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Érd, Felső utca 31/A 
06 30 9509 816 
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Marcell  
Ékszer

A SIKERRE való tekintettel 
akciónkat felturbóztuk!
ARANY ÉKSZEREK  

-30% EXTRA 
KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
KEDVEZMÉNNYEL!

a nyár színeivel.
Most érdemes!

Cí�m: É� rd, INTÉRSPAR
Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 

Akciónk visszavonásig érvényes.
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„Ha csinálsz valamit, azt csináld rendesen, vagy neki se állj!”
Interjú Gaszt Attilával, az Év Gyára címet elnyert GIA Form Kft. tulajdonosával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 24. szám    2018. június 20.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Bü szke vagyok arra, hogy itt játszhattam”
Szerdán tartotta évzáró ünnepsé-

gét az ÉRD női kézilabdacsapata. 
Az ÉRD Arénában megtartott ese-
ményen a klub elbúcsúzott a felnőtt 
csapattól távozó öt játékosától. Sza-
bó Edina, az ÉRD vezetőedzője be-
szédében megköszönte a szurkolók 
egész éves biztatását, illetve a támo-
gatók segítségét, kiemelve, hogy 
nélkülük nem tudna így működni, 
ilyen eredményeket elérni a csapat. 
A vezetőedző után a kapusedző, 
Rácz Marianne vette át a szót, aki a 
montenegrói védekezőspecialista-
irányítót, a hazatérő Andjela Bula-
tovicsot méltatta. Ezt követően Bu-
latovics is intézett néhány szót a 
szurkolókhoz, a csapattársakhoz és 
a stábtagokhoz: – Köszönöm a szur-
kolóknak a támogatást, amely ak-
kor is megvolt, amikor gyengébben 
játszottunk, de végig kitartottak 
mellettünk – mondta a montenegrói 
klasszis, aki hozzátette, megtisztel-
tetés volt a csapat tagjaival együtt 
játszani. n 22. oldal

Ipari park, inkubátorház, óvoda

Érd közgyűlése az elmúlt időszakban több település-
fejlesztési döntést is hozott. A tervezetekkel kapcsola-
tos társadalmi egyeztetés június elsején kezdődött; a 
lakosság június 20-áig tehette meg módosítási javas-
latait, észrevételeit.  n 3. oldal

Újrafúrják a meleg vizes kutat

Hamarosan megkezdődik a meleg vizes kút újrafúrá-
sa Ófaluban – jelentette be T. Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján. A polgármester elmond-
ta: közel ezerméteres kutat kell fúrni, a munka várha-
tóan csak őszre fejeződik majd be.  n 7. oldal

Megújuló Parkoló program

Megújul a hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiatalok-
nak ingyenes nyári elfoglaltságot biztosító Parkoló 
program. A kisebbeknek egyhetes, napközis tábort 
szerveznek július első hetében. Ez utóbbira ezen a hé-
ten várják a jelentkezőket.  n 18. oldal

(Fotó: handballerd.hu/dénes balázs)
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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

ÉLVEZZE KI MAXIMÁLISAN AZ EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐT!
JOBB HALLÁS. JOBB ÉLET.

KÉRJEN IDŐPONTOT INGYENES, ÁTFOGÓ HALLÁSVIZSGÁLATUNKRA!

ELMÚLT 60 ÉVES?

Jöjjön el ingyenes hallás- 
vizsgálatunkra július 31-ig, 
és válasszon egyet 
nyári ajándékaink vagy 
egy csomag kávé közül!
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2030 Érd, Budai út 28. 06 30 825 9274, 06 23 362 351
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben. 17
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KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyombiketeam.hu • info@solyombike.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15
Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta
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Ipari park, inkubátorház, új óvoda
Érd közgyűlése az elmúlt időszakban több településfej-
lesztési döntést is hozott, amelyek szükségessé teszik a 
hatályos településrendezési eszközök – többek közt a 
helyi építési szabályzat, illetve a településszerkezeti 
terv – módosítását. A tervezetekkel kapcsolatos társa-
dalmi egyeztetés június elsején megkezdődött; a lakos-
ság június 20-áig tehette meg módosítási javaslatait, 
észrevételeit, akár írásban, akár szóban. 

Ez utóbbira egy június 11-
ei lakossági fórumon kerül-
hetett sor, ahol Fehérné Töl-
gyesi Ildikó, Érd főépítésze, 
valamint Koszorú Lajos épí-
tész, vezető tervező, a Város-
Teampannon Kft. ügyveze-
tője ismertette a településfej-
lesztési terveket, valamint 
azt, hogyan módosulnak a 
településrendezési eszkö-
zök, és válaszoltak a lakos-
ság kérdéseire is.

– A módosítások többsége 
kiemelt projektekkel van ösz-
szefüggésben. Az egyik egy 
ipari parki fejlesztés, a város 
nyugati részén, a Zámori pa-
tak, a 7-es út, a Benta patak, 
valamint egy ingatlan által 
határolt részen. A projektet a 
Nemzeti Ipari Park Üzemel-
tető és Fejlesztő Zrt. és a vá-
ros közösen menedzseli. A 
közel 42 hektáros területen 
olyan ipari, logisztikai tevé-
kenységek telepítését készíti 
elő a város, amelyek Érd gaz-
dasága, foglalkoztatása 
szempontjából lényegesek. A 
Gyümölcskutató területét a 
beruházás nem érinti – hang-
súlyozta Koszorú Lajos, aki 
elmondta azt is: a terület 
közművesítési, közlekedési, 
tájrendezési összefüggéseit 
egyben kezeli a szabályozási 
tervmódosítás, odafigyelve 

arra, hogy az ökológiai folyo-
sók és a kijelölt véderdősá-
vok nagysága megmaradjon, 
ezek területe összességében 
ne csökkenjen. 

– A másik, hasonlóan lé-
nyeges projekt a szennyvíz-
tisztító telep, illetve a Tesco 
áruház környezetében, a Bu-
dafoki út, Sulák utca, M6 au-
tópálya, 6-os, 7-es elkerülő 
út által határolt területen 
megvalósuló úgynevezett in-
kubátorház – multifunkciós 
vállalkozói központ és rak-
tárbázis önkormányzati be-
ruházásként, amelyek a Mo-
dern Városok programon 
belül az Üzleti Infrastruktú-
rafejlesztés célterületei. A 
tömbben jelenleg jól működő 
gazdaság i-kereskedelmi 
egységek és kevésbé rende-
zett telephelyek egyaránt 
vannak. A város három épí-
tészirodát kért fel program-
kialakító tanulmánytervek 
elkészítésére; a legkedve-
zőbbnek ítélt, és az önkor-
mányzat által kiválasztott 
terv figyelembe vételével 
alakítjuk ki az építési lehető-
ségeket – hangsúlyozta Ko-
szorú Lajos. Mint elmondta, 
a területen egy olyan épület-
együttest terveznek, amely-
ben a kisvállalkozóknak ott-
hont adó kétszintes inkubá-

torházon kívül bérelhető 
raktárak, valamint egy ma-
gánberuházásban megvaló-
suló innovációs, mérnöki tu-
dásbázisként működő cég 
kap majd helyet.

Több más önkormányzati 
fejlesztési programról, illet-
ve a hozzájuk kapcsolódó, a 
településrendezési eszközö-
ket érintő módosításokról 
tájékoztatták még a lakossá-
got – ezek közt volt a Minaret 
és környéke fejlesztése. A 
középkori műemlék környé-

két rendbe szeretné tenni a 
város, és kapcsolatot építe-
nének ki a Minaret és Ham-
zsabég tér között, illetve a 
gát – Duna-part – felé. A Mi-
naret környékén rekreációs 
pihenőpark épülne ki a ter-
vek szerint.

Szó esett még egy intéz-
ményfejlesztésről is: a Rozs-
nyói út, Csobánci utca, Baj-
csy-Zsilinszky út és Cserhal-
mi út által határolt területen 
négycsoportos óvoda épülne 

a jövőben, így ezt a részt ki-
emelt fejlesztési területté 
nyilvánította a város.

A lakossági fórumon több 
kérdés, észrevétel is elhang-
zott az ipari parkkal, az ófa-
lui fejlesztéssel, illetve az 
óvodafejlesztéssel kapcso-
latban. Egyes lakók azt java-
solták, hogy a Minaret utcá-
ját érintő Volán-buszjárat a 
közeli utcákban közlekedjen, 
ne a műemlék közvetlen kö-
zelében, mert az zavarja/
rontja a Minaret körüli tér 

turisztikai használatát – ke-
rékpáros, gyalogos átközle-
kedést – is. A főépítészi iroda 
hangsúlyozta, hogy a bemu-
tatott koncepcióterv még 
nem végleges; a rendezési-
terv-módosítás célja a közte-
rületek területének biztosí-
tása. A buszjárattal kapcso-
latos módosításokat leegyez-
tetik az illetékes üzemeltető-
vel és a koncepcióterv készí-
tőivel is, és javasolja egy má-
sik fórum megtartását a 

koncepcióterv továbbgondo-
lásával kapcsolatban.

