodását 
és megélhetését, valamint 
garancia arra, hogy a ma-
gyar gazdaság megszorí-
tás nélkül olyan fejlődést 
tud produkálni, amely 
alapja lesz annak a kor-
mányprogramnak, amely-

nek központjában a csalá-
dok állnak.

Az új kormányban nem 
tölt be államtitkári tisztsé-
get Aradszki András, 
ugyanakkor az energia-
ügyekért és klímapolitiká-
ért felelős államtitkár ezút-
tal is érdi illetőségű szak-
ember lesz Kaderják Péter 
személyében – mondta el a 
térség újraválasztott or-
szággyűlési képviselője. 
Hozzátette: jó érzésekkel 
távozik az államtitkári pozí-
cióból, mert végrehajtották, 
amire vállalkoztak, például 
sikerült megvédeni a re-
zsicsökkentést és erősödött 
az ellátásbiztonság. Most 
újabb nagy kihívás jön, a 

Ara dszki: Európa közös érdeke a bevándorlás megakadályozása

Fin isben Érd új gimnáziuma
Függőfolyosóval kötötték 
össze a múlt héten a Mari-
anum iskola régi szárnyát 
és az új épületet az Edit 
utcában. A német nemzeti-
ségi iskolában ősszel az új 
tanévet egy kibővült intéz-
ményben kezdhetik a gye-
rekek. Az építkezés miatt 
a Mariaunumban már be is 
fejeződött a tanítás, ám 
egy kis csúszás még így is 
van – tájékoztatott Csányi 
Zoltán, a Székesfehérvári 
Egyházmegye főépítésze.

A gyerekek már el is bal-
lagtak az egyházi fenntartá-
sú intézményből, ahol jelen-
leg felújítás zajlik. Hogy a 
munkákkal az új tanévre 
biztosan végezzenek, június 
közepe helyett már az első 
napokban átengedték a teret 
a szakembereknek. Június 
4-től osztálykirándulásokat 
szerveztek, az épületbe már 
nem mehetnek be a felújítás 
miatt a diákok.

A már meglévő iskola is 
megújul. A munkálatok ta-
valy elkezdődtek, nyílászá-
rócserével, szigeteléssel, 
nyáron pedig többek közt 
teljes tetőcsere vár az épü-
letre. Mivel a felújításra há-
rom hónap szükséges, két 
héttel korábban befejezték a 
tanévet. Ehhez átcsoportosí-
tották a tanítás nélküli mun-
kanapokat, és pár szomba-
ton is tanítást tartottak. Az 
új épületszárny befejezését 
július-augusztusra tervezik 
a régi épület fejlesztésével 
együtt.

A Marianum iskola igaz-
gatója, Takácsné Tóth Noé-
mi elmondta, hogy a függő-

folyosó a jelenlegi első eme-
letet köti össze az új épület 
harmadik szintjével. Itt lesz-
nek megtalálhatók a gimná-
ziumi tantermek. 

Az új, négyszintes, 1664 
négyzetméteres épület új 
tornatermet, ebédlőt és négy 
tantermet foglal majd magá-
ban, és az épület mögött 
sportudvart is kialakítanak: 
a gimnáziumi osztályoknak 
helyet adó új épületszárny-
ban egy kosárlabdapálya 
méretű, közel 600 m2 terüle-
tű tornacsarnok, az épület 
mögött pedig egy kézilab-
dapálya méretű sportpálya 
is épül. 

A Marianum iskolában a 
2018/19-es tanévben nem-
csak két általános iskolai 
első osztály indul, hanem 
egy gimnáziumi is. Bár a 
gimnáziumban már nem 
lesz német nemzetiségi 
nyelvoktatás, így is emelt 
óraszámban fognak tanul-
ni a gyerekek két idegen 
nyelvet: a hozott és a vá-

lasztott idegen nyelvet. A 
hozott idegen nyelvet, azaz, 
amit már az általános isko-
lában tanultak a gyerekek, 
egészen az érettségiig heti 
5 órában tanulják majd, 
hogy abból mindenképp 
tudjanak érettségizni a di-
ákok, hiszen ez 2020-tól a 
felsőoktatásban továbbta-
nulási követelmény lesz. A 
másik idegen nyelvet, amit 
9. osztályban kezdenek, 
heti 3–4 órában fogják ta-
nulni.

– Azt is tudjuk viszont, 
hogy mennyire fontos, hogy 
a természettudományos tár-
gyakat megalapozzuk a 
gimnázium elején, a keret-
tanterv pedig lehetővé teszi, 
hogy a matematikát a 3 órás 
alapóraszámnál eggyel töb-
bel tanítsuk végig, azaz heti 
4 órában. Természetesen 11. 
osztálytól a fakultációkra 
rendelkezésre áll még ezen 
felül is órakeret – nyilatkoz-
ta az igazgatónő.
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Helyére emelték a Marianum iskola régi és új szárnyát összekötő 
függőfolyosót

Érdligeti utcák újultak meg
Kicserélték az útalapot, leszegélyezték és leaszfaltozták az érdli-
geti Jázmin és Hérics utcát, de felújították a Harangvirág utca 
egy szakaszát is, tájékoztatott Demjén Attila, a választókerület 
képviselője. A munka a képviselői keret terhére valósult meg és 
sokéves problémát oldottak meg vele, mivel a Hóvirág utca egy-
irányú, ezért a legtöbben a Jázmin és a Hérics utcát használták a 
visszaforduláshoz, amikor gyermekeiket autóval kitették az Érd-
ligeti Általános Iskolánál. Demjén Attila elmondta, szerették vol-
na enyhíteni a zaj és a por okozta kellemetlenségeket azzal, 
hogy leaszfaltozzák ezeket az utcákat. Mint megtudtuk, az utcák 
teljes útalapcseréje és szegélyezése is megtörtént. Érdligeten 
jelenleg több helyen is dolgoznak az utakon, épül például a Csa-
ba utca–Tárnoki út kereszteződése, ami hamarosan el is készül.

Indul a Pest megye Szépe!
A szervezők Pest megyében élő, állandó vagy ideiglenes lakcím-
mel rendelkező, 18–25 éves, hajadon, gyermektelen hölgyek je-
lentkezését várják. A tetoválás kizáró ok, ahogy az is, ha a jelent-
kezőről korábban teljes akt- vagy hasonló jellegű felvétel ké-
szült. A versenyen nincs fürdőruhás felvonulás, ugyanakkor a 
hölgyeknek nem csupán a szépségükről, hanem belső értékeik-
ről is tanúbizonyságot kell tenniük. Mivel a szervezők meggyő-
ződése, hogy a zsűrit és a nézőket a külsőn kívül a belbecs is ér-
dekli, a jelentkezőknek válaszolniuk kell műveltségi kérdésekre 
is. A verseny hivatalos arca a tavalyi győztes, Kerepesi Réka. A 
döntőt 2019. év elején rendezik majd.

Figyeljünk a parlagfűre!
Az idei évben a korán érkezett meleg miatt korábban kezdődik a 
parlagfűszezon, a növény nagymértékű elszaporodásának szá-
mottevő a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása. Emi-
att törvény szabályozza a parlagfű elleni védekezést, ami első-
sorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a köte-
lezettsége. A törvény értelmében június 30-ig meg kell akadá-
lyozni a parlagfű virágbimbójának kialakulását. Aki kötelezettsé-
gét nem teljesíti, legalább 15 000, de akár 5 000 000 forint bír-
ságra is számíthat.

Új rendőrségi telefonszám
Az Érdi Rendőrkapitányság június negyedikén beköltözött az új 
épületébe. A fejlesztéssel nemcsak a rendőri állomány korszerű 
és megfelelő körülmények közötti elhelyezése valósulhat meg, 
hanem a közbiztonságért végzett munka hatékonysága is jelen-
tősen növelhető. A rendőrség címe nem változott meg, azon-
ban a telefonszámuk igen. A beruházásra azért volt szükség, 
mert a régi rendőrkapitányság műszaki állapota leromlott, nem 
alkalmas már az állomány elhelyezésére, és az osztályok jelenleg 
elkülönülten, több településen kénytelenek dolgozni. Az új épü-
letben helyet kaphatnak a közlekedésrendészeti, az igazgatás-
rendészeti, a közrendvédelmi, a vizsgálati és a bűnügyi osztá-
lyok, valamint a helyszínelő és balesetvizsgáló, a technikai hely-
színelő és készenléti, a járőr-őrszolgálati, a nyomozó, valamint a 
körzeti megbízotti alosztály is. Az új épület címe változatlan: 
2030 Érd, Felső utca 4. Telefonos elérhetőségük azonban válto-
zott! 06-23-427-410 és 06-23-427-510.

Szünetel az adományfelvétel
Július 4-e és augusztus 21-e között a Szociális Gondozó Központ 
a nyári szabadságolások miatt nem tudja fogadni a ruha- és 
egyéb adományokat az Emma utcában, és a kiosztás is szünetel 
ezen időszak alatt. Aki szeretne adományozni, kérik, augusztus 
22-e után adja le csomagjait. Június hónapban péntekenként 
nincs kiosztás, de szerdán és csütörtökön változatlanul várják az 
érdeklődőket.
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Ara dszki: Európa közös érdeke a bevándorlás megakadályozása
megújuló energiák integrá-
lása a magyar áramterme-
lési és piaci rendszerbe, il-
letve a klímavédelem, ami 
más irányú felkészültséget 
is igényel – mondta, hozzá-
téve, hogy optimizmussal 
adja át ezt a pozíciót Kader-
ják Péternek.

A parlamenti ülésszak 
első fontos napirendjei kö-
zött volt az alaptörvény hete-
dik módosítása, valamint a 
Stop Soros! törvényjavaslat 
módosítása. Míg a kormány-
pártok úgy fogalmaztak, a 
módosítás jól szolgálja a ma-
gyar nemzet szuverenitását, 
az ellenzék több szempont-
ból is bírálta a javaslatokat. 
Aradszki András Európa 

közös érdekének nevezte az 
illegális bevándorlás meg-
akadályozását, kijelentette 
ugyanakkor, hogy az unió 
nem volt felkészülve ilyen 
nagyszámú migráns érkezé-
sére.

–  Számunkra a magyar 
polgárok védelme a cél, ezt 
kell még hatékonyabban 
képviselni – hangsúlyozta. 
Hozzátette: a javaslatnak az 
is az indoka, hogy kiderült, 
az illegális bevándorlás nem 
szervezetlen, nem spontán 
jelenség. Egyes szervezetek 
képesek több százezer em-
bert utaztatni egy olyan ál-
lamból, ahol létüket nem fe-
nyegeti veszély. A módsze-
rek, struktúrák, anyagi esz-

közök, tevékenységek egyre 
követhetőbbé váltak, a kor-
mánynak pedig erre reagál-
nia kell. Az illegális beván-
dorlás forrása a terroriz-
musnak – mutatott rá. A ja-
vaslat hatékonyan, világo-
san és egyértelmű szabályok 
mellett tudja szankcionálni 
az illegális bevándorlás elő-
segítését – tette hozzá.