Koszorú Lajos elmondta: 
arról, hogy a partnerségi 
egyeztetés során érkezett 
javaslatokat hogyan építik 
be a tervekbe, a közgyűlés 
dönt majd. Ezt követően vég-
legesítik a terveket, és – ki-
emelt fejlesztésekről lévén 
szó – elküldik az állami fő-
építésznek, aki államigaz-
gatási egyeztető tárgyalás 
összehívását követően az 
egyeztetésről készült jegy-

zőkönyvet megküldi az ön-
kormányzatnak. A közgyű-
lés a lakossági és államigaz-
gatási egyeztetés eredmé-
nyeként véglegesített terv 
elfogadásáról szóló előter-
jesztést várhatóan a szep-
temberi ülésén fogja tár-
gyalni – ami azt jelenti, hogy 
őszre megteremtődhetnek 
az engedélyezés, kivitelezés 
feltételei több nagy érdi be-
ruházással kapcsolatban.

QQ ÁdÁm Katalin

Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész és Koszorú Lajos vezető tervező lakossági fórumon ismertették a tele-
pülésfejlesztési terveket
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„Ha csinálsz valamit, azt csináld rendesen!”
Sokaknak nem kell bemutatni, hiszen tősgyökeres érdi-
ként rengeteg ismerőse és barátja van Gaszt Attilának, 
aki nemrég az Év Gyára címet nyerte el vállalkozásával, 
a GIA Form Kft.-vel. A történet: ahogyan egy garázsból 
induló családi vállalkozás ma már egy hipermodern 
üzemcsarnokban világszínvonalú munkát végez, egé-
szen meseszerű. Hogyan válik a legkisebb királyfiból 
sikeres üzletember, erről szól a következő interjú.

– Tősgyökeres érdiek?

– Nagyon régi érdiek va
gyunk, az édesapám és az 
édesanyám szülei is itt éltek 
már. Olyannyira érdiek va
gyunk, hogy valamennyien a 
Vörösmarty Mihály Gimná
ziumba jártunk. Oda jártam 
én is, a feleségem is, az édes
anyám, de még az anyósom 
is, most pedig a gyermekeim 
tanulnak az intézményben.

– Az édesapja már az ön 
gyermekkorában is szer-
számkészítő volt. Egyértelmű 
volt, hogy ön is ezt a pályát 
választja?

– Számomra egyértelmű 
lett volna, azonban akkori
ban, amikor a döntésre sor 
került – a rendszerváltás 
környékén –, az édesapám, 
látva a kiváló gimnáziumi 
eredményeimet, azt mondta, 
hogy több lehetőségem lehet 
a kereskedelemben és a ven
déglátásban, hiszen szer
számkészítő van elég a csa
ládban, ugyanis addigra a 
bátyám is kitanulta a mes
terséget. A nyelvtudásom 
adott volt, így el is kezdtem a 
szállodaipari tanulmányai
mat, amit aztán fél év után 
gyorsan át is értékeltem. Be
fejeztem ugyan az iskolát, de 
1991 januárjában lementem 
a műhelybe és hivatalosan is 
elkezdtem dolgozni. Óriási 
lelkesedéssel, amolyan hű
belebalázsként ugrottam 
neki a feladatnak, azt gon
doltam, hogy én majd meg
váltom a világot. Ekkor apu
kám, aki a mesterem volt, 
megállított és azt mondta: ne 
kapkodj, ha csinálsz vala
mit, azt csináld meg rende
sen, vagy neki se állj! Ez szá
momra egy olyan mondat, 
ami egy életen át elkísér.

– Nem volt fura, hogy az 
édesapja nem akarta kezdet-
ben, hogy ön is ezt a pályát 
válassza? Akkoriban annyira 

egyértelmű volt, hogyha va-
lakinek „üveges az apja, ak-
kor a fia is az lesz”.

– Azért nem volt ez egyér
telmű, mert a család koráb
ban nagyon megszenvedte 
az államosítást. A nagyapám 
pék volt, az övé volt a Gaszt 
Pékség. Ez olyan volt akkori

ban, mint ma a Soós Pékség. 
Az öreg Soós még anno az 
nagyapámtól tanulta a mes
terséget. Aztán amikor az 
államosítás során elvették a 
nagyapámtól a pékséget, s ő 
alkalmazottként dolgozha
tott a saját műhelyében, ak
kor érthető módon azt mond
ta édesapámnak, hogyha 
maszek lesz, eltöri a derekát. 
Így volt egyfajta kontroll a 
családunkban, ami az apá
mat is óvatosságra intette és 
késleltette az önállósodását. 
Ennek tudatában megértet
tem apám döntését.

– Meddig maradt a gépek 
mellett?

– Tizenkét évet dolgoz
tam a gépek mellett, egészen 
addig, amíg rá nem jöttem, 
hogy nem lehet egyszerre a 
műhelyben dolgozni, éjjel ár
ajánlatot írni, napközben a 

gépek mellől a beszerzéssel 
és az ügyfelekkel is foglal
kozni. Nem volt más út, ez a 
fejlődés része volt.

– Könnyű volt ezt meglép-
nie, olyan típusnak látszik, 
aki szeret mindent kontroll 
alatt tartani?

– A mai napig nagyon szí
vesen vagyok az üzemben, 
de be kell látni, hogy itt 67 
ember dolgozik és én nem 
akkor vagyok hasznos, ha az 
üzemben állítom a fröccs
technológiát vagy illesztem 
a szerszámot, hanem ha a 
cég dolgaival foglalkozom. 

Nagyon nehéz volt kiadni a 
feladatokat a kezemből és 
nehéz volt a szervezetet fel
építeni, de megérte.

– Hogyan foglalná össze 
a cég történetét, amely egé-
szen meseszerűen alakult?

– A szüleim családi háza 
mögött kezdődött minden 
1988ban, amikor egy tipi
kus garázsvállalkozásként 
megalapította édesapám a 
saját egyéni vállalkozását és 
a hazai megrendelők számá
ra elkezdett szerszámgyár
tással foglalkozni. Én 1991
ben a felsőfokú tanulmánya
im mellett álltam be hozzá 
„inasnak”. Kezdetben egy 
gépünk volt, ahhoz vett még 
egyet, majd még kettőt, az
után a privatizáció idején 
már együtt vásároltunk gé
peket. A kilencvenes évek 
elején megjöttek az első né

metországi megbízások, 
amelyekhez kamatoztatni 
tudtam a német nyelvtudá
som. Ebben az időben vettük 
fel az első alkalmazottakat, 
akik nem a család tagjai vol
tak, majd 1997re kinőttük a 
családi ház garázsát és a 
Kornélia utcában bővítettük 
telephelyünket és a tevé
kenységünket CNCforgá
csolással, illetve fröccsön
téssel. 2002ben kinőttük az 
egyéni vállalkozói kerete
ket, így 2003ban megalapí
tottuk a cégünket, a GIA 
Form Kft.t, amelynek 80 
százalékban vagyok én, 20 
százalékban pedig az édes

apám a tulajdonosa. A cég
alapítás után elképesztő fej
lődésnek indultunk. Ötven
milliós bevételből lett hirte
len százmilliós árbevéte
lünk, majd ebből a következő 
évben száznyolcvan, majd 
háromszázhatvan, ötszáz
millió és így tovább. A tava
lyi évben elértük az 1,5 milli
árd forintos árbevételt, ami 
azt jelenti, hogy 15 év alatt 
15szörös volt a növekedé
sünk. A fejlődést pedig an
nak köszönhettük, hogy be
hoztuk a CNCtechnikát és 
elindítottuk a fröccsöntést 
is. Kezdetben csak azért vet
tünk fröccsöntő gépet, hogy 
a saját szerszámainkat le 
tudjuk tesztelni. Azonban az 
ebben rejlő lehetőségeket az 
ügyfelek is felismerték, már
mint, hogy tudunk egyszerre 
szerszámot készíteni és 
fröccsönteni, s ha már ezt 
tudjuk, és le tudjuk tesztelni 

a szerszámot, akkor tudunk 
nullszériát is gyártani, ebből 
következően szériát is. Tud
niillik a fröccsöntés az ön
magában csak egy dolog, de 
az alapja a szerszámkészí
tés, és ha valahol nincs meg 
egy profi szerszámkészítő 
bázis, abból nem lesz jó 
fröccsöntő üzem, mert az 
alapkompetencia az ott van 
a szerszámkészítésnél. Ha 
nem jó a szerszám, nem lehet 
jól fröccsönteni. Ezért jó az 
ilyen típusú vállalkozás, 
ahol a szerszámkészítés az 
alap és arra épül a fröccsön
tés, és nem fordítva. Ebből 
lett nekünk nagyon sok 
munkák, mire jött egy ügy
fél, aki azt mondta, hogy any
nyira belénk szeretett, hogy 
tudna nekünk hét gépre éj
jelnappal munkát adni. Mi
vel erre akkor még nem vol
tunk felkészülve, két év tü
relmi időt kértem, mert ak
kor még nem volt arra lehető
ségünk, hogy megvegyünk 
hét darab húszmillió forint 
értékű gépet, és már akkor 
is azt vallottam, hogy addig 
nyújtózkodjunk, amíg a ta
karónk ér. Soha nem vettünk 
fel hitelt, mindig lépésről lé
pésre építkeztünk.

– Sikerült két év alatt ek-
korát fejlődni?