Újságírói kérdésre az or-
szággyűlési képviselő arról 
tájékoztatott, hogy reményei 
szerint még az idén elkészül 
a Vadlúd utcai csomópont. 
Tájékoztatása szerint a ter-
vek készen vannak, a hozzá 
szükséges pénz is a rendel-
kezésre áll.
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Idén is fél áron Agárdon
Idén is ötven százalék ked-
vezménnyel látogathatják 
az Agárdi Popstrand nyári 
koncertjeit az érdi lakcím-
mel rendelkező lakosok, az 
önkormányzat és a pop-
strand együttműködésé-
nek köszönhetően. Az er-
ről szóló megállapodást 
múlt szerdán írta alá T. 
Mészáros András, Érd pol-
gármestere és Turbók Já-
nos, az Agárdi Popstrand 
főszervezője.

Az Agárdi Popstrand idén 
ünnepli 41. születésnapját, a 
várossal való együttműkö-
dése pedig tizenegy eszten-
deje kezdődött. 2007 óta min-
den Érdre bejelentett lakos 
50 százalék kedvezményt 
kap az agárdi koncertjegyek 
árából, személyigazolványa, 
illetve lakcímkártyája fel-
mutatásával.

Turbók János főrendező 
hangsúlyozta: a kedvezmény 
csak a helyszínen megvál-

tott jegyek esetében érvé-
nyesíthető.

Mint Turbók János el-
mondta, a Popstrand kon-
certjeit nagyon sok érdi láto-
gatja, akik örömmel veszik 
az 50 százalékos kedvez-
ményt, amelynek köszönhe-
tően legfeljebb kétezer forin-
tot kell fizetniük egy-egy 
koncertjegyért.

Június 23-tól augusztus 18-
ig olyan neves előadók lépnek 

az Agárdi Popstrand színpa-
dára, mint a Neoton, Kasza 
Tibi, Rúzsa Magdi, Vastag 
Csaba, az R-Go, Király Vik-
tor, az Edda, a Pataky Mű-
vek, a Hooligans, Keresztes 
Ildikó, a Bikini, a Skoripió, a 
B-52, Demjén Ferenc, a Pira-
mis, Charlie, a Mobilmánia, 
az Ismerős Arcok, az Irigy 
Hónaljmirigy, Zoltán Erika 
és Krisz Rudi.
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Hatalmas özönvíz zúdult múlt hét elején Érdre, ami több helyen 
okozott fennakadást a város közlekedésében, főleg azokon a terü-
leteken, ahol bár a felszíni vízelvezetési munkák már elkezdődtek, 
de még nem fejeződtek be. Ennek okán T. Mészáros András polgár-
mester múlt szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy sürgős 
munkavégzésre szólította fel munkatársait.
– Felkértem a műszaki iroda munkatársait és Kovács Péter Barnát, a 
csatornázási projekt felelősét, hogy gyorsítsák fel a tervezési folya-
matokat, hogy azután minél hamarabb el lehessen kezdeni az en-
gedélyeztetést és a munkát, hiszen az erre fordítandó pénz a város 
számláján van. Sajnos látni kell, hogy ilyen probléma csak az ilyen 
nagy felhőszakadásoknál van, de ez nem vigasz, azt szeretnénk, ha 
ez teljesen megszűnne Érden, s ennek érdekében mindent el fo-
gunk követni, hogy fel tudjuk gyorsítani a folyamatokat – húzta alá 
a polgármester.

A megállapodást múlt szerdán írta alá T. Mészáros András polgármester (j) és Turbók János, az Agárdi 
Popstrand főszervezője

Fók uszban az adatvédelem
Adatvédelem, adatkezelés, információtechnológiai 
biztonság – ezekben a mindenkit érintő és érdeklő té-
mákban tartottak ingyenes szakmai napot a Modern 
Vállalkozások Programja keretében.

A Modern Vállalkozások 
Programja 2016 elején in-
dult, a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások verseny-
képességének fokozása ér-
dekében. Az ország 18 me-
gyéjében az eltelt két és fél 
év alatt több tízezer céget 
szólítottak meg. Az uniós 
támogatású, több szervezet 
– többek közt a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
– közreműködésével meg-
valósuló program célja, 
hogy a vállalkozásokat új, 
korszerű informatikai al-
kalmazások használatára 
ösztönözze, ezzel növelje 
hatékonyságukat és pro-
duktivitásukat. A progra-
mot – az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
támogatásával, valamint a 
PMKIK közreműködésével 
– a Közép-magyarországi 
régió részeként Pest me-
gyére is kiterjesztették egy 
pilot projektben.

A program keretében 
szakértők tartanak előadá-
sokat, kerekasztal-beszél-
getéseket országszerte, 
különböző információtech-
nológiai témákban. Június 
6-án Érden, a Vigadóban 
rendeztek ilyen ingyenes 
szakmai napot, melynek té-
mája a GDPR, illetve az in-
formációtechnológiai biz-
tonság volt. Ennek apropó-
ját részben az EU új adat-
védelmi rendelete, a Gene-
ral Data Protection Regula-
tion – a már említett GDPR 
– adta, amely a nemzeti 
jogszabályokat felülírva 
egységesíti az uniós tagál-
lamok adatkezelési szabá-
lyait.

– Olyan információkkal, 
tudásanyaggal segítjük a 
vállalkozókat – térítésmen-
tesen –, amelyek elenged-
hetetlenek üzleti fejlődé-
sükhöz – hangsúlyozta la-
punknak dr. Vincze Gábor, 
a Pest Megyei és Érd Me-
gyei Jogú Városi Kereske-
delmi és Iparkamara (PM-
KIK) főtitkára.

– Milyen vállalatirányítá-
si rendszerre van szüksége 
egy kis- és mikrovállalko-
zásnak? Mit kell tudnia az 
online számlázásról? Mik a 
digitális kereskedelem ki-
hívásai? Hogyan tárolhat-
juk biztonságosan az álta-
lunk kezelt adatokat? Ho-
gyan dolgozhatunk akár 
otthonról is hatékonyan az 

informatikai eszközök se-
gítségével? Mit kell tud-
nunk az IPAR 4.0-ról? Töb-
bek közt ezekre a kérdé-
sekre adunk válaszokat te-
matikus napjainkon – tette 
hozzá a főtitkár.

Ami az érdi tematikus 
nap témáját, az információ-
technológiai biztonságot il-
leti, Vincze Gábor elmond-
ta: egy felmérés szerint a 
mag yar vál lalkozások 
egyötödét érte már olyan 
informatikai incidens – le-
gyen az külső támadás 
vagy belső behatás –, 
amelyben adatot vesztett. 

– Az uniós átlaghoz ké-
pest digitális felkészültség 
tekintetében bizony van le-
maradásunk – akár mun-
kavállalóink számára a tá-
voli hozzáférés biztosításá-
ban, akár a céges honlapok 
tekintetében, az online ke-
reskedelemről nem is be-
szélve. Fel kell zárkóznunk 
a külföldi versenytársak-
hoz – a Modern Vállalkozá-
sok Programja ehhez na-
gyon jó indító lehetőség – 
húzta alá.

A június 6-ai rendezvé-
nyen mintegy ötven vállal-
kozó vett részt, és az elő-
adások, illetve a kerekasz-
tal-beszélgetés végén csak 
úgy repkedtek a kérdések 
– sokan érdeklődtek az 
adatvédelmi szabályokról, 
a „sütik”, illetve a kereső-
motorok használatával 
kapcsolatos szabályokról.

– Hasznos volt ez a mai 
nap. Nekem egyszemélyes 
kft.-m van, és szerettem 
volna tudni, hogy milyen 
adatvédelmi szabályok vo-
natkoznak rám, annál is 
inkább, mert a jövőben sze-
retnék webáruházat mű-
ködtetni – mondta az egyik 
vállalkozó, hozzátéve: ko-
rábban számára sok homá-
lyos pont volt, ami az adat-
védelmi szabályozást illeti, 
most tisztult a kép.

A PMKIK nem csupán a 
Modern Vál lalkozások 
Programja keretében, ha-
nem más témákban is rend-
szeresen tart szakmai elő-
adásokat, szervez progra-
mokat és fórumokat a vál-
lalkozóknak – éves szinten 
mintegy százötven térítés-
mentes rendezvényen ve-
hetnek részt az érdeklődő 
Pest megyei vállalkozások.
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Mol nár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

Munkavédelmi eszközök 
kis- és nagykereskedelme

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

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu
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Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:  
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
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Legendás érdikumok
A legenda szerint Wimpfenn Simon gróf – valamikor az 
1900-as évek elején – hazafelé kocsizva családjával, a 
mai Ercsi úton óriási viharba került. A grófné a szűz-
anyához imádkozott, a kocsis sietésre ösztökélte a lova-
kat, de a fölázott talajon a hintó megbillent, majd felbo-
rult. A grófi család – hitük szerint Szűz Mária gondosko-
dásának köszönhetően – egyetlen karcolás nélkül úszta 
meg a balestet, ezért hálából emeltek itt szobrot a szűz-
anyának. 

Ezt a szobrot vette fel az 
érdikumok közé a legújab-
bak között az Érdi Hungari-
kum Klub, amely fennállá-
sának öt esztendeje alatt 55 
jellegzetes érdi értéket vett 
lajstromba. A Helyi Érték-
tár Bizottság a május végi 
ülésén négy újabb érdiku-
mot fogadott el, így közel 
hatvanra emelkedett ezek 
száma.

Az új megőrzendő értékek 
között van az Illésházy-em-
lékkereszt a gyormatető fe-
lett – sokan fehér kereszt-
ként ismerik, emlegetik –, a 
két kiadást már megélt, dr. 
Kubassek János múzeum-
igazgató által szerkesztett 
Érdi Krónika, ami megérett 
egy új kiadásra, mert példá-
nyai mára elfogytak, a Kőrö-
si iskola kórustalálkozója, 
amelyet két és fél évtizede 
szervez az intézmény, s vé-

gül az Ercsi úti Szűz Mária-
szobor.

Amiről biztosan azt tudni, 
hogy a Wimpfen-család 
emelte, de hogy a már idézett 

történet a hiteles vagy az 
alábbi, azt már nehéz lenne 
eldönteni. E verzió szerint az 
automobilokért rajongó 
Wimpfen Siegfried gróf leg-
újabb járgányát bemutatan-
dó körbevitte családját a bir-
tokon, hazafelé tartva ma a 
Magyar Földrajzi Múzeum-
nak helyet adó Wimpfen-kú-
riába, hirtelen viharba ke-
rültek, s az Ercsi úton bal-
esetet szenvedtek. A grófné 
ebben a történetben is fo-
hászkodott, s mindenki ép 

bőrrel úszta meg 
a kalandot. A le-
genda szerint 
ezért állították 
volna a szobrot 
Máriának.