– Olyannyira, hogy bő egy 
év alatt felépítettük a kapa
citást és ezzel párhuzamo
san elkezdtünk növekedni. 
2006ban aztán megkaptuk 
az első autóipai megrendelé
sünket, a Peugeot 1,6 HDI 
légtömegmérőházát kezd
tük el gyártani, ami évi egy
millió egymilliókétszáz
ezer darabos gyártást jelen
tett, azonban ezt a munkát 
már a Kornélia utcában sem 
tudtuk elvégezni. Ugyan 
2004ben megvásároltam a 
mai üzemünk területét, 
azonban az sem úgy történt, 
hogy egyik napról a másikra 
felépítettük, egy átmeneti 
időszakra a Szajkó utcába 
költöztettük a fröccsöntő üz
letágat és Várpalotán is bé
reltünk egy üzemet. Végül 
2012ben tettük le az alapkö
vet és 2013ra felépítettük a 
mostani üzemünket, majd 
2014. január 6án elkezdtük 
itt a munkát.

Apa és fia, Gaszt István és Gaszt Attila, az Év Gyára díjátadón. Náluk mindig a család és a csapat az első!

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu
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– Milyen célokat tűzött ki 
maga elé azzal, hogy felépí-
tette a csarnokot?

– Azt szerettem volna el-
érni, hogy négy év alatt, 
vagyis 2018-ra meg tudjam 
duplázni a kapacitásainkat 
és az árbevételünket. Ezt két 
év alatt sikerült összehoz-
nunk. A munkavállalókat is 
érintette a fejlődés. Har-
mincöt fővel költöztünk ide, 
mostanra hatvanheten va-
gyunk.

– Apropó, munkaválla-
lók. Tavaly is és idén is meg-
nyerték a dolgozói elége-
dettség kategóriát az Év 
gyára versenyben. Minek 
köszönhető ez?

– Hiszek a személyes 
kapcsolatok erejében. Úgy 
gondolom, hogy mindenki a 
saját csapatába olyan embe-
reket választ, akivel megta-
lálja a közös hangot. Min-
denkit személyesen én hall-
gatok meg, mielőtt felven-
ném. Nálunk az alapot jelen-
ti, hogy valaki emberileg le-
gyen rendben, hiszen a 
szakmát meg lehet tanulni, 
viszont ha az alapvető embe-
ri értékek nincsenek meg, 
akkor az illető sosem lesz 
csapattag és kiveti magából 
a közösség. Mindenki na-
gyon fontos nekem, egy idő-
ben még azt is fejből tudtam, 
hogy kinek mikor van a szü-
letésnapja. Persze van egy 
keménymag is, akikkel már 
több mint húsz éve együtt 
dolgozom. A szerszámüzem-
vezetőm, aki például még 
mindig csak 42 éves, húsz 
éve van velem. A napokban 
tartottuk a jubileumi ünnep-

ségünket, ahol hét kollégát 
jutalmaztunk, mert már a 
kezdetek óta itt dolgoznak. 
Többen azt mondják, hogy 
innen szeretnének nyugdíj-
ba menni. Van olyan kollé-
gám, akit az iskolapadból 
hoztunk ide, 25 éves, de ő is 
azt mondja, hogy neki ez az 
első munkahelye, de nem is 
akar többet.

– Ez fontos önnek?

– Nagyon fontos. Szá-
momra a család és a csapat 
az első. Sokkal nagyobb pri-
oritást élvez az, hogy a csa-
pat egységes legyen, mint 
hogy két százalékkal több 
legyen a nyereségünk. Látta 
a GIA Form logót? Van benne 
egy kis pluszjel. Nem vélet-
len, nálunk ez a családias 
hangulat és a megbecsülés 
jelenti a pluszt.

– Ha már szóba hozta a 
családot, hogyan tudta ösz-
szeegyeztetni ezt az életet az 
apasággal?

– Kezdetben nagyon ne-
héz volt. Idén leszünk húsz 
éves házasok a feleségem-
mel, a lányom 2000-ben, a 
fiam 2002-ben született. Egy 
héten hét napot dolgoztam, 
mígnem a lányom hároméve-
sen azt mondta egy vasár-
nap reggel, hogy: „Apa, ne 
menj el!”. Az volt az a pilla-
nat, amikor tudtam, hogy át 
kell értékelnem az addigia-
kat, onnantól kezdve vasár-
nap nem dolgoztam, később 
már szombaton sem, maxi-
mum néha kapcsoltam, kap-
csolom be a laptopot.

– Büszkék önre?

– Igen, nagyon, én is rájuk.

– Hogyan tudott egyéb-
ként a munkából hétvégén 
kiválni?

– Elkezdtem magam alá 
felvenni az embereket. Azt 
hiszem, ez volt a legnehe-
zebb része, hogy elenged-
jem az embereim kezét és 
önállóságot adjak nekik. 
Mára be kell látni, hogy nem 
lehetséges, hogy mindenről 
mindig tudjak, de velük 
együttműködve, nagyon jó 
csapat vagyunk. Mára már 
ki tudok kapcsolni és el tu-
dok menni például nyaralni, 
síelni, mert tudom, hogy 
száz százalékban megbíz-
hatok bennük. Ezen dolgoz-
tam, hogy ilyen emberekkel 
vegyem körbe magam. Fon-
tosnak tartom, hogy ne 
azért jöjjön be valaki, mert 
valahol pénzt kell keresni, 
hanem azért, mert jó érzés-
sel dolgozik. Amikor építet-
tem a csarnokot, sokan 
megkérdezték, hogy merre 
lesznek a kamerák. Furcsa 
választ adtam, ugyanis azt 
mondtam, hogy itt soha nem 
lesznek kamerák, amik a 
munkatársakat figyelik, 
mert itt, ha valaki azért dol-
gozik, mert a kamera figye-
li, akkor nem kell, hogy itt 
dolgozzon.

– Visszatérve a családra, a 
stafétabotot át akarja-e 
majd idővel adni a gyerme-
keinek?

– A lehetőség adott, de 
nem kötelező. Ha szeretnék 
csinálni, akkor én minden 
tudásomat átadom nekik, 
ahogy az édesapám tette ve-

lem anno, de ha a saját álma-
ikat szeretnék megvalósíta-
ni, akkor abban fogom támo-
gatni őket. A legfontosabb, 
hogy boldogok legyenek ab-
ban, amit választanak majd.

– Szigorú apa?

– Dehogy! Csak követke-
zetes. Ha lehet így mondani, 
én vagyok a „jó zsaru” a csa-
ládban. Vannak vonalak – 
amelyek ugyan elég szélesre 
vannak húzva –, de ha azo-
kat csak egy kicsit is megkö-
zelítik, akkor egy kerítéssel 
találják szemben magukat. 
Azonban szerencsére jó gye-
rekek és nem élnek vissza a 
bizalmammal.

– Van szabadideje? Ha 
igen, akkor azt hogyan tölti a 
legszívesebben?

– Gyerekkorom óta spor-
tolok, ebben tudok kikap-
csolni. Gimnazista éveim-
ben meghatározó szerepet 
töltött be az életemben az 
atlétika, amit főként Szalai 
Jenő tanár úrnak köszönhe-
tek. A régi, Kornélia utcai 
telephelyünket judóterem-
mé alakítottuk, több mint 
200 fiatal judozik itt nap 
mint nap és magam is szíve-
sen űzöm ezt a sportot. Sze-
retek ezenkívül síelni, 
windsurfözni, kerékpároz-
ni, de a hosszútávfutást is 
kedvelem. Jelenleg napi 
rendszerességgel futok mi-
nimum 10 km-t, és minden 
évben indulunk kollégáim-
mal a budapesti félmarato-
non, illetve csapatban a ma-
ratonon. Tavaly a 38. helyen 
ért célba a GIA Form Run-
ning Team.

– Tavasszal elnyerték az 
Év Gyára kitüntető címet. Mit 
jelent önnek most ez a díj?

– Ötvenhárom cég indult 
mindenféle árbevétel-kate-
góriában. Az Év Gyára címet 
három kategóriában osztják 
ki, bevételi kategóriákra 
bontva. Nyilvánvaló, hogy 
egy Audit vagy egy Bosch-t 
nem lehet összehasonlítani 
egy kkv-val. Viszont a kilenc 
kategória, amiben lehet in-
dulni, abban nem tesznek 
különbséget az árbevételek 
között, tehát például az ipar 
4.0 kategóriában nekünk a 
Bosch-sal kellett versenyez-
nünk. Az Év Gyára címet az 
kaphatja meg, aki legalább 
kettő-három kategóriában 
shortlistre kerül. Mi ott vol-
tunk a dolgozói elégedett-
ség, az ipar 4.0 és a legjobb 
termelés kategóriában az 
első három között, és így a 3 
milliárd forint alatti éves 
nettó árbevétel kategóriá-
ban a GIA Form Kft. – fenn-
állásának tizenötödik évé-
ben – megkapta a fődíjat, így 
egy évig viselheti az Év Gyá-
ra kitüntető címet.

– A díjat az édesapjával 
együtt vette át. Nagyon 
megható pillanat lehetett…

– Igen, tényleg az volt. 
Először én mentem fel a szín-
padra és vettem át a díjat, 
édesapám nem az a szereplő 
típus, ő a nagybetűs szakem-
ber, aki most is itt dolgozik a 
műhelyben, ám megkértem, 
hogy jöjjön fel a színpadra, 
ahol neki ajánlottam a díjat. 
Mindketten nagyon megha-
tódtunk…

QQ Ba-Nyilas HajNalka
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Köz éppontban a családok
Országos és helyi ügyekről – Modern Városok prog-
ram, útépítések, kormányalakítás, családtámogatás, 
Stop Soros törvénycsomag – beszélt Aradszki András 
országgyűlési képviselő az ÉrdTV Párbeszéd Extra 
című adásában.

Érden jól előkészítettek a 
Modern Városok program 
fejlesztései, és jól is hala
dunk a végrehajtásukkal – 
hangsúlyozta az ország
gyűlési képviselő, hozzáté
ve: a felszínivízelvezető 
rendszer már elkészült ré
szei jól vizsgáztak az el
múlt esőzések során.

– A rendszer kiépítése fo
lyik tovább, az anyagi for
rások ehhez rendelkezésre 
állnak. Az útépítések is fo
lyamatban vannak; a na
gyobb csomópontokat mi
hamarabb át kell alakítani. 
Ami a földes utak felújítá
sát illeti, jó hír, hogy létre
jött egy Budapestért és a 
fővárosi agglomerációért 
felelős államtitkárság. Fel
vettem a kapcsolatot Für-
jes Balázs államtitkárral, 
és közösen gondolkozunk 
azon, milyen konkrét lépé
seket tudunk tenni miha
marabb annak érdekében, 
hogy a lakóutak felújításá
val kapcsolatos ígéret való
sággá váljék, vagyis fej
lesztésükhöz a megfelelő 
összegek rendelkezésre 
álljanak – hangsúlyozta 
Aradszki András, hozzáté
ve: e hatvanmilliárdos pro
jekttel kapcsolatban nyi
tottságot és fogadókészsé
get tapasztalt. 

A politikus a helyi ügyek 
mellett országosakról is 
szót ejtett, elsőként a kor
mányalakításról. Kiemelte: 
a Fidesz–KDNP pártszövet
ségnek kétharmados több
sége van, ami a biztos kor
mányzás hátterét tudja 
megteremteni.

– Bár Európa számos or
szága küzd kormányvál
sággal, a választók akara
tából Magyarország stabil 
kormányzás elé néz, ami 
megteremti annak lehető
ségét, hogy a miniszterel
nök bátrabban nyúljon 
azokhoz a kérdésekhez, 
amelyek sorsfordítóak le
hetnek Mag yarország 
szempontjából: miképp tu
dunk megfelelni a XXI. szá
zad kihívásainak, fenntar
tani azt a gazdasági fejlő
dést, amely növekedési üte
me tekintetében többszörö
se az EUs átlagnak. A kor
mányalakítás során azokon 
a területeken, ahol a szak
mapolitikai kérdések hang
súlyosabban kerülnek elő – 

ilyen például az innováció, 
technológ ia , oktatás, 
egészségügy területe – 
szakemberek, akadémiku
sok kerültek a tárcák élére, 
azokon a területeken, ame
lyek politikailag inkább de
termináltak – külügy, mi
niszterelnökség –, ott ma
radt a politikai vezetés. Ezt 
az előremutató kettősséget 
látom a kormányalakítás 
szándékában, és nagyon bí
zom benne, hogy ez egy jó 
döntés volt, és a jövő vissza
igazolja majd ennek helyes
ségét – hangsúlyozta 
Aradszki András, aki el
mondta azt is: a következő 
négy évben a család lesz a 
középpontban. Magyaror
szág számára a demográfi
ai helyzet javítása kiemel
ten fontos, és ezt nem be
vándorlással, hanem a ma
gyar nemzet megújulási 
képességének növelésével 
kívánják elérni. 

– A magyar kormány bí
zik önmagában és a ma
gyar társadalom önfenn
tartó erejében, és ezt támo
gatja egy olyan, 2010ben 
indult programsorozattal, 
amely a családokat teszi a 
közgondolkodás, az adó és 
gazdagságpolitika homlok
terébe – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.

Aradszki András el
mondta azt is: a parlament 
megkezdte törvényalkotási 
tevékenységét, és sok más 
kisebb jogszabály mellett 
benyújtották a Stop Soros 
jogszabálycsomagot; a 
mostani törvényjavaslat 
szigorúbb, mint a korábbi. 
Tisztázza és lefekteti, me
lyek azok a hatáskörök, 
amelyeket semmiféleképp 
nem lehet átadni az EU 
szervezetének. A csomag
nak van egy másik eleme, 
amely bűncselekménnyé 
minősíti az illegális migrá
ció segítését. 

– A vita elkezdődött, 
egyedül a Fidesz–KDNP tá
mogatja egyértelműen a 
jogszabálycsomagot. Lát
szik, hogy az ellenzéki pár
tok számára Magyarország 
nem az első. A Fidesz–
KDNP számára igen: a 
nemzet kultúrájának, élet
terének, hagyományainak 
megőrzése az elsődleges 
szempont – zárta szavait 
Aradszki András. n -k-

Lej ár a parlagfű-mentesítési 
türelmi idő
Hazánkban mintegy kétmillió ember életét keseríti meg 
a parlagfű-allergia. Egyre nő azok száma, akik e gyom-
növény pollenjétől szenvednek, nem véletlen tehát, hogy 
a parlagfű elleni védekezés a köz-, állami és magánterü-
leten évek óta kötelező. Aki július elsejétől nem gondos-
kodik a parlagfű kaszálásáról, irtásáról, az súlyos bün-
tetésre számíthat.

Június 30ával lejár a 
parlagfűmentesítési türel
mi idő. Ezt követően belte
rületen a jegyző, külterüle
ten a Pest Megyei Kor
mányhivatal Érdi Járási 
Hivatala köteles hatósági 
eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasz
tották a parlagfű elleni vé
dekezést – figyelmeztet 
közleményében a Pest Me
g yei Kormányhivatal. 
Azért is nagyon fontos be
tartani ezt a dátumot, mert 
az idén a megszokottnál 

jóval korábban megkezdő
dött a parlagfű szezonja, a 
meleg, csapadékos időjá
rás miatt; a Lakosságszol
gálati Iroda munkatársai a 
területbejárások során 
már június közepén talál
koztak 30–60 centiméter 
magas szárasleveles par
lagfűvel, amin a virágbim
bó kezdeménye már látha
tó volt.

Ez az agresszívan terjedő, 
igénytelen g yomnövény 
egyébként leginkább a boly
gatott talajban üti fel a fejét. 
Ezért a csatornázási, építke
zési munkálatok miatt fel
ásott területek veszélyezte
tettebbek, mint a parlagon 
hagyott telkek. Érden jelen
leg több MÁVépítkezés is 
zajlik, amelyek e szempont
ból különös figyelmet érde
melnek, így ezek környékét 
fokozottabban ellenőrzik, és 

ha szükséges, felszólítják az 
illetékeseket a parlagfű
mentesítésre.

– A leghatékonyabb mód
szer az, ha gyökerestől tép
jük ki a növényt, kaszálással 
ugyanis csak ideigóráig 
tudjuk megelőzni a parlagfű 
virágzását, nem beszélve ar
ról, hogy már az öttíz centis 
egyedek is képesek bimbót 
hozni – hívta fel a figyelmet 
Dudás Erzsébet, a Lakos
ságszolgálati Iroda vezető
je, akitől megtudtuk azt is: a 
tavalyi esztendőben nem 

kellett eljárást indítani a hi
vatalnak a kötelező védeke
zés elmulasztása miatt.

Amit ezzel kapcsolatban jó 
tudni: június 30ig figyelmez
tetnek, július elsejétől vi
szont már eljárást indítanak 
azon ingatlantulajdonosok
kal szemben, akik nem gon
doskodtak időben a parlag
fűmentesítésről. A hatósá
gok – belterületen a jegyző, 
külterületen a járási hivatal 
rendeli el a közérdekű véde
kezést, aminek a költsége a 
tulajdonost terheli. A védeke
zést elmulasztók növényvé
delmi bírság kiszabására is 
számíthatnak, ennek mérté
ke belterületen és külterüle
ten is egyaránt 15 000 forint
tól 5 000 000 forintig terjed.

Parlagfűvel természete
sen nemcsak a telkeken, 
MÁVépítkezéseken, hanem 
közterületen is találkozha

tunk. Utóbbi esetben az 
ÉKFI gondoskodik a kaszá
lásról – az ezzel kapcsolatos 
bejelentéseket az ügyfélszol
gálatuk is fogadja, de a köz
területfelügyelet is jelenti. 
Külterületi ingatlanok – kis
kertek, földek – esetében a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala az ille
tékes, feléjük kell megtenni 
a bejelentést, ami pedig a 
belterületi ingatlanokat ille
ti, ott a lakosságszolgálati 
iroda fogadja a panaszokat. 
Mint Dudás Erzsébet el
mondta, rendszeresen ér
keznek hozzájuk jelzések 
minden nyáron, de az esetek 
zömében nem parlagfűről, 
hanem hozzá hasonlító 
gyomnövényekről van szó. A 
hivatal természetesen a gyo
mos, elhanyagolt telkekkel 

kapcsolatos bejelentéseknek 
is utánajár – a parlagfűvel 
kapcsolatos intézkedéstől 
eltérően ilyenkor nem indí
tanak azonnal eljárást, ha
nem először felszólítanak a 
terület rendbetételére, és 
csak akkor indul eljárás, ha 
a felszólítás eredménytelen. 
A gaz, gyom elszaporodása 
esetén is kiszabhatnak köz
igazgatási bírságot: ennek 
összege magánszemély ese
tében legfeljebb 200 ezer, 
jogi személy esetében maxi
mum egymillió forint lehet – 
ez a bírság egyébként több 
alkalommal is kiszabható.