A szobor köré 
később nég y 
gesztenyefát ül-
tettek, amiből 
aztán egyet vala-
kik – a króniká-
sok a nevet is 
tudni vélik – ki-
vágtak, feltehe-
tően tüzelőnek, 
amit a szűzanya 
minden bizony-
nyal nagylelkű-
en megbocsátott. 
 n (mnp)

Csi  llagnézés sztereóban
Az 1851-es londoni világkiállítás látogatói egyebek kö-
zött megcsodálhatták Viktória királyné háromdimenzi-
ós portréját, de a 3D ábrázolás megszületése nem köthe-
tő ehhez a pillanathoz. Koronként újra és újra fellángolt 
az érdeklődés a sztereo képek készítése iránt, de igazi 
áttörés mindmáig nem történt a használatban, noha az 
Avatar című film újabb lendületet adott a 3D mozizás-
nak. De ez a fajta ábrázolás – ahogy az Érdi Csillagásza-
ti Klub előadásán megtudtuk Kása János amatőr csilla-
gásztól – a tudomány eszköztárában már hosszú ideje 
szerepel.

A szórakoztatóipar más 
szempontok szerint műkö-
dik, mint a tudomány. Ma-

gam is úgy voltam vele, nem 
akkora durranás 3D-ben 
nézni egy filmet, főleg, hogy 

még a papírszemüveggel is 
bajlódni kell. Most viszont 
azonnal megértettem a do-
log jelentőségét, amint az 
első háromdimenziós űrfotót 
megpillantottam: az égites-
tek mérete, egymáshoz vi-
szonyított helyzete, távolsá-
ga érzékletesen mutatható 
meg. A Hold felszínét fényké-
pező űrszondák egyébként 
már az 1970-es évektől ké-
szítenek 3D felvételeket, de a 
jelenleg aktívan dolgozó 4–5 
marsjáró mindegyike is fel 
van szerelve ilyen felvétele-
ket rögzíteni képes kame-
rákkal. A NASA honlapján 
egyébként számtalan csodás 
3D kép látható.

A módszer amúgy nem ör-
döngösség az anaglif techni-
ka– leírva bonyolultabbnak 
hangzik, mint amilyen a való-
ságban –  lényege: a kép témá-
ja két nézőpont felhasználásá-
val készül, amelyeket két kü-
lönböző színréteggel jeleníte-
nek meg ugyanazon képtér-
ben, így előállítva a mélység-
érzetet, ha kétszínű, legin-
kább vörös és kék lencsével 
rendelkező szemüveggel te-
kintik őket. A módszert egyéb-

ként szinte „készen” kapták a 
feltalálók – már Leonardo is 
foglalkozott a térlátás problé-
májával –, hiszen az agyunk is 
a két szemünk által érzékelt, 
kicsit eltérő látványból alkot 
térhatású képet. Erre jött rá 
Charles Wheatstone az 1830-
as években.

Ma már nagyon egyszerű 
számítógépes programok lé-
teznek sztereo képek készí-
téséhez és persze bonyolul-
tabbak, illetve komolyabbak 
arra a célra, hogy a különbö-
ző égitestek számszerű ada-
taiból 3D szimulációk legye-

nek készíthetők, amilyene-
ket Kása János is csinál, s 
amelyekre példát is mutatott 
előadásában. Utóbbihoz pél-
dául az úgynevezett VRML-t 
(Virtual Reality Modeling 
Language) lehet használni, 
ami egy olyan általános szö-
veg alapú modellező nyelv, 
amelynek segítségével az in-
terneten is megjeleníthető 
háromdimenziós interaktív 
világokat lehet építeni.

Innentől már csak egy lé-
pés, hogy a sci-fi valósággá 
váljon.

Qn –y–

Amit biztosan tudni, hogy a Wimpfen-család 
emeltette

Viktória királynő portréját ilyen eszközzel láthatták három dimen-
zióban az alattvalók

Így néz ki egy 3D-kép a Mars felszínéről szemüveg nélkül
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Gyermek gyógycipő
orvosi  
rendelvényre

Érd, Ribizke utca 8.
Tel.: 06-30/940-6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

30 nap alatt!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

16
82

27

Konyhabútor Készítése

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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Kön yvünnep: olvas a város
1929-ben, a legelső buda-
pesti ünnepi könyvhét 
megnyitóján Kosztolányi 
Dezsőtől hallhattak verset 
az egybegyűltek. A könyv-
ünnepről az érdi városi 
könyvtár is felolvasások-
kal emlékezett meg idén 
az Olvas a város program 
keretében.

A város főterére hirdette 
meg a könyvtár – az ünnepi 
könyvhét mellett a gyermek-
könyvnapokról is megemlé-
kezve – a szabadtéri felolva-
sást, amire mindenekelőtt 
gyerekeket és fiatalokat vár-
tak, hiszen elsősorban ezek-
nek a korosztályoknak a 
körében lehet hatásos az iro-
dalom és az olvasás népsze-
rűsítése.

Mint ahogy a könyvhetek-
nek általában is jó értelem-
ben vett marketingcéljai 
vannak. Ebből a megfonto-
lásból javasolta 1927-ben 
Supka Géza író, újságíró a 
Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Országos 
Egyesületének, hogy kellene 
valami ünnep a könyvnek, 
hogy „egyszer egy évben a 
könyvírás és a könyvkiadás 
művészete is kimenjen az ut-
cára, éspedig ingujjban, 
közvetlen, bohém formában”. 
A könyves szakemberek 
meglátták a lehetőséget az 
ötletben. Az eredmény: 1929 
óta ünnepi könyvhetet ren-
deznek Budapesten, s immár 
egyre több városban is, ami-
hez 17 év óta gyermekkönyv-
napok is társulnak.

A könyvről, az olvasásról 
való újszerű megemlékezés-
hez az érdi könyvtárosok 
partnereket kerestek és ta-
láltak. A legkisebbeknek, az 

ovisoknak – mintegy a prog-
ram megnyitójaként és fon-
tosságának hangsúlyozása-
ként – T. Mészáros András 
polgármester olvasott föl, a 
Kőleves című közismert nép-
mesét hallhatták tőle a gye-
rekek.

A felolvasók – akiket a vá-
ros közismert személyiségei 
közül kértek fel a szervezők 
– félóránként váltották egy-
mást. A polgármesteri nyitó-
történet után a könyvtáro-
sok egy kis mesejátékot mu-
tattak be, Harcos Bálint A 
tigris és a Motyó című törté-
netét „állították színpadra”.

Az óvodások helyét kisis-
kolások, a Kőrösi iskola al-
sósai foglalták el a másodi 
órára. Nekik először Szabó 
Edina, az érdi kézilabdások 
vezetőedzője és a csapat 
egyik kiválósága, Szabó La-
ura olvasta föl Janikovszky 
Éva Ha én felnőtt volnék 
című történetét. Aztán Má-
csai Anetta, a Magyar Föld-
rajzi Múzeum igazgatóhe-
lyettese ült a mesélő széké-
be, hogy Berg Judit rendkí-
vül népszerű Rumini című 

regényfolyamából tolmá-
csoljon egy izgalmas részle-
tet. Janikovszky Éva humo-
ros, Velem mindig történik 
valami című írását Bölöni 
Réka előadóművész osztotta 
meg a gyerekekkel.

A felsősöknek Wolf Kata-
lin, a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ igazgatója 
(Rick Riordan: A villámtol-
vaj) és Szatmáriné Berczi 
Adrienn Dolóresz rendőr 
százados (Diószegi Judit: 
Erdőváros meséi 3.) készült 
felolvasni.

A középiskolások – a ÉSZC 
Kós Károly Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája tanulói 
– érdeklődve hallgatták dr. 
Bárány Zsoltnak, a Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény főigazgatójának felol-
vasását Rejtő Jenő A szőke 
ciklon című regényből, ahogy 
igazgatójuktól, Dózsa Lajos-
tól egy részletett William 
Golding A legyek ura című 
művéből.

Akik ott voltak, jól érezték 
magukat, akik elmaradtak, 
sajnálhatják.

QQ M. Nagy

Széchenyi Zsigmond nem 
csupán egy a sok vadász 
közül. Naplói sem egyszerű 
vadásznaplók, hiszen számá-
ra a vadászat hivatás, amely-
ben együtt jelenik meg a 
szenvedély, a természet sze-
retete és az íratlan vadászeti-
ka. Írásai különös gonddal 
megfogalmazott alkotások, 
amelyeket a mai napig élve-
zet olvasni.

A Csui!… Széchenyi első és 
egyik legnépszerűbb köny-
ve, amelyben az 1928–29-es 
afrikai vadászélményeit örö-
kíti meg. A napló a genovai 
indulással és a több hetes 
hajóút leírásával kezdődik, 
így van időnk ráérezni a múlt 
század elejének hangulatá-
ra. Széchenyi segítségével 
bepillanthatunk egy mára 
már letűnt világba, Afrika 
ősi állapotaiba. Csodálatos 
képet kapunk Afrikáról és 
az ott élő emberekről, ahol 
„fényesebb a napfény, mint 
nálunk, csillogóbbak a csil-
lagok, sötétebbek a vihar-
felhők, borzalmasabbak az 

égiháborúk, bódítóbbak a 
szagok, határozottabbak az 
ellentétek”.

Megismerkedünk a vadá-
szat megpróbáltatásaival, 
amikor a dzsungelben, 40 
fokos fülledt melegben, az 
utolsó kulacs vizet kortyokra 
beosztva, akár 40–50 kilo-
métert gyalogolva követik 
a vadak nyomait, amikor le 
kell győzni a moszkitókat és 
a maláriát. Közben esténként 
körülüljük a tábortüzet, hall-
juk a vadon különös hangja-
it: a bivalycsorda dübörgését, 
az oroszlán éjszakai ordítá-
sát, együtt nevetünk a benn-
szülöttekkel, akiket minden 
gramofonon megszólaltatott 
emberi hang hahotázásra 
késztet. Lassan megszokjuk 
az afrikai élet tempóját, ahol 
senki sem siet, és alig akad 
olyan ember, akinél van óra. 
Ilyen élmények után furcsa 
érzés visszatérni Európába és 
a jelenbe…

A könyv megtalálható és 
kölcsönözhető a Csuka Zol-
tán Városi Könyvtárban.

KÖNYV

Szé chenyi Zsigmond: Csui!...

T. Mészáros Andrástól a Kőleves című közismert népmesét hallhat-
ták a gyerekek

Mácsai Anetta Berg Judit rendkívül népszerű Rumini című regényfolyamából olvasott fel egy izgalmas 
részletet



Egyetlen
szemüveg
minden
élethelyzetre?

 IGEN!

Az akció 2018. június 1–30-ig, vagy a készlet erejéig 
érvényes új, komplett szemüveg vásárlása esetén.

További részletek az üzletben.