Fontos tehát, hogy földjét, 
telkét – beleértve a kerítés 
előtti részt is! – minden tu
lajdonos, illetve használó 
rendben tartsa, elkerülendő 
a kellemetlenségeket, illetve 
a büntetést.

Qn ÁdÁm

Nemcsak a parlagfű, hanem a gyom, gaz elszaporodása miatt is büntethet a hatóság
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Újr afúrják a meleg vizes kutat
Hamarosan megkezdődik a meleg vizes kút újrafúrása 
Ófaluban; a kivitelezők már felvonultak a munkaterület-
re – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján. A polgármester elmondta: egy közel 
ezerméteres kutat kell fúrni, ami hatalmas munka lesz, 
és várhatóan csak őszre fejeződik majd be.

– Azon vagyunk, hogy a 
munkavégzés minél kisebb 
zajjal, kellemetlenséggel jár-
jon, de az újrafúrást muszáj 
elvégezni: a termálvíz olyan 
kincse Érdnek, amelyről 
nem mondhatunk le – hang-
súlyozta a polgármester, aki 
elmondta azt is: az újrafú-
rásra azért van szükség, 
mert egy 2015-ös szakvéle-
mény szerint a kút vize fo-
lyamatosan fogy, a csőveze-
ték elkopott, bizonyos helye-
ken erősen korrodált, egyes 
jelek pedig szűrőszakadásra 
utalnak – a kútba homok is 
került.

– Az, hogy ilyen állapotba 
került a kút, nem az önkor-
mányzat felelőssége, hiszen 
nem mi üzemeltettük; 2015-
ben tudtuk csak bérbe ven-
ni, majd az üzemeltetés jo-
gát megszerezni, a hideg vi-
zes kúttal együtt. Mindkettő 
nagyon rossz állapotban 
volt. A hideg vizest koráb-

ban már újrafúrtuk, olyan 
területen, ami önkormány-
zati tulajdonban van, és fel-
újítottuk a vízvétel helyét is. 
Hasonlóképp szeretnénk 
megújítani a meleg vizes ku-
tat is, szintén önkormányza-
ti területen, a volt téglagyár-
nál, a Molnár utca felé eső 
részen, hogy rendelkezésre 
álljon, hiszen szeretnénk to-
vábbfejleszteni Ófalu ide-
genforgalmát, és a jövőben 
strandot, szállodát építeni e 
területen – hangsúlyozta a 
polgármester. Érdemes még 
tudni, hogy bár az önkor-
mányzat fúratja a kutat, a 
benne feltörő víz állami tu-
lajdon.

És ha már víz: esőzésekről 
és a sok csapadék következ-
ményeiről is szót ejtett a pol-
gármester, aki hangsúlyoz-
ta: nemcsak a lakosságnak 
okoznak kellemetlenséget 
az elöntések, hanem a város-
ban zajló munkálatokat is 

hátráltatják. Hozzáfűzte: 
felkérte az illetékeseket, 
hogy gyorsítsák a csapadék-
víz-elvezetési munkálato-
kat. Mint hangsúlyozta, 
ezekre megvan a forrás, 
ahogy tizenegy városi cso-
mópont kialakítására, biz-
tonságossá tételére is – ez 
utóbbiak közbeszerzése 
most indul el.

– Ha a közbeszerzés sike-
res lesz, már idén megkez-
dődhetnek a munkák, igaz, a 
dandárjuk jövőre marad. Or-
szággyűlési képviselőnkkel 
továbbra is azon dolgozunk, 
hogy a mintegy háromszáz 
kilométernyi földes lakóút 
felújításához szükséges ha-
talmas összeget megszerez-
zük. Azon vagyunk, hogy 
minél hamarabb Érdre ke-
rüljön a tervezéshez, majd a 
kivitelezéshez szükséges 
forrás – tette hozzá T. Mé-
száros András. 

Az útépítésekkel kapcso-
latban a polgármester el-
mondta még, hogy a Modern 
Városok program keretében 
rendelkezésre álló összeget 
nem fordíthatják a lakóutak 
felújítására, hiszen azt cél-
zottan, intézmény-, közszol-

gáltatás- és gazdaságfej-
lesztési beruházásokra irá-
nyozták elő. 

– Ahogy említettem, a cso-
mópontok biztonságossá té-
telére, a felszínivíz-elveze-
tés megoldására megvan a 
forrás, és először ezeket a 
munkálatokat kell elvégez-
ni, hogy lakóútjainkat ké-
sőbb biztonságban tudjuk – 
hangsúlyozta.

A Modern Városok prog-
ramban elindult intézmény-
fejlesztésekkel – óvodák, is-
kolák, szakorvosi rendelő – 
kapcsolatban a polgármes-
ter elmondta: a projektek 
közbeszerzés, illetve kivite-
lezés állapotában vannak, 
sőt, a Fácán óvoda már el is 
készült, szeptemberben be-
költöznek a gyerekek.

QQ Á. K.

IFÖ: már készülnek  
a jelöltek
Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat 2018-as választásán in-
duló jelölteknek tartott felkészítést szerdán a Polgár-
mesteri Hivatal. A tizennyolc fiatal megtudhatta, hogyan 
működik az Ifjúsági Önkormányzat, mit jelent az önkor-
mányzatiság fogalma, hogyan kell költségvetést tervez-
ni, programokat és kampányt szervezni.

A diákokat T. Mészáros 
András polgármester kö-
szöntötte, aki a demokrácia, 
az önkormányzatiság lénye-
géről és fontosságáról, vala-
mint az Ifjúsági Önkormány-
zat létrehozásáról, eddigi 
eredményeiről beszélt a fia-
taloknak.

– Ti a negyedik ifjúsági 
önkormányzati választá-
son indultok majd. Az első 
három kiválóan és dicsé-
retre méltó módon teljesí-
tette feladatát. A fiatalok 
körében egyre nagyobb az 
érdeklődés, a kíváncsiság, 
és a beleszólási lehetősé-
gük is nő – jegyezte meg T. 
Mészáros András, hozzáté-
ve: fontos, hogy a fiatalok is 
beleszólhassanak az ifjú-
ságpolitikába, és hogy e 
szándék mögött legyen 
anyagi fedezet is, hogy a di-

ákok elképzelései valóra 
válhassanak.

– Tudnotok kell, hogy 
megválasztásotok nemcsak 
lehetőséggel, hanem felelős-
séggel is jár majd, amivel 
nem szabad visszaélnetek. A 
kérdéseket egymás közt 
megvitatva, engedményeket 
téve, de a fontos dolgokban 
saját elképzeléseitekhez ra-
gaszkodva folytassátok le a 
választási kampányt, és ezt 
követően így vezényeljétek 
az Ifjúsági Önkormányzatot 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András. A polgármester hoz-
zátette: hamarosan újabb 
középiskolákkal gazdago-
dik Érd, így több iskola diák-
jai versenyezhetnek majd a 
diákpolgármesteri székért – 
márpedig minél többen vesz-
nek részt az ifjúságpolitiká-
ban, annál eredményeseb-

bek lehetnek, és annál jobb 
az itt élő 14–15 ezer fiatal-
nak. T. Mészáros András az-
zal búcsúzott: az IFÖ képvi-
selőinek szándékait, dönté-
seit mindenben támogatja a 
hivatal és a közgyűlés.

Dr. Bács István alpolgár-
mester az önkormányzati 
struktúráról, a diákok fele-
lősségéről, illetve a válasz-
tásról beszélt a fiataloknak, 
egy-egy életszerű problémát 
és megoldásukat is ismertet-
ve, majd Mecsériné dr. Szi-
lágyi Erzsébet, Érd jegyzője 
tartott előadást az önkor-
mányzat működéséről, az If-

júsági Önkormányzat jogai-
ról, a költségvetés tervezé-
séről pedig Péterfia Kriszti-
na, a közgazdasági iroda 
vezetője beszélt a fiatalok-
nak. A rendezvényszerve-
zésről és -tervezésről Wolf 
Katalintól, a Szepes Gyula 
Művelődési Központ igazga-
tójától tudhattak meg részle-
teket a diákok, Fekete Zol-
tán, az Érd Médiacentrum 
igazgatója pedig a kampány 
során igénybe vehető média-
felületekről beszélt a diá-
koknak, akik nagyon hasz-
nosnak tartották ezt az egy-
napos tréninget, ami arra is 

alkalmat teremtett, hogy a 
három iskola jelöltjei jobban 
megismerjék egymást. 

A fiatalokra a felkészítés 
után két hónap pihenés vár. 
A diákpolgármester-jelöltek 
és felkészítő tanáraik szá-
mára augusztusban tarta-
nak kampánymegbeszélést 
– a választási kampány 
ugyanis szeptember elsején 
kezdődik majd. A diákpol-
gármester, illetve a képvise-
lők megválasztására szep-
tember 28-án kerül sor, és az 
új testület október elsején 
lép majd hivatalába.

QQ ÁdÁm Katalin

A diákoknak arra is alkalmat teremtett a tréning, hogy a három iskola jelöltjei jobban megismerjék 
egymást

A kivitelezők már felvonultak a munkaterületre
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λD=0,031 W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

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

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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 5 cm 399 Ft/m2 

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

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1929 Ft/m2

6 cm 2114 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2484 Ft/m2

10 cm 2854 Ft/m2

12 cm 3224 Ft/m2

14 cm 3594 Ft/m2

15 cm 3779 Ft/m2

16 cm 3964 Ft/m2

18 cm 4334 Ft/m2

20 cm 4704 Ft/m2

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

15 cm 6310 Ft/m2

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

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

6 cm 2411 Ft/m2

7 cm 2630 Ft/m2

8 cm 2849 Ft/m2

10 cm 3282 Ft/m2

12 cm 3725 Ft/m2

14 cm 4163 Ft/m2

15 cm 4382 Ft/m2

16 cm 4601 Ft/m2

18 cm 5039 Ft/m2

20 cm 5477 Ft/m2

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu. 
e-mail címen,  

vagy a 06-23/520-117-es 
telefonszámon.
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Érdikum az érdikumban
Az érdi értékek listája 
szinte folyamatosan bővül. 
A Helyi Értéktár Bizottság 
májusban újabb érdikumot 
fogadott el, felkerült a lis-
tára a gyormatető felett 
álló Illésházy-emlékke-
reszt, amit sokan fehér ke-
resztként emlegetnek.

Illésházy János a XVIII. 
század végén több keresztet 
is állított a birtokán, a fehér 
kereszt néven ismertté vál-
tat 1789-ben, amikor fia, Fe-
renc tízévesen meghalt. Az 
ófalusiak aztán sokáig ennél 
a keresztnél tartották a bú-
zaszentelést április 25-én, 
Szent Márk napján.

Az Illésházyak Érd legje-
lentősebb birtokosai voltak, 
a település 1675-ben került a 
tulajdonukba, a keresztállí-
tó János a hétszemélyes bí-
rói tábla ülnöke volt, s egy-
házi építkezésekkel, szob-
rokkal szépítette Érdet. A 
fehér keresztet a Mély úton 
felfelé haladva, majd Száz-
halombatta felé kanyarodva, 
a dűlőúton találjuk meg.

Mindezt az Érdi Krónika 
című kötetből tudjuk – egé-
szen pontosan Tarnay Tün-

de Műemlékek és épített ér-
tékek Érden című tanulmá-
nyából –, amelyet ugyan-
csak most vettek be az érdi-
kumok sorába. Nem véletle-
nül és nem méltatlanul, hi-
szen a két kiadást megért 
helytörténeti munka rendkí-
vül alaposan, minden terü-
letre kiterjedően ismerteti 
Érd történelmét és közel-
múltját. A tanulmányok egy-
egy téma legjobb ismerőinek 
tollából származnak, az 
egységes színvonalat és 
koncepciót pedig dr. Kubas-
sek János szerkesztői mun-
kája garantálta.

A hézagpótló monográfia 
először 2000-ben jelent meg, 

de hamarosan, már 2004-
ben újra kiadták, némileg 
bővített változatban. Halla-
ni arról, hogy napirenden 
van a harmadik kiadás is, 
hiszen a könyv egy-egy pél-
dányát már csak antikvá-
riumokban lehet föllelni. De 
ha valaki nem akarja meg-
várni az újbóli megjelenést, 
s amúgy is szeret számító-
gépen olvasni, a krónikát 
megtalálja a http://www.su-
linet.hu/oroksegtar/data/te-
lepulesek_ertekei/Erd/ in-
ternetes címen, a Nemzeti 
Kulturális Örökség elektro-
nikus oktatási könyvtára 
részeként.

QQ (mnp)

Dél  a meleg nyári estében
A múzeumkerti kocsiszín Érd leghangulatosabb műsor-
helyszíne, amit a valamikori Nyári zenélő udvar prog-
ramsorozata szerettetett meg a közönséggel. E műsorfo-
lyamot rendszeresen az Érdi Kamarazenekar nyitotta 
meg, s olyannyira megszerették a helyet, hogy azóta is 
itt tartják nyár eleji évadzáró koncertjüket.

A szezonra visszatekintve 
Rédai Erzsébet zenekarve-
zető elmondta, hogy hosszú 
évad van mögöttük, már au-
gusztusban elkezdtek gya-
korolni, majd fellépés követ-
kezett a Topoly utcai temp-

lomban, aztán a hagyomá-
nyos föllépés október 23-án, 
s aztán már készülni kellett 
az adventi koncertekre, ami-
ből tavaly hármat is tartot-
tak: egyet a Thököly utcai 
evangélikus, egyet a Topoly 

utcai katolikus templomban 
és a harmadikat az idősek 
otthonában. De ezekkel a fel-
lépésekkel párhuzamosan 
gyakoroltak az újévi hang-
versenyre, ami talán az 
együttes legfontosabb és 
legnépszerűbb programja, 
az érdiek szeretik és várják, 
s rendre megtöltik a művelő-
dési központ nagytermét, 
nem véletlenül, hiszen ilyen-
kor kellemesen szórakozta-
tató darabokat játszanak, 

kicsit operás, kicsit operet-
tes a műsor, sok Johann 
Strauss-darabbal.

A mostani évadzáró kon-
certen viszont Joseph Haydn 
volt az egyik főszereplő, a 
Napszak szimfóniák közül a 
Dél hangzott fel a meleg nyá-
ri estében. Nem utolsósor-
ban azért esett a választás 
erre a darabra, hogy a szó-
lók során a zenészek közül 
többen – nevezetesen Czi-
dorné Kerecsányi Erika és 
Tóth Andorné hegedű, vala-
mint Rédai Erzsébet cselló – 
megmutathassák tudásukat, 
ahogy Mozart a-dúr klari-
nétversenye Rácz Balázs 

kedvéért került a program-
ba. A könnyed, szórakoztató 
muzsika jegyében szerepel-
tek a műsoron Fritz Kreisler 
és A. P. Malvezzi darabjai.

A zenekar a nyári pihenő 
után talán a szokásosnál is 
nagyobb energiákat és több 
időt fektet majd a gyakorlás-
ba – nem szabad elfelejteni, 
hogy ez a profi minőségben 
muzsikáló együttes amatőr 
formációként működik, azaz 
a tagok munka mellett (után) 
zenélnek –, hiszen jövőre ün-
neplik fennállásuk 30. évfor-
dulóját, amiről méltó módon 
kívánnak megemlékezni.

QQ -y-

Az Illésházy-kereszt az Érdi Krónikában

Rédai Erzsébet zenekarvezető elmondta, hosszú évad van mögöttük

A zenekar jövőre ünnepli fennállásának 30. évfordulóját

RED  ŐNY - RELUXA - SZÚNYOGHÁLÓ 
Javítása, gyártása, telepítése 

•	 Új típusú műanyag redőny 9.500.- Ft/m2-től 
•	 Aluminium redőny 21.500.-Ft/m2-tól 
•	 Redőny automatizálás igény szerint akár rádiós távirányítóval 
•	 Reluxa 25mm lamellától 6.500.-Ft/m2-tól 
•	  Szúnyogháló igény szerint rúgós, toló ajtós, nyíló ajtós, fix, 

plisse kivitelben 

Folyamatos akciókkal (akár ingyenes felmérés és szerelési díj)  
várjuk ajánlat kérését és megrendelését.  

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t . 17
21

29

Hívjon most és kérjen ajánlatot: 06-70/318-9039

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

16
81

28
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Nyomozás a szerző után
Paul Auster első regényét, a New York trilógia első ré-
szét képző Üvegvárost tizenhét kiadó utasította vissza 
annak idején. Azt ajánlották neki, írja át a végét, mert 
érthetetlen. Ő azonban kitartott az Üvegváros eredeti 
(nyitott) lezárása mellett, és az idő, valamint a kritikai 
és az olvasói fogadtatás őt igazolta, a trilógiából hatal-
mas közönségsiker lett.

A New York trilógia regé-
nyei látszólag detektívregé-
nyek, csakhogy azok megle-
hetősen lényeges elemei nél-
kül: nincs bennük se bűntény, 
se bűnös, és többségükben 
nincs a szó szoros értelmé-
ben vett nyomozó sem. A New 
York trilógiában maga az 
írás válik a nyomozás tár-
gyává, az áldozat az írás ál-
dozata, a bűntény az írás te-
rébe való belépés, a „szerző 
halála”, a tettes pedig maga 
az írás. Mégis hogyan tudja 
egy ilyen posztmodern vagy 
úgy is nevezhetnénk: anti-de-
tektívregény beszippantani 
az olvasót? Erre a kérdésre a 
regény születése előtt jóval 
Borges találta meg a választ, 
amikor egy esszéjében arról 
elmélkedett, hogy miért lehet 
akkora hatással az olvasóra 
az, ha Hamlet a Hamlet(hez 
hasonló) színdarabot néz, 
vagy ha Don Quijote a Don 

Quijotét olvassa. Szerinte 
ilyenkor kétely születik ben-
nünk: mi van, ha a mi létünk 
is puszta fikció, és valaki ír 
vagy olvas éppen bennünket. 
Nos, a New York trilógiában 
éppen ez történik. 