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

 (az Interspar üzletsorán)

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

Személyre szabott
multifokális
szemüveglencsék

akár 30%
kedvezménnyel!
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!
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LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére nyárbúcsúztató

LECSÓFŐZŐ VERSENYT ÉS SPORTNAPOT RENDEZ
2018. augusztus 23-án, csütörtökön 9–16 óráig

a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

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

A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér), a tüzelőt, tányérokat, evőeszközt az Idős-
ügyi Tanács biztosí�tja, az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, bográcsállvány, konyhai eszközök, 

kempingasztal és székek, esetlegesen sörpadok biztosí�tása a csapatok feladata.
Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdí�jasokat is, hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.  

Aki nem főz lecsót, sakkozhat, kártyázhat, pingpongozhat.
Előzetes jelentkezés alapján a helyszí�nre autóbusszal történő megközelí�tést biztosí�tunk.

A különjárat Érd autóbusz-pályaudvarról indul
és az alábbi megállókban lehet majd felszállni: Stop Shop, Széchenyi tér, Gellért utca,  

Vincellér utca, Bem tér, Favágó utcai napközis tábor.
A versenyre csak előzetesen lehet nevezni 2018. augusztus 9-ig

a tassi.beata@szepesmk.hu e-mail címen.
A szurkolók augusztus 16-ig jelentkezhetnek a 06-23-365-490/101-es telefonszámon, jelezve, 

hogy autóbuszt kívánnak-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

Nyárindító gyermekfesztivál
Díjugrató, katonai, rendőr- és tűzoltó-, valamint lovas-
íjász-bemutatókkal, családi rockoperával és még sok 
meglepetéssel várják a gyerekeket és felnőtteket az első 
ízben megrendezésre kerülő, ingyenes Simonpusztai 
Nyárindító Gyermekfesztiválon.

A június 16-ai fesztivált a 
Simonpuszta Nemzeti Lovas 
és Hagyományőrző Egyesü-
let szervezi, azzal a céllal, 
hogy a családok belekóstol-
janak a lovas élet szépségei-
be. A fesztiválon természete-
sen lóra is ülhetnek a gyere-
kek, de aki nem lovagolna, 
csak nézelődne, azt is szá-
mos program várja: bemuta-
tókat tart a Magyar Honvéd-
ség, a rendőrség, a tűzoltó-
ság, és bemutatkozik a Kin-
csem Nemzeti Kft. is, így a 
Kincsem Parkkal is megis-

merkedhetnek a gyerekek. A 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem Sportegyesület számos 
sportággal képviselteti majd 
magát. Míg a gyerekek szó-
rakoznak, a szülők a hely-
színen felállított sátorban 
egészségfelmérő programo-
kon vehetnek részt. Nem ma-
radhatnak el a lovas bemuta-
tók sem: a vendégek ízelítőt 
kaphatnak díjugratásból, lo-
vas íjászatból, láthatnak lo-
vas huszárokat is.

A délelőtt 11 órakor kezdő-
dő programot egy családi 

rockopera zárja, 19 órai kez-
dettel: a Nemzeti Lovas Szín-
ház előadásában, sztársze-
reposztás mellett a Mátyás, 
az Igazságos című kétfelvo-
násos rockoperát láthatja a 
közönség; a nézők kényelmét 
ezerfős lelátó biztosítja majd.

Az I. Simonpusztai Nyár-
indító Gyermekfesztivál a 
Magyar Honvédség, a Kin-
csem Nemzeti Kft., Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala és a Simon-
puszta Nemzeti Lovas és 
Hagyományőrző Egyesület 
közös szervezésében valósul 
meg.

A gyermekfesztivál hely-
színe: Simonpuszta Lovas-
park, Érd, 7-es főút, 27-es 
kilométerszelvény. n Á. K.

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 

 

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYÉRE 

 
2018. június 17-én (vasárnap) 16.00 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 

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
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A S zapáry-pince titka
Domonkos Béláné, a 8-as 

(parkvárosi) iskola pedagó-
gusa mondta egyszer:

– Szabad időben, unalom-
űzőnek vittem le gyerekeimet 
Ófaluba. Magam lepődtem 
meg a legjobban, milyen sok, 
ismeretlen kincse van a város-
nak. Azóta hintem szét minde-
nütt a település hírét. Járt már 
itt azóta egykori iskolámból 
csoport, a fővárosból. S nagy 
volt az ő csodálkozásuk is; 
semmit nem tudtak Érd múlt-
járól.

Kapcsolat a múlttal
1980. június 30–július 7.
Jegyezzük meg jól a dátu-

mot. Ez alatt az idő alatt mű-
ködött egy héten át a város 
első helytörténeti tábora.

– Milyen gondolattal hir-
dették meg a tábort?

Kőrösi Józsefné, a művelő-
dési központ igazgatóhelyet-
tese, most a tábor vezetője:

– Adott volt a gondolat; 
megismertetni a város múltját 
a gyerekekkel. Magam ófalui 
vagyok, szakdolgozatom té-
mája volt Érd történetének 

egy darabja, s fájó szívvel néz-
tem; előttünk nőnek föl nem-
zedékek, amelyeknek nincs 
kapcsolatuk a település törté-
netével. Hogy elindítsuk e 
kapcsolatot, erre hoztuk létre 
a tábort.

– Hogyan alakult a tábor 
programja?

– Azon voltunk, hogy egy-
szerre kapjanak a gyerekek 
elméleti ismereteket és gya-
korlati élményt, úgy persze, 
hogy nyoma se legyen az isko-
lásdinak, hiszen mégiscsak 
szünidő van. Előadások, film-
vetítések és kirándulások vál-
togatták egymást. Hallgattak 
előadást az ősember életéről, 
a középkori mezőváros hely-
zetéről, a mai település terüle-
ti kialakulásáról. Kirándul-
tunk Ófaluba, a Kutyavárhoz; 
megjártuk a Nemzeti Múzeu-
mot – egyszóval föltérképez-
tük a város múltját.

– Folytatódik-e a diák hely-
történészek munkája a tábo-
rozás után?

– Úgy gondolom, ennek az 
egy hétnek csak akkor van ér-
telme, ha ez a tábor kezdete 

egy folyamatnak. Szeretnénk, 
ha a gyerekek elvinnék társa-
ik közé az egy hét élményét, 
továbbadnák azt a lelkese-
dést, amivel fogadták a szá-
mukra ismeretlen érdi múlt 
minden eseményét. Az lenne 
az igazi, ha jövőre nem tizen-
hét gyerek tanulmányozhatná 
a hely történetét. Ezzel a tá-
borral valami elkezdődött és 
ez a legtöbb, amit a művelődé-
si központ tehetett.

Parkvárosi lelkesedők
Tizenheten voltak.
A legtöbben – lám: az érdek-

lődés legyőzi a távolságot – 
Parkvárosból. Legkevesebben 
– Ófaluból. (Kőrösiné: – Úgy 
terveztem, hogy az ófalui gye-
rekekre építjük a tábort. Hi-
szen mégiscsak az ő szűkebb 
hazájukról van szó. Legna-
gyobb meglepetésemre egyet-
len gyerek jelentkezett. Talán 
jövőre…)

– Mi volt a legnagyobb él-
ményetek?

A parkvárosi Varga Gabri-
ella a Szapáry-pincét említi:

– Tudtam, hogy van valahol 
a városban ez a pince, de még 
sohasem jártam ott. Most vég-
re megismerhettem a Sza-

páry-mondát, a pince titkát. 
Nagyon izgalmas volt.

Farkas Zsuzsa Újtelepről 
az ősember nyomaira eskü-
szik:

– Nem is tudtam, hogy ilyen 
értékes leleteket találtak Ér-
den és talán el sem hiszem, ha 
nem olvassuk el a könyveket, 
és a saját szememmel nem lá-
tom a múzeumokban a több 
tízezer év előtti emlékek mel-
lett Érd nevét.

– Történelemórán, az ős-
emberről tanulva nem hallot-
tátok az érdi felfedezések hí-
rét?

– Nem – hangzik egyhangú 
felelet. (Kőrösiné: – Sajnos a 
legtöbb történelemtanár sem 
tud ezekről az őskori érdi em-
lékekről. Pedig egy-egy kirán-
dulással egybekötött, gyakor-
lati óra biztosan mélyebb tu-
dást, nagyobb érzelmi kötő-
dést adna a tananyaghoz.)

– Mit visztek haza maga-
tokban erről az egy hétről?

Deffend Zsolt könyveket 
említ; a táborban hallotta elő-
ször címüket, ráérő idejében 
elolvassa mind. Farkas Zoli 
Újtelepről az egész tábort 
kedveli, ha jövőre lehetne, jön-
ne megint. Valaki azt mondja: 

megtanulta Jovicza Náci bácsi 
nevét. (Kőrösiné: – Nemcsak 
emlékeinkkel, de az emberek-
kel is mostohán bánunk. Az, 
hogy a régészeti könyvekben 
nem említik az őskori felfede-
zések elindítóit: Jovicza Igná-
cot és Kerékgyártó Árpádot, 
az ő dolguk. De nekünk nem 
szabad megfeledkezni ezekről 
az emberekről, és ezek a gye-
rekek talán már soha nem fe-
lejtik el az egykori tanítók ne-
vét.)

Tizenhetek álma
– Ki akar régész lenni?
Tizenhét kéz emelkedik a 

magasba, nincs olyan, aki ma 
ne régész akarna lenni vagy 
felfedező, mint Jovicza Ignác 
volt, vagy történelemtanár, 
aki a város múltjára oktat. 
Lesznek-e mindannyian, 
ahogy ma álmodják, régészek, 
felfedezők, tanárok?

Nem biztos.
De ők, tizenheten a város 

úttörő-helytörténészei, tele-
pülésüket ismerő, értékelő és 
szerető emberek lesznek, így 
hiszem.

Pest Megyei Hírlap,  
1980. július 9.

Urbán LászLó – sajtótükör

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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HELLO
NYÁR
Kezdje velünk 
a nyári felújítást!

4.290-Ft/m2

-15%
Valódi fa hatás

10 mm

42998

3.390-Ft/m2

-15%
Meleg tónusok

8 mm

40981

 LAMINÁLT PADLÓ AKCIÓ!

AJÁNDÉK SZEGÉLYLÉC ÉS ALÁTÉTFÓLIA!

Hubert Parketta Kft.   
 2030 Érd, Budafoki út 14.   
 +36 23/375-833

Érvényes: 2018. június 1-30.-ig, vagy a készlet erejéig. 
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze. 

www.hubertparketta.hu

16
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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!

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
E-mail: kozossegihaz@szepesmk.hu

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
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Ovis torna
16.15 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
PROGRAMOK
Tárlat
A Teleki Sámuel Általános Iskola diákjainak 
rajzkiállítása.
Megtekinthető június 18-ig
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
Június 20-án, szerdán 10 órakor
ELŐZETES
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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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
VERNISSZÁZS
Csóka László festőművész kiállítása
Megnyitja Németh Nóra művészettör-
ténész, közreműködik Szatmári Kristóf 
szaxofonon
Június 22-én, pénteken 18 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.

PROGRAM
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Sokszínű Afrika
Gál Cecília fotóművész: Etiópia című fotóki-
állításának megnyitója 18 órakor.
Abdoul Camara és Társulata: Nyugat-afrikai 
táncok és ritmusok 19 órakor.
Játékos afrikai tánctanítás 20 és 22 órakor.
Különleges afrikai hangszerek bemutatója 
21 órakor.
Afrikai kézműves vásár, afrikai állatmaszkok 
készítése, Afrikapozitív kiállítás, Afrikát 
segítő alapítványok bemutatkozása 18 
órától.
Előadások és könyvbemutatók 20 órától.
A programra a belépés díjtalan!
Június 23-án, szombaton 18–24 óráig
TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
A felfedezők köztünk vannak
Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállítása
Megtekinthető június 17-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-Medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 
újraolvasva.
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
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Június 18., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 ÉRD–DVSC-TVP Felnőtt
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 12/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Június 19., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 After Crying XXV
21:35 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
22:30 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC
  0:10 Műábránd
  0:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:45 Híradó
  1:00 Tűzijáték

Június 20., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 13/90. rész
21:00 Érd szépe döntő 2015 
22:10 sztárportré 155. rész

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

Június 21., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 155. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

Június 22., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20 Kányadombi indiánok
 magyar játékfilm 
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 23., 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 156. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Érd szépe döntő 2015 
23:00 Bibliai szabadegyetem 13/90. rész
 0:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
 0:30 Tűzijáték

Június 24., 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 Kányadombi indiánok                                                      
 magyar játékfilm
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.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Női- Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári utca 89–92.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szociális munka eszközeivel és 

módszereivel segítséget nyújt az 
utcán életvitelszerűen tartózkodó 
egyéneknek az életvitelük javítá-
sában, ügyeiknek intézésében, és 
hozzájárul a családi és társas kapcso-
latok újrafelvételéhez;

•	 krízisidőszakban napi szinten 
kapcsolatot tart a hajléktalan 
személyekkel, csoportokkal, és bizto-
sítja számukra az életfenntartáshoz 
szükséges feltételeket.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, közösségi szociális 
munkás vagy szociálpedagógus, 
szociális menedzser, okleveles 
szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus;

•	 B kategóriás jogosítvány;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. június 29. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Galambosné Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 Érd, Emma 
utca 7.). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot: 1/392/2018, 
valamint a munkakör megnevezését: 
utcai szociális munkás;

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

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

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

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 3.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Vörösmarty 
utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
•	 a szociális és mentálhigiénés 

problémákkal küzdő egyének, 
családok és közösségi cso-
portok segítése a társadalmi 
integráció érdekében;

•	 a szociális biztonság megte-
remtéséhez kapcsolódó ellá-
tásokról és szolgáltatásokról, 
valamint azok igénybevéte-
lének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichope-
dagógus, mentálhigiénés 
szakember, felekezeti szociális 
munkás, viselkedéselemző, 
okleveles szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, 
családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns, 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel ren-
delkező óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 29. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 06-23-520-
362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő meg-
küldésével (2030 Érd, Emma 
utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító-
számot: 1/393/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 
családsegítő;

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

•	 személyesen Galambosné Pó-
der Mária részére, Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
•	 a munkakör betöltése kizá-

rólag a megjelölt szakirányú 
főiskolai vagy egyetemi diplo-
mával lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot be-
nyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll mó-
dunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek megfelel.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 3.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott idejű, 1 évig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 pénzügyi feladatok elvégzésében 

való közreműködés, ezzel kapcsola-
tos részfeladatok elvégzése, a hite-
lesített beérkező és kimenő számlák 
nyilvántartása, kötelezettségvállalás 
nyilvántartása;

•	 nyugdíjszelvények, utalványok 
átvétele, nyugdíjmaradványok ke-
zelése, térítési díjak meghatározása, 
nyilvántartása, letétkezelés;

•	 statisztikák, jelentések, adatgyűjté-
sek elkészítésében történő részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, pénzügyi-

számviteli ügyintéző OKJ, képesített 
könyvelő;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. június 29. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Galambosné Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/390/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: pénzügyi ügyintéző;

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

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

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

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 3.
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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 mérle-
gelve az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 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.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

Gazdasági Iroda
adminisztrátor

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 adminisztrációs feladatok 

elvégzé sében való közreműködés, 
ezzel kapcsolatos részfeladatok 
elvégzése, a hitelesített beérkező 
és kimenő számlák, levelek nyil-
vántartása;

•	 statisztikák, jelentések, adat-
gyűjtések elkészítésében történő 
részvétel.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizo-

nyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. június 29. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Galambosné Póder Mária nyújt, a 06-
23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/391/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: adminisztrátor;

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

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

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

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. július 3.

Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET
gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.
Foglalkozás jellege: határozatlan 
idejű munkaviszony keretében, folya-
matos munkarendben (06.00–18.00; 
18.00–06.00) tartó műszak.
Munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Karolina u. 3.
Munkakörhöz tartozó feladatok:
•	 gondozott gyermekek ellátása 

koruk és szükségleteik figyelembe-
vételével;

•	 a gyermekek felügyeletének 
biztosítása.

Illetmény és juttatások: Kjt. szerint, 
pótlékok, cafeteria.
Pályázati feltételek: kisgyermekgon-
dozó, kisgyermeknevelő, házi időszakos 

gyermekgondozó, gyógypedagógiai segítő 
munkatárs, gyermek- és ifjúsági felügyelő 
I., óvodai dajka, dajka, gyermekotthoni 
asszisztens szakirányú végzettség.
Pályázat benyújtásának feltételei:
•	 fényképes önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 végzettséget igazoló tanúsítvány.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu 
e-mail címre.
Munkakör betöltésének időpontja: 
2018. július 1.
Pályázat elbírálásának időpontja: 
2018. június 25.
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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 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.

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az elmúlt időszakban településfejlesz-
tési döntéseket hozott, melyek 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 
döntött 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 által 
határolt területre vonatkozóan,

b. a 71/2018. (III.27.) sz. határozatban Ófalu 
városrészben a Minaret és környéke közös-
ségi 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 vonatkozó-
an,

c. a 72/2018. (III.27.) sz. határozatban tervezett 
intézményfejlesztés – óvoda helybiztosítása 
– céljából a Rozsnyói út–Csobánci u.–Baj-
csy-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. 

T. Mészáros András
polgármester

Közérdekű tájékoztató
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„Amit kitalálsz, az életre kel”
Három a magyar igazság – tartja a mondás, és ebben 
lehet is valami, legalábbis, ha mesékről van szó: Mozol 
Péter, az érdi Vörösmarty gimnázium hetedikes diákja 
harmadszorra indult a Janikovszky Éva meseíró pályá-
zaton, és idén meg is nyerte.

Érdi diák nyerte a Jani-
kovszky Éva meseíró pályá-
zatot, amit a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár a Móra Ki-
adóval közösen hirdetett 
meg, hagyományosan három 
korcsoportnak. A fiatalok 
szabadon választott témát 
feldolgozó mesével pályáz-
hattak; Magyarországról és 
a határon túli településekről 
közel 900 mű érkezett.

Mozol Péter a legaktívabb 
II. korcsoportban verseny-
zett, és 474 pályamunka kö-
zül választották be meséjét a 
legjobbak közé a könyvtáro-

sok. A végleges sorrendet 
szakmai zsűri állította fel, 
tagjai Szepes Erika iroda-
lomtörténész és Csokonai 
Attila műfordító, szerkesztő 
voltak. Az, hogy a legjobbak 
közül ki milyen helyen vég-
zett, csak az ünnepélyes díj-
átadón derült ki, amit június 
elsején tartottak a Központi 
Könyvtár palotatermeiben.

Mint Péter lapunknak el-
mondta, nem először írt me-
sét a Janikovszky Éva pályá-
zatra: ez már a harmadik 
alkalom volt, hogy a legjob-
bak közé került, és részt ve-

hetett a díjkiosztón. Tavaly 
és tavalyelőtt a harmadik 
helyen végzett, most pedig, 
nagy örömére és meglepeté-
sére az elsőn, Hannibál a ka-
puknál című meséjével, ami 
a római korba repíti vissza 
főhőseit, no meg az olvasóit. 
A történet két srácról szól, 
akiket beszippant egy tiltott 
videojáték, hirtelen a pun 
háborúk korában találják 
magukat, és mint időutazók, 
győzelemre segítik Hanni-
bált, majd, teljesítve a video-
játék küldetését, visszatér-
hetnek a való világba.

– Szívesen írok iskolai fo-
galmazást és meséket is, de 
a kedvenc tárgyam nem a 
magyar, hanem a történe-
lem. Ezért is választottam 
ezt a témát, no meg egy nem-

rég látott film is inspirált – 
mondta Péter, aki szeretne 
indulni jövőre is.

– Akkor már eggyel maga-
sabb kategóriába kerülök, 
ami új kihívás lesz, hiszen 
eddig csak a második korosz-
tályban indultam. Szívesen 

írnék más meseíró pályázat-
ra is, de sajnos nem tudok ha-
sonlóról. Pedig történeteket 
írni jó: amit kitalálsz, az élet-
re kel a papíron. Ez teljesen 
más élmény, mint olvasni – 
zárta szavait Péter.

 n Á. K.

Győ zött a Varázs bagázs
Immáron negyedszer szerepeltek a Kőrösi iskola ta-
nulói a Duna Televízió „Ismerd meg!” elnevezésű ve-
télkedőjén, amit ezúttal meg is nyert a négytagú érdi 
csapat.

Mint azt Nagyné Balázs 
Gabriella drámapedagó-
gustól megtudtuk, negyedi-
kes diákjai ebben a tanév-
ben már negyedszer szere-
peltek a népszerű televíziós 
játékban.

Legutóbb a Harry Potter-
regények ismeretéből mér-
ték össze tudásukat ellen-
felükkel, a „Pemészlek” 
csapattal. Ahhoz, hogy 
minden ügyességi feladatot 
megoldjanak és helyesen 
válaszoljanak a feltett kér-
désekre, a gyerekeknek 
mind a hét könyvet nagyon 
jól kellett ismerniük.

A Kőrösi Varázs bagázs 
csapata nagyszerűen küz-
dött vasárnap, így övék lett 

a győzteseket megillető 
nyeremény: belépő a ceglé-
di kalandparkba.

Felkészítő tanárnőjük el-
mondta még lapunknak, 
hogy azért tartja fontosnak 
az „Ismerd meg!” vetélke-
dőben való szereplésüket, 
mert a diákok a televíziós 
felvételek élményén túl sok-
féle témakörben szereznek 
ismereteket, s jobban meg 
is jegyzik azokat, mint ami-
kor a tanórákon foglalkoz-
nak velük. Arról nem is 
szólva, hogy a sminkszoba, 
a tévéstúdió és a felvétel iz-
galma is maradandó emlé-
ket hagy a diákokban – tet-
te hozzá Nagyné Balázs 
Gabriella. n B.E.