Az Üvegvárosban Paul 
Auster magánnyomozót ke-
resik, később kiderül, Aus-
ter nem magánnyomozó, ha-
nem író, aki éppen a Don 
Quijote szerzőségéről ír egy 
esszét. Ugyanakkor a re-
gényt magát, ahogy arra 
többször is utalás történik, 
nem Auster írja. Legalábbis 
a fikcióban. 

Az Üvegvárosban D.Q. 
(aki lehetne Don Quijote is, 
de itt Daniel Quinn), egy de-
tektívregény-szerző nyomoz 
bizonyos Peter Stillman 
után, ami semmi másból 
nem áll, mint hogy megfigye-
li minden lépését. Stillman 
viszont nem csinál semmi 

különöset, csak jár-kel New 
York utcáin, és összeszed 
mindenféle limlomot, hogy új 
jelölőt találjon számukra, 
mert a nyelv, a szavak már 
nem adekvátak a jelöltek le-
írására. New York utcáin és 
a regény lapjain pedig min-
denhol az amerikai irodalom 
alakjai (Whitman, Thoreau, 
Melville, de legfőképp persze 
az amerikai krimi atyja, 
Poe) és intertextusai, azaz 
szövegbe ékelt szövegei kí-
sértenek. A középső kisre-
gényben, a Kísértetekben 
Blue figyeli meg White felké-
résére Blacket, aki tulajdon-
képpen maga White. Black 
pedig semmi mást nem csi-
nál, csak olvas és ír, Blue egy 
idő után azon kezd el őrlőd-
ni, hogyan tudna kilépni eb-
ből a regényből, vagy ha tet-
szik, a bezárt szobából, ami 
az utolsó regény címe is lesz, 
és az író-olvasó-„nyomozó” 
terévé válik a New York triló-
giában. A bezárt szoba név 
nélküli narrátora egy helyen 
bevallja, miért írta meg 
mindhárom könyvet. De 
hogy miért is, azt már ön 
nyomozza ki, kedves olvasó.

QQ JAN

Afr ikai éjszaka a múzeumkertben
Afrika a második legnagyobb, a második legnépesebb 
kontinens félszáznál több államával, gazdag történelmi 
múltjával, természeti csodáival, a szegénységgel, a há-
borúkkal a titkok birodalma. Az idei múzeumok éjsza-
káján ebbe a világba nyújt bepillantást a Magyar Föld-
rajzi Múzeum programja.

A Sokszínű Afrika cím 
csöppet sem túlzó, hiszen 
ezen a nyári délutánon, 
estén – június 23-án 18-
tól 24 óráig – ízelítőt ka-
punk a földrész minden-
napjaiból, történelméből, 
kultúrájából, gasztronó-
miájából.

Gál Cecília fotóművész 
tárlata Etiópiába röpít min-
ket, portréi, életképei embe-
ri sorsokat, élethelyzeteket 
villantanak föl. A fotográfus-
nak specialitása az egzoti-
kus országok felkeresése, 
bejárta már Indiát, Dél-Ame-
rikát, s Afrika számos zugá-

ba eljutott már. Remek kap-
csolatteremtő képességének 
köszönhetően szinte min-
denki megnyílik kamerájá-
nak, így tud egy-egy arckép-
be küzdelmes emberi sorso-
kat sűríteni, megmutatva a 
közeget is, ahol modelljei él-
nek.

A zenénél, táncnál aligha 
van alkalmasabb egy nép, 
egy kultúra bemutatására. 
Abdoul Camara társulata 
nyugat-afrikai táncokat és 
ritmusokat hoz a múzeum-
kertbe. A szenegáli tánco-

sokból és zenészekből álló 
társulatból többen díjnyer-
tes művészek, és a szenegáli 
Nemzeti Színház múltbéli 
vagy jelenleg is aktív tagjai. 
A csoport egyedülálló, hi-
szen több olyan programot 
mutatnak be, amit a világon 
senki más. Ilyen például az 
úgynevezett akrobatikus 
óriás tökedényes tánc. A tár-
sulat igazi sztárja és fárad-
hatatlan motorja a kétszeres 
díjnyertes táncművész Ab-
doul Camara, aki 7 éves kora 
óta táncol és 11 éves kora óta 
járja a világot, és nem mel-
lesleg Budapesten él.

Egy ilyen program termé-
szetesen nem képzelhető el 
afrikai táncok tanítása nél-
kül, ahogy elengedhetetlen 
eleme az estnek a földrész 
különleges hangszereinek 
bemutatója.

Mivel a múzeum mégiscsak 
egy tudományos műhely, a 
szórakoztató, látványos kíná-
latot természetes módon egé-
szítik ki a komoly előadások. 
Hallhatunk majd az egyipto-
mi keresztény kolostorokról 
(dr. Lázár Imre diplomata), a 
híres magyar Afrika-kutató-

ról, Almásy Lászlóról (dr. Ku-
bassek János múzeumigaz-
gató), megismerkedhetünk a 
földrész nemzeti parkjaival, 
természeti értékeivel (dr. 
Lerner János természetfil-
mes, geográfus) és Szenegál 
hétköznapjaival (Szilasi Il-
dikó Hermina), egy orvos 
tapasztalatain keresztül Af-
rika egészségügyi helyzeté-
ről is valós képet alkothatunk 
(dr. Jakkel Anna), s az Etiópi-
át bemutató tárlat anyagát 
előadás is alátámasztja majd 
(dr. Szilassi Péter egyetemi 
docens).

Természetesen a múze-
umkert minden zugában ta-
lál valami érdekeset a láto-
gató: lesz afrikai kézműves 
vásár, el lehet lesni az állat-
maszkok készítésének forté-
lyait, és szakavatott vezetés-
sel megtekinthető a múzeum 
magyar Afrika-utazókat be-
mutató tárlata. És mint ezen 
alkalmakkor mindig, most is 
az égbolt fürkészésére invi-
tálja kicsiket és nagyokat az 
Érdi Csillagászati Klub.

A programokra a belépés 
ingyenes.

QQ M. NAgyAbdoul Camara társulata nyugat-afrikai táncokat és ritmusokat hoz a múzeumkertbe



10 | 2018. június 20. |    ajánló

Keltse életre Hetedhétországot!
Elképzelte már, hogyan néz ki az Óperenciás-tenger 
vagy a kurta farkú malac, az Üveghegy, a kis gömböc, 
vagy a magyar népmesék akármilyen más szereplője, 
helyszíne? Életre is tudja kelteni ezeket? Ha igen, a 
Parkvárosi Könyvtár „Mesés tárgyak” című versenyét 
Önnek találták ki!

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Parkvárosi Fiók-
könyvtára kézműves alko-
tásokat vár a fenti témában 
szeptember 30-áig. A ver-
senyre bárki nevezhet, kor-
ra való tekintet nélkül – 
egyénileg vagy akár cso-
portosan is. A beérkezett 
alkotásokat október 1–no-
vember 2. között a könyv-
tárban és annak honlapján, 
Facebook-oldalán lehet 
megtekinteni, illetve itt le-
het szavazni is rájuk, a ver-
seny kimenetelét ugyanis 
az olvasók dönthetik el. A 
részletekről kérdeztük 

Spánitz Évát, a Parkvárosi 
Könyv tár munkatársát.

– Tudjuk, hogy a mese-
mondás, meseolvasás meny-
nyire megmozgatja mind a 
gyermekek, mind a felnőttek 
fantáziáját. Nekünk, felnőt-
teknek annak idején szeren-
csénk volt, mert csak lekupo-
rodtunk a rádió mellé, és ott 
hallgatva a mesét képzeltük 
el azokat a szereplőket és 
tárgyakat, amiket a fantázi-
ánkban megteremtettünk. 
Ez adta az ötletet, hogy ne 
csak elképzeljük őket, de 
egy verseny keretében lehe-
tőséget is adjunk arra bárki 

számára, hogy ami a fantá-
ziájában már él, azt a kéz-
zelfogható valóságban is 
megalkossa. A kitűzött ha-
táridő sem véletlenszerű   
dátum, hiszen szeptember 
30-a nagy mesemondónk, 
Benedek Elek születésnapja, 
egyben a magyar népmese 
napja.

Mivel a Csuka Zoltán Vá-
rosi Könyvtár Gyerekkönyv-
tára minden évben meghir-
deti a költészet napi rajzpá-
lyázatot, ezért most nem raj-
zokat, hanem kizárólag kéz-
műves alkotásokat várnak a 
szervezők, ezen belül viszont 
bármilyen technikával elké-
szült alkotásokkal lehet ne-
vezni. Egy méretbeli kikötés 
van: a mű ne legyen nagyobb 
50x50cm-nél – a könnyebb 
kiállíthatóság érdekében. 