A legkedvesebb konyhás néni
Román Józsefné Irma lett 
Magyarország legkedve-
sebb konyhás nénije azon a 
pályázaton, amit az Orszá-
gos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi 
Intézet hirdetett meg ta-
vasszal. A versenyben a 
legtöbb szavazat az Érdli-
geti iskola konyhás nénijé-
re érkezett, aki évtizedek 
óta áll a merőkanál mel-
lett, és buzdítja evésre a 
gyerekeket.

Az OGYÉI a játék során 
arra kérte a tanulókat, ké-
szítsenek egy szelfit azokkal 
a konyhás nénikkel (vagy 
bácsikkal), akik a menzán 
nap mint nap kiszolgálják 
őket, kedvesek és segítőké-
szek. A pályázatra érkezett 
fotókat egy közösségi oldal-
ra töltötték fel, és a nyertes 
az lett, akinek a fotója a leg-
több lájkot kapta. A játékban 
102 iskolai osztály vett részt, 
és 69 konyhai dolgozó kapott 
jelölést.

Román Józsefnét az Érd-
ligeti Általános Iskola 6/a 
osztályának tanulói neveze-
ték be a játékba, a gyerekek 
a fotó mellé küldött indoklás-
ban azt írták: „Irmus néni 
olyan régóta dolgozik az is-
kola konyháján, hogy még 
anyukámnak is ő adta az 
ebédet, amikor ebbe az isko-
lába járt. Ő is és én is nagyon 
szeretjük”; „Irmus néni min-
dig kedves velünk, figyel 
ránk, érdeklődik, hogy va-
gyunk”; „Ha valaki éhes, 
bármikor kérhetünk repetát, 
de azt is fejben tartja, hogy 

ki mit nem szeret az enniva-
lók közül.”

– Harmincöt éve dolgozom 
ebben az épületben. Azóta 
bizony sok minden változott: 
a gyerekek ízlése, étkezési 
szokásaik, no meg a mi mun-
kánk is. Akkoriban még itt 
készültek az ételek, kézzel 
pucoltuk a zöldséget is. Ma 
már készen kapjuk az ebé-
det, változtak az ételek is, 
sok a zöldség, a teljes kiőrlé-
sű péksütemény – mondta 
lapunknak Irma, akitől 
megtudtuk azt is: nemcsak 
fejben tartja, ki mit nem sze-
ret, de gyakran buzdítja 
kóstolásra az idegen ízektől 
vonakodókat, rendszerint 
sikerrel.

– Nagyon jó érzés volt, 
hogy neveztek a diákok erre 
a díjra, amit a napokban ve-
hettem át. A fődíjjal nemcsak 
virág és oklevél, hanem egy 
háromnapos üdülés is jár 

Szilvásváradon, az elnöki 
lakosztályban – mondta mo-
solyogva a konyhás néni, aki 
egyébként már nyugdíjba 
ment, és részmunkaidőben 
tevékenykedik a Túr utcá-
ban.

– Nagy öröm és büszkeség, 
hogy a mi Irma nénink nyert. 
Ez egy széles körű, nagysze-
rű összefogás eredménye. 
Nem ez az első ilyen alkalom: 
iskolánk közössége pár évvel 
ezelőtt egy sportudvarért, 
majd egy játszótérért fogott 
össze, sikerrel – mondta la-
punknak Vargáné Balogh 
Erika intézményvezető.

– Irma néni kedves, barát-
ságos és odaadó, aki a gye-
rekekkel mindig megtalálja 
a hangot, és biztatja őket, 
hogy kóstolják meg a még 
nem ismert ízeket is, és bi-
zony szót fogadnak neki a 
felsős gyerekek – tette hozzá 
az iskolaigazgató. n ÁdÁm K.

Péter a palotában, Hannibál a kapuknál

Román Józsefnét az Érdligeti Általános Iskola 6/a osztályának tanu-
lói nevezeték be a játékba

A győztes csapat tagjai: Vécsey Zoltán, Markolt Hanna, Tóth Gab-
riella, Sipőcz Dóra
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Akik példát és utat mutatnak a tudáshoz
A pedagógusokat ünnepelte a város június 6-án a Szepes 
Gyula Művelődési Központban. Ezen a napon adta át T. 
Mészáros András polgármester az Érdi Közszolgálati 
Díjat, valamint az Érd Közneveléséért Díjat is. A polgár-
mester elismerését és köszönetét fejezte ki azoknak a 
pedagógusoknak, illetve a nevelő, oktató munkát segítő 
munkatársaiknak is, akik több évtizede dolgoznak az 
érdi óvodákban, iskolákban.

Az ünnepségen az iskola- 
és óvodapedagógusok mel-
lett jelen voltak az Érdi Tan-
kerületi Központ és az Érdi 
Szakképzési Centrum mun-
katársai, valamint a művelő-
dési bizottság tagjai és a vá-
rosvezetés. A jelenlévőket T. 
Mészáros András köszöntöt-
te, hangsúlyozva: a tanárok, 
az, ahogyan nevelnek min-
ket, mély nyomokat hagynak 
életünkben. 

– Önök adják a szakmát, a 
tanítást, nevelést, amit csak 
megköszönni tudunk, a vá-
ros pedig azon dolgozik, 
hogy a gyermekeink egyre 
jobb körülmények közt ta-
nulhassanak. Érd akkor 
lesz majd kész, hogyha min-
den itt élő szülő Érden tudja 

óvodába, általános, illetve 
középiskolába járatni a 
gyermekeit. Az iskola az, 
ami az identitást kialakítja 
egy-egy gyermekben. Ak-
kor lesz erős bennük az 
Érdhez tartozás, ha egész 
fiatal felnőttkorukig itt jár-
hatnak iskolába. 2007 óta 
ennek a célnak próbáljuk 

alárendelni fejlesztési poli-
tikánkat: óvodákat bővítet-
tünk és építettünk, gimná-
ziumi tagozattal fejlesztet-
tük a Gárdonyi iskolát. Most 
is két általános iskolát, két 
óvodát és három középisko-
lát tervezünk, építünk, sőt, 
van, ahol a kivitelezés már 
a vége felé közeledik – emel-
te ki T. Mészáros András, 
aki kitért az Ifjúsági Önkor-
mányzat létrehozására és 
működésére is.

– Hiszem – és ezt a statisz-
tikák is tanúsítják –, hogy az 
érdi oktatás magas színvo-
nalú. Ez pedig az önök mun-
kájának eredménye. Aki 
érdi iskolába jár, meg tudja 
alapozni a jövőjét. Az önkor-
mányzati és állami fenntar-

tású intézményekkel szeret-
nénk ugyanolyan jól együtt-
működni – zárta szavait. 

Sárközi Márta tankerüle-
ti igazgató szintén köszön-
tötte a pedagógusokat, meg-
köszönte a tudást, a törő-
dést, a rengeteg szabadidős 
programot, azt, hogy minden 
gyermekben a jót, az egyéni-

séget, a tehetséget kutatják 
és találják meg.

– Kedves kollégáim, az 
Érdi Tankerületi Központ 
gyermekeinek és pedagógu-
sainak a sikere a szeretettel 
magyarázható. A pedagó-
gus léttel, az elhivatottság-
gal, a személyes példamuta-
tással. Ezt köszönöm vala-
mennyi óvodában és iskolá-
ban tevékenykedő munka-
társamnak – zárta szavait 
Sárközi Márta.

A Batthyány iskola ne-
gyedikeseinek köszöntő 
műsorát követően került sor 
a pedagógusok munkáját 
elismerő díjak átadására. 
Érd Közneveléséért Díjat 
kapott Bagó Lajosné, a Vö-
rösmarty Gimnázium né-
met szakos tanára és Czin-
kóczi Krisztina, az Érdi 
Kincses Óvoda Kutyavári 
Tagóvoda óvodapedagógu-
sa, Érdi Közszolgálati Díj-
ban részesült Nagyné Szil-
va Katalin, a Napsugár 
óvoda pedagógusa.

Bagó Lajosné huszonhét 
éve a VMG német szakos ta-
nára. Mint mondta, nagy ki-
hívás ezt a korosztályt taní-
tani, de mindig nagy szere-
tettel gondol a fiatalokra. 
Jelenleg egy 12. évfolyamos 
osztály osztályfőnöke, tőlük 
búcsúzik és értük szurkol.

– Azért jó tanárnak lenni, 
mert ahogy a diákok változ-
nak, úgy a pedagógus is 
megújul, és velük együtt vál-
tozik – tette hozzá.

Czinkóczi Krisztina hu-
szonnegyedik éve dolgozik a 
Kutyavári óvodában. Mint la-
punknak elmondta, e pályán 
a gyerekek szeretete a leg-
csodálatosabb, valamint azt 
átélni, hogy az ő segítségével 
fejlődnek, és hogy óvónőként 
hozzá tud tenni ahhoz, hogy 
a későbbiekben a gyerekek 
könnyebben boldoguljanak. 
Krisztina régi óvodásaival is 
tartja a kapcsolatot: van 
olyan köztük, aki húszéves 
elmúlt, és rendszeresen meg-
látogatja őt az óvodában.

Nagyné Szilva Katalin 
1995-től dolgozik a Napsu-
gár óvodában. Számára e 
hivatás szépsége az, hogy 
egyik nap sem olyan, mint a 
másik, a gyerekek pedig ren-
geteg szeretet adnak.

– Bármit el tudunk érni, ha 
szeretettel viszonyulunk 
hozzájuk – hangsúlyozta la-
punkak Szilvia, megjegyez-
ve: a világ felgyorsult, a gye-
rekek sokat változtak az el-
múlt évtizedekben, amihez a 
pedagógusoknak is alkal-
mazkodniuk kell.

Végezetül az önkor-
mányzat elismerését és kö-
szönetét fejezte ki azoknak 
az óvodapedagógusoknak, 
illetve a nevelő, oktató 
munkát segítő munkatár-
saiknak, akik több évtize-
de dolgoznak óvodában, és 
ezáltal Érd közösségét 
hosszú ideje szolgálják. Az 
emléklapokat és ajándéko-
kat T. Mészáros András 
adta át.

QQ ÁdÁm Katalin

Jubileumi emléklapot kaptak
Vargáné Nagy Anikó pedagógiai asszisztens (Kincses Óvoda); Agócs 
Erika tagóvoda-vezető, Kiss-Zágonyi Ildikó óvodapedagógus (Kin-
cses Óvoda Harkály Tagóvoda); Szabó Erika óvodapedagógus (Kin-
cses Óvoda Kutyavári Tagóvoda); Linke Róbertné tagóvoda-vezető, 
Vucsicsné Balázs Anikó óvodai dajka, Szilágyiné Mészáros Andrea 
óvodai dajka (Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda); Szunyoghné Cseh 
Krisztina óvodapedagógus (Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda); 
Kesztler Sándorné óvodapedagógus (Kincses Óvoda Ófalusi Tag-
óvoda); Metzl Jánosné óvodapedagógus (Szivárvány Óvoda); Kop-
pányné Nyéki Mónika óvodapedagógus, Schablik Ferencné óvodai 
dajka, Erdély Sándorné titkár (Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvo-
da); Kovácsné Dombi Henriett óvodai dajka (Szivárvány Óvoda Me-
seház Tagóvoda); Kádár Andrea óvodapedagógus, Lengyel Judit 
óvodapedagógus (Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda).

Érd Közneveléséért Díjat kapott Czinkóczi Krisztina, a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda pedagógusa

Érdi Közszolgálati Díjban részesült Nagyné Szilva Katalin, a Napsu-
gár óvoda pedagógusa

A Batthyány iskola negyedikesei köszöntötték ünnepi műsorral a város pedagógusait

  

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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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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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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CNC/automata gépkezelő
(bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig)*

Kézi csiszoló/polírozó
(bruttó 333 000 - 550 000 Ft-ig)*

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig 
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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)

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

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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Érdi munkahelyre felveszünk
karbantartó – kisegítő – udvaros

munkakörbe kollegát.
•   terület rendben tartása, kisebb 

javítások, szerelések, szállítás
•   kertgondozás, karbantartás
•   különböző ad-hoc jellegű feladatok

 B kategóriás jogosítvány, vezetői 
gyakorlat szükséges.

 Jelentkezni munkabérigény megjelölésével  
a hodil@megatherm.hu e-mail címen lehet.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

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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Gépbeállító CNC és hagyományos
forgácsoló gépekhez
(bruttó 334 000 - 440 000 Ft-ig)

- Többműszakos munkarend

- Betanítás a próbaidő alatt

Gépipari képzettség feltétel, hasonló munkakörben eltöltött
üzemi gyakorlat előnyt jelent.

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig 

- Kafetéria pénzben

- Toborzási jutalom

- Munkába járási támogatás adómentesen

- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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Hód Szerviz Kft.  
fűtésszerelő szakmunkást, és a 

szakmában jártas segédmunkást keres!
Bérezés megegyezés szerint. 

06/ 30 231 9336
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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

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

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

Amit kínálunk:

•• Ingyenes vállalati buszjáratok
•• Határozatlan Határozatlan idejű idejű munkaszerződés

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

Százhalombattán az Ipari Park területén

Összeszerelő,Összeszerelő,
Targoncás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Százhalombattán az Ipari Park területén

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

16
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi család alkalmi takarító, házvezető-
nőt keres. Fényképes önélerajzokat fi-
zetési igény megjelölésével az ag@bi-
otech-medical.com email címre várjuk.

*68822*
Mosogatónőt felveszünk érdi Bran-
co Steak House-ba. Érdeklődni sze-
mélyesen 12-14h között: Érd, Balato-
ni út 13. Tel.: 06-20/5735-249

*68313*
Szakácsot, jó főzőasszonyt keresünk 
nyári időszakra. 06-30/3364-003.

*64527*

ÁLLÁST KERES
Élelmiszerüzletünkbe pénztáros-
eladó, és polcfeltöltő munkatársat 
felveszünk. 06-30-582-1280

*69197*
Megbízható középkorú hölgy taka-
rítást és (akár hétvégi) vasalást vállal 
Érd Parkvárosban! 06-20-2504241

*67828*

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*

VÁLLALKOZÁS

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

16
51

47

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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

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.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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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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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

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

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

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

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

munkakörökre érdi székhelyünkön!

Építőipari munkatársakat keresünk,  
Kőművest, Ácsot, Festőt  

és sokoldalú segédmunkást  
Érd és vonzáskörzetében lévő munkáinkhoz.

Teljesítmény arányos bérezés.  
Szakembereknél 2.000 Ft/óra díjjal,  

segédnél 1.200 Ft/óra díjazással. 

Jelentkezni lehet napközben 8-17 óra között  
a 70/425-8959 telefonszámon.

Kérem csak komoly és dolgozni akaró kollégák jelentkezzenek.
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Építőipari cég folyamatos munkalehetőséget 
kínál betanított munkások, 

segédmunkások, kőművesek részére. 
Szállás önálló lakásokban biztosított.

Érdeklődni: +36-20/444-54-06
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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

Építőipari segédmunkást 
keresünk ácsok mellé  
SÜRGŐSEN!

06-70-222-9833
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FODRÁSZSZÉK KIADÓ
A Gárdonyi Tanuszodával szemben, több 
éve működő szépségstúdióba keresünk 

szakembert, vállalkozóként. 

06-20/931-9086

A GDN Ingatlanhálózat 
új érdi irodájába, 

ingatlanreferens 
munkatársat keresünk.
30-947-8323  

l.marosvari@gdn-ingatlan.hu
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Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe 
versenyképes fizetéssel 

eladót felveszünk.
A jelentkezéseket a  

zoldseghaz@freemail.hu  
címre várjuk. 17
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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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Szakácsot, jó főzőasszonyt  
keresünk nyári időszakra.  
06-30-3364003.     Nyugdíjas is lehet!
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JÁRmű

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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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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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555

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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SZÁMÍTÓGÉP javítás, telepítés, 
irodai számítógépek üzemeltetése, 

szofverek telepítése, honlapok 
készítése, BITCOIN bányagép 

építése, üzemeltetése, tanácsadás.
 06-70-7114858.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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Méretre, garanciával
Redőny javítás s.O.s.!
Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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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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Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig 
mindenfajta munkálatokat, aszfalto-
zást, stb. 06-70-908-9578

*63601*
Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*63679*
Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*63638*
Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók júniusban 30-50%-os kedvez-
ménnyel. Nyugdíjasoknak +10% ked-
vezmény! 06-70-676-7722

*65070*
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*
Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, mo-
sógép és mosogatógép bekötés. 
70/642-75-26.

*69751*

ÁLLAT
ÁLLATORVOS. Házhozjáró. Mikro-
chip. Veszettség ellen védőoltás. Dr. 
Matejevszki Aszen 06-20-216-6979

*70117*

REdőNy

ALBÉRLET KÍNÁL

Egy főnek egy szoba külön bejárattal 
kiadó. 06-20-380-1876

*69796*

INGATLAN
Szálláshely kiadó 10 főig. 06-20/380-
1876.

*69793*

VEGyES
Alkalmanként fuvarozást, költözte-
tést vállalok. Tel.: 06-30-7473655

*67241*
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 (lovas-
hintó, vízhordó és egyéb germán fi-
gurákat). Minden megnézek! Kiszállás 
díjtalan! 06-70-282-5381

*66191*
Segítőt heti 2-3 napra keresünk. 
Nemzeti elkötelezett, precíz, számí-
tógépet jól ismerő nő személyében. 
06-20-9682-954, hazseistvan@free-
mail.hu

*69946*
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Tovább remekelnek a birkózók
Ötödik helyen zárta a törökországi Isztambulban rende-
zett U23-as Európa-bajnokságot az 55 kilogrammosok 
súlycsoportban Kovács Bence, az Érdi Spartacus SC kö-
töttfogású válogatott birkózója.

Kovács Bence a grúz Nug-
zari Curcumia ellen kezdte 
meg a korosztályos konti-
nensviadalt, azonban a se-
lejtezőben 10–2-es vereséget 
szenvedett. Vigaszágon foly-
tathatta a küzdelmeket, ahol 
előbb az ukrán Vlagyiszlav 
Korosztelovot 9–6-ra verte, 
ezzel a bronzmeccsig jutott, 
ahol az örmény Norajr Ha-
hojannal szemben 10–2-re 
maradt alul, így az ötödik 
helyet szerezte meg.

Az Érdi Spartacus SC 
nyolc versenyzővel lépett 
szőnyegre a Debrecenben 
rendezett veterán kötött- és 

szabadfogású országos baj-
nokságon, ahol 68 kategóriá-
ban hirdettek győztest. Az 
érdiek mindhárom éremből 
hármat-hármat gyűjtöttek.

Az A-korcsoport 78 kilo-
grammosai között Vejki Ta-
más mindkét fogásnemben 
érdekelt volt, s két bronz-
éremmel zárta a versenyt. A 
B-korosztályban, 62 kilóban 
Juhász Ferenc a szabadfo-
gásúaknál ezüst-, a kötöttfo-
gásúaknál bronzérmes lett. 
Ugyanebben a korosztály-
ban Apáti Zsolt a kötöttfo-
gást megnyerte 88 kilo-
grammban, szabadfogásban 

hatodikként zárt, míg Cser-
venyi-Jakabovics Zoltán 
kötöttfogásban hatodik, sza-
badfogásban pedig bronzér-
mes lett.

A C-kategóriában Bartha 
Sándor a kötöttfogásúak-
nál 78 kilóban a dobogó leg-
alsó fokára állhatott, sza-
badfogásban hetedikként 
zárt. A 100 kilogrammosok-
nál Sipos Árpád kötött- és 
szabadfogásban is ezüstér-
mes lett. A D-korcsoportban 
a 88 kilós Szeitl Károly kö-
töttfogásban harmadik, sza-
badfogásban ötödik lett, míg 
az E-korcsoport 130 kilósai 
között Kovács János ellen-
fél nélkül lett mindkét kate-
gória győztese.

Az érdiek két helyszínen 
voltak még érdekeltek, Végh 

Artúr és Mezei Patrik Sza-
badkán, Mezei Dominik pe-
dig Németországban méret-
te meg magát. Előbbiek a 
Refik Memisevics Brale ka-
det kötöttfogású nemzetközi 
versenyen a hatfős váloga-
tott tagjaiként indultak. A 
viadalon a 80 kilogrammo-
sok mezőnyében Mezei Pat-
rik korán búcsúzott, de 92 
kilogrammban Végh Artúr 

taktikus birkózásának kö-
szönhetően a dobogó tetejé-
re állhatott!

A szabadfogású kadet vá-
logatott a Brandenburg Ku-
pán indult, Mezei Dominik 
mellett további öt magyar-
ral. A tíz országot felvonulta-
tó mezőnyben az Érdi Spar-
tacus SC birkózója az érté-
kes harmadik helyet szerez-
te meg. n Domonkos

Szezonzáró családi nap
Véget értek a bajnokságok az Érdi VSE labdarúgócsa-
patainak. Az egyesület évzáró családi nappal búcsúz-
tatta a 2017/2018-as szezont.

Az Ovifoci Programban 
részt vevő óvodásoknak 
rendezett bemutatóval kez-
dődött a családi nap, amely 
játékos formában tartott 
körmérkőzéseket a legki-
sebbeknek, akik a meccsek 
mellett a dartsfocit is kipró-
bálhatták, illetve a darus 
tűzoltóautón a magaslatról 
is megtekinthették az Ercsi 
úti Sporttelepet.

– Azt szerettük volna, 
hogy a szülők érezzék, egy 
nagy család, csapat va-
gyunk, úgyhogy gondoltuk, 
majálishangulatot terem-
tünk – mondta Várnai Vik-
tória, az Érdi VSE sport-
menedzsere.

– Nagyon jól sikerült, 
most azokat az ovisokat 
hívtuk fel ide, akikkel a hét-
köznapokban is foglalko-
zunk, hogy augusztustól ők 
is elkezdhessék a kicsit ko-
molyabb focizást – fogalma-
zott Ebedli Zoltán, az Ovi-
foci Program vezetője, aki 
elmondta: szeptembertől 

jelentősen bővül a prog-
ramban részt vevő intézmé-
nyek száma.

– Próbáljuk minél köze-
lebb hozni a labdarúgáshoz 
a fiatalokat. Ők nagy kedv-
vel játszottak, jó volt nézni 
és szeretnénk, ha minél ha-
marabb igazolt játékosaink 
lennének – fejtette ki No-
vák Ferenc, az Érdi VSE 
ügyvezető elnöke.

A több mint kétszázötven 
fő részvételével zajló csalá-
di napon idén sem marad-
hatott el a szülők és gyer-
mekek meccse, de emellett 
tengózhattak, tizenegyes-
párbajt rendezhettek a 
gyermekek, amíg a szülők 

társalogtak és a finom ebé-
det, így a gulyást, a lecsót 
vagy éppen a pörköltet vár-
ták.

Aki részt vett a családi 
napon, az nem bánta meg, 
hiszen remek élményekkel 
zárhatta le a hosszú, fá-
rasztó idényt.

Qn Domi

Presztízscsata az Arénában
A magyar férfi röplabda-
válogatott háromszettes 
vereséget szenvedett Fe-
héroroszországtól az 
Ezüst Európa Liga záró 
fordulójában, az ÉRD Aré-
nában, míg a női válogatott 
fordulatos meccset játszott 
Finnországgal, amelyet öt 
szettben múlt felül!

Bogdan Tanase fiai nehe-
zen tudták tartani a lépést, 
hiszen már a nyitó szettben 
15:5-re lépett meg a belorusz 
együttes, amely simán hozta 
az első játékrészt (25:16). A 
másodikban továbbra sem 
sikerült felvenni az ellenfél 
ritmusát, a vendégek fölé-
nyüket egyértelműsítve ti-
zenhárom ponttal hozták a 
második játszmát (25:12). A 
harmadik felvonásban sem 
változott a játék képe, a fe-
héroroszok rögtön 8:4-re lép-
tek el, innen pedig csak nőtt 
a különbség. A magyarok az 
utolsó játszmát nyolc ponttal 
vesztették el, s egy Albánia 
elleni ötszettes győzelem-
mel, illetve öt vereséggel vé-
geztek az Európa Liga ezüst 
divíziójában.

A női válogatott bár biztos 
résztvevője a budapesti 
Arany Európa Liga négyes 
döntőjének, ennek ellenére 
presztízskérdést csináltak a 
csoportot vezető finnek elle-
ni meccsből. Az első játszma 
kiegyenlített küzdelmet ho-
zott az elején, hiszen a ma-
gyarok ugyan még 8:7-es 
hátrányban voltak, de ezt 
meg tudták fordítani, s a já-
tékrész hajrájában már 

21:18-ra vezettek, az első 
szettet pedig öt ponttal nyer-
ték (25:20). A második úgy 
indult, ahogy az első befeje-
ződött, s a mieink már az ele-
jén elléptek, de a skandiná-
vok szinte a sírból hozták 
vissza a szettet, amikor a 
21:15-ös hátrányt is ledol-
gozták. Hiába volt Sándor 
Renátáéknak két szettlab-
dája, a finnek fordítottak és 
27:25-ös játszmasikerükkel 
egyenlítettek. A harmadik 
játszma is fordulatokkal volt 
tarkítva, de amíg a magya-
rok egy-két, addig a finnek 
három-négypontos különb-
séget is hozzáraktak, így 
volt ez a végjátékban is, s 
25:21-re hozták a szettet, 
amellyel már biztosították 
csoportelsőségüket. A ne-
gyedik játszmában nem adta 
fel a magyar válogatott, 
amely 6:7-ről 14:11-re fordí-
tott, majd a finnek is megtet-

ték ugyanezt (17:18). Mégis, a 
hazaiak ötpontos sorozatot 
produkáltak, s sikeresen le-
zárták a szettet (25:21). A 
rövidített szett az egész 
meccset tükrözte, hol a fin-
nek vezettek, hol a mieink 
egyenlítettek, de ezúttal 
nem akart összejönni a veze-
tés. A játékrész felénél, 8:7-
es finn előnynél egy rövid 
fújás után Szakmáry Gréta 
egyenlített, sőt, egy átnyú-
lás miatt már a magyarok-
nál volt az előny. Jött egy 
újabb finn hiba, egy óriási 
outtal a meccs hajrájában 
10:8-ra vezettek Tálas Zsu-
zsannáék. Ezt követően a 
finnek kétszer is időt kértek, 
de ez sem segített, a magya-
rok Szedmák Réka révén 
szett- és meccslabdához ju-
tottak! Egy remek blokkal 
pedig ki is használták elő-
nyüket, s 3:2-re megnyerték 
a mérkőzést! n DB

Végh Artúr ezúttal Szabadkán nyert

Repül a pöttyös bőr, ki tudja, hol áll meg

Ötszettes győzelemmel hangolt a négyes döntőre a magyar női röp-
labda-válogatott  (Fotó: MRSZ/Muzslay Péter)
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VII. MINARET KUPA  
és 2018. évi  

Érdi Szenior rapid sakkverseny
Az Érdi VSE sakkszakosztálya megrendezi a VII. MI-
NARET KUPA sakkversenyt és Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Idősügyi Tanácsa támogatásával a 
2018. évi Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnok-
ság érdi elődöntőjét.

A verseny időpontja:
2018. június 17. vasárnap 9.50-től kb. 14.30-ig

Helyszín:
Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)

A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 7 forduló-
val. A mérkőzések gondolkodási ideje: 15–15 perc. He-
lyezések eldöntése: pontszám; Buchholz érték; Berger 
érték; sorsolás.
Nevezést le lehet adni a 06-20-256-0808-es telefon-
számon vagy a sakkpeti@gmail.com e-mail címen 30 
versenyzőig 2018. 06. 15. 18 óráig, illetve, ha a létszám 
nem telt be, nevezni lehet személyesen a helyszínen 
2018. 06. 17. 9.40-ig.
A Minaret kupára bárki nevezhet, a szenior versenyre 
pedig csak az érdi állandó lakcímmel rendelkező, 60 
éven felüli magyar állampolgárok – szenior versenyre 
nevezőknek kötelező a helyszínen a személyi igazol-
vány és lakcímkártya bemutatása.
A szeniorok közül az első három helyezett jogot szerez 
a szeptember 13–14-ei, nagykanizsai országos döntőn 
való részvételre.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Az  élet iskolája
Múlt hét szerdán tartotta az ÉRD amatőr gyerek kézi-
labdacsapat az évadzáróját a Batthyány Sportcsarnok-
ban, az NB I-es játékosokkal és Szabó Edinával, Schó-
ber János edző irányításával, de közülük is leginkább 
Vincze Viktóriával a főszerepben.

Van egy csapat, ami 2017 
novemberében alakult, és 
aminek Szabó Edina, az ÉRD 
vezetőedzője és Szántó Erzsé-
bet, az Érdi Sport Kft. ügyve-
zetője a szellemi anyjai. Ők 
kérték fel az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola 
tanárát, Schóber Jánost, 
hogy legyen az edzője az ÉRD 
amatőr gyerek kézilabdacsa-
patnak. A programnak hamar 
híre ment, a szerdai ingyenes 
edzésekre ma már ötvenen 
járnak, nemcsak Érdről, ha-
nem Budapestről, Adonyból, 
Tárnokról, Sóskútról is. És 
ezzel a program el is érte cél-
ját, ami, ahogy Schóber János 
edző fogalmaz:

– Nem az, hogy NB I-es já-
tékosokat neveljünk, hanem, 
ahogy a felnőtt és a gyerek 
amatőrök jelszava is hirdeti 
a mezükön: „Ne csak nézd, 
csináld is!”. Nagyon örülök, 
hogy Edina és Rácz Marian-
ne is azt mondta, hogy ügye-

sek a gyerekek, és ezt az el-
kezdett amatőr programot 
folytatni kell.

Van egy majdnem tizenki-
lenc éves lány, Vincze Viktó-
ria, akiről hét hónapos korá-
ban derült ki, hogy beteg. 
Mária, az édesanyja el-
mondta, Viktória hároméves 
korától tizenhat éves koráig 
a Pethő Intézetbe jártak, 
most pedig egy alapítvány 
segít megtanítani a lányt a 
képkommunikációra, illetve 
a jelbeszédre. Viktória saj-
nos nem tud beszélni, pedig, 
ahogy édesanyja fogalma-
zott:

– Borzasztó sok minden 
van benne, csak éppen nem 
tudja elmondani. Értelmileg 
teljesen tiszta, mindent tud, 
mindent meg tud tanulni.

Viktória az ÉRD egyik 
nagy szurkolója, a lány szin-
te csakis kedvenc csapata 
meccseinek kedvéért moz-
dul ki.

Van egy tanár, Schóber Já-
nos, aki felfigyelt Viktóriára 
az ÉRD–Vác mérkőzésen, 
ahol a lány Dragival, a kaba-
lafigurával szeretett volna 
fényképezkedni. Az amatő-
rök edzője nemcsak ebben 
segített neki, hanem amikor 
megtudta, hogy Viktória 
álma a kézilabda, és hogy 
testvére, Boglárka amúgy is 
a gyerek amatőr csapat tag-
ja, meghívta őt is az edzé-
sekre.

– A csapattársai nemhogy 
elfogadták a jelenlétét, de 
azon versengenek, hogy ki 
tolhassa, az edzések végén 
pedig odamennek hozzá és 

pacsiznak vele, hogy ügyes 
voltál, Viki. Ilyenkor könny-
be lábad az ember szeme – 
válaszolt meghatódottan 
kérdésünkre Schóber János.

Volt egy évadzáró szerda 
este, ami az edzésen – ami 
fergeteges hangulatú volt – 
és a minibajnokságon túl – 
amit az amatőrök az NB I-es 
lányokkal játszottak – sok-
kal többről szólt. Nemhiába 
nyilatkozott aztán úgy az 
újságnak könnyes szemmel 
Szabó Edina:

– Maga a Batthyány Sport-
csarnok is erős érzelmeket 
hív elő bennem, hiszen innen 
indultunk, ezért számunkra 

ez egy mitikus hely. Az pe-
dig, amit Schóber tanár úr 
ma Vikivel csinált, az az élet 
iskolája.

– A sporton keresztül mu-
tathatjuk meg, hogy milyen 
emberek vagyunk. A sport 
az akaratra, kitartásra, fele-
lősségtudatra, egymás elfo-
gadására, lojalitására kell 
hogy neveljen, és ezek a gye-
rekek mintapéldái annak, 
hogyan kell egymást tisztel-
ni, becsülni, elfogadni – 
mondta az évadzáró végén 
Schóber János.

Aki látta az évadzárót, az 
ennek szemtanúja lehetett.

QQ JAKAb-APoNyI NoÉMI

„Ezek a gyerekek mintapéldái annak, hogyan kell egymást tisztelni, becsülni, elfogadni” 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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