QQ Jakab-aponyi

Bezár a (kulturális) bazár
Nyáron a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Parkváro-
si Közösségi Ház és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és 
fiókkönyvtárai is bezárnak egy időre, hogy aztán újból 
egész sereg kulturális programmal örvendeztessék meg 
nyár végén, ősz elején a nagyérdeműt és az olvasókat.

A Szepes Gyula Művelődé-
si Központ július 9–20-ig, a 
Parkvárosi Közösségi Ház 
pedig július 9–27-ig tart zár-
va.  A  Szepes  ezenkívül  jú-
lius 23-tól 26-ig ügyeleti nyit-
vatartással üzemel, 8–14 kö-
zött, és ezalatt a pénztár 
zárva tart. Később, július 
30–augusztus 21. között rö-
vidített nyitvatartással, 8–18 
óráig várják a látogatókat, a 
pénztár ekkor már 9–16 óra 

között tart nyitva. Végül au-
gusztus 31–szeptember 9. 
közt, az Érdi Napok ideje 
alatt a művelődési központ 
csak az általa szervezett 
rendezvények ideje alatt tart 
nyitva.

A Felnőttkönyvtár és a 
Gyermekkönyvtár július 30-
tól augusztus 12-ig lesz zár-
va, nyitás augusztus 13-án, 
hétfőn. A Zenei Könyvtár, a 
Jószomszédság Könyvtára 

és a Parkvárosi Könyvtár jú-
lius 30-tól augusztus 20-ig 
tart zárva, nyitás augusztus 
22-én, kedden, illetve au-
gusztus 24-én, csütörtökön. 
Nida Judit, a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese kérdésünkre el-
mondta, hogy zárvatartási 
időben természetesen a ki-
kölcsönzött könyveket sem 
áll módjukban visszavenni, 
ugyannakkor a kölcsönzé-
seknél figyeltek arra, hogy 
erre az időszakra ne is essék 
a nyomtatott, audiovizuális 
vagy audio anyagok kölcsön-
zési idejének lejárta. 

QQ Jan

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 tü-
zelőt, tányérokat, evőeszközt az Idősügyi Tanács biztosí�tja, az 
egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, bográcsállvány, konyhai 

eszközök, kempingasztal és székek, esetlegesen sörpadok bizto-
sí�tása a csapatok feladata.

Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdí�jasokat is, hi-
szen 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

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

Keresse városunk és a környék 
legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein, 

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT 
A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

Sztárinterjú
Márió, a harmonikás

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

17
36

06
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Ahová házhoz jön a város
Mindig elkésem.
Jól tudom pedig a pontos 

időt, naponta elnézem a táblát, 
s nézheti bárki, aki csak elha-
lad a városi tanács épülete 
előtt: a vb-titkár fogad, szer-
dán 8-tól 12-ig. De nem tudok 
úgy érkezni, ne legyen bár 
egyetlen perccel nyolc után, 
hogy dr. Kara Pál vb-titkárt ne 
munkában találjam. Ül az író-
asztalnál, mögötte Érd lepedő-
nyi térképe, előtte az ügyfél. 
„Érdemes meghallgatni a foga-
dóórákat – mondja. – Ki se kell 
tenni az embernek az épületből 
a lábát, és házhoz jön a város”.

Kicsinyes tyúkperek
Könnyű telekügy az első. 

Gyömöri Albert fiatalember, a 
Volán sofőrje; igazgatói támo-
gatása, pénze, igyekezete is 
megvan a vásárláshoz. A ta-
nácson sem múlik a dolog.

– Kit támogatnánk – kérdezi 
a titkár –, ha nem annak a vál-
lalatnak a dolgozóit, amelyik 
annyit tesz a város lakosságá-
ért. Ha ezt elfogadja tőlünk 
húsvéti ajándéknak, vegye an-
nak: júniusra megveheti a tel-
ket. S ha három éven belül épít 
is, akkor megspórolja az át-
írási illetéket.

Újabb fiatalember, újabb te-
lektéma. Kérdésével akár az 

illetékes osztályhoz is fordul-
hatna. Ő azonban személye-
sen a vb-titkártól vár választ.

(– Többet tudna tenni a tit-
kár, mint egy egész osztály?

– Nem hinném, de az embe-
rek mintha jobban bíznának a 
vezetőben. Pedig az ügy mene-
te így is ugyanaz. Összeírom a 
kérdéseket és másnap az ille-
tékes osztállyal egyeztetem a 
tennivalókat.)

B. néni érkezik, régi isme-
rős, a titkári fogadóórák elma-
radhatatlan részvevője. Pén-
zét perli, a világ ellen ágál, a 
bírói papír ellenére is vitatja, 
hogy ő gondnokság alatt áll-
na. Sok segítség itt nincs, leg-
följebb néhány jó szó, ennél 
többet, meglehet, ő maga sem 
kívánt.

Idősebb asszony sírva pana-
szolja szomszédja viselt dol-
gait: most földjéből kerített el 
egy darabot, ezért a földért élt 
mindig, mi lesz most már vele? 
Telefon az illetékes osztályra: 
még aznap szálljanak ki, te-
gyenek igazságot a Hunor ut-
cában.

Ismét asszony, ismét pa-
nasszal, kire, mire panaszko-
dik, tán maga sem tudja. Fél 
óra alatt harmadszor ismétli 
történetét, a titkár harmad-

szor hallgatja végig türelem-
mel, személyes látogatást 
ígért. Az asszony elégedetlen, 
sajtóra hivatkozik, gyújtoga-
tással fenyegetőzik.

 (– Sok a birtokháborítás?
– Több, mint egészséges 

lenne. A budai járásbíróság 
munkájának jó részét érdi bir-
tokperek adják. S kevés köz-
tük az igazán fajsúlyos eset, a 
többség, sajnos, kicsinyes 
tyúkper, amin kölcsönös meg-
értéssel segíteni lehetne. Ak-
kor talán itt a tanácsban is 
több idő jutna az igazán fontos 
munkára.)

Megérdemelt  
együttérzés

Fiatalasszony érkezik, is-
merős ő is, az Ágoston utca 9. 
az egész tanácsnak adott már 
gondot.

– Elhatároztuk, magyaráz-
za neki a titkár –, hogy meg-
szüntetjük ezt a házat. Április 
végén fölszabadul néhány ház, 
ott tudunk adni lakást.

Lakásügyben érkezik az 
ideges szavú asszony is. Kezé-
ben a kiutalás: a titkár május-
ra ígéri a költözést.

– A férje hogy van? – kérdezi.
– Már jobban, de sajnos nem 

lát.

Feszítő csönd, zavart bú-
csúzás. Biztató ígéret: a titkár 
majd megnézi a családot az új 
lakásban. Kara Pál az ajtó-
csukódás után azt mondja: Ez 
volt az első eset, hogy érzelmi 
alapon döntöttem.

 (– Szabad hagyni hatni az 
érzelmeket a döntéseknél?

– Nem, mert akkor se vége, 
se hossza nem lenne ennek. 
Mindenki, aki ide bejön, és 
legtöbben lakásügyben, meg-
érdemlik az együttérzést. Ez a 
család azonban nehéz hely-
zetbe került: a fiatal, életerős 
férfi egy baleset következté-
ben elvesztette látását. Három 
gyermekük van. Igazán nem 
sok az a másfél szoba, amit 
kaptak.)

Mottel Lajosné gyerekkel 
érkezik, minőségi cserét kér-
ne: kettő után sürget a harma-
dik gyerek, és kicsi a másfél 
szobás szövetkezeti lakás.

– Három gyereknek a kettő 
szoba sem lenne megoldás – 
mondja a titkár.

– Ez igaz…
– Akkor arra kérem, várja-

nak még egy kicsit. Ha meg-
épülnek a Budai úton a pont-
házak, ott már lesz önöknek is 
megfelelő lakás.

(– Sok a gond a lakások-
kal…

– Sok, de ez a mai nap még 
hagyján. Látta volna szomba-
ton, negyvenketten voltak, és 

mind lakásügyben. Pedig 
hány lakást sikerült építeni, 
kiadni az elmúlt években, s 
még így is nyolcszázan vár-
nak otthonra. Lassan azért 
bejön a sok munka. A főváros 
1988 előttre nem igazol visz-
sza, aki hozzánk fordul, két-
három év alatt kap lakást. 
Még ha lassul is az építkezés, 
ennyi idő alatt a legégetőbb 
lakásgondokon segíteni tu-
dunk.)

Virág, ajándék
Mottelné búcsúzóban azt 

mondja:
– Titkár elvtárs, van otthon 

egy kétméteres legyezőpál-
mám, akkora, hogy már nem 
fér a lakásba. Ha fölajánlom a 
tanácsnak, elfogadják?

A titkár megörül az aján-
déknak, minden jól jön, ami a 
tanácsházát szépíti. Egyezte-
tés a sofőrrel, még ma hozzák 
el a pálmát. Ott áll majd a há-
zasságkötő teremben, s mos-
tantól Mottelék ajándék virá-
ga alatt kapnak nevet és háza-
sodnak az érdi polgárok.

Harangszóra ürül ki a folyo-
só. Most át lehet ülni a fotelbe, 
el lehet szívni egy cigarettát, 
meg lehet inni egy teát. Dr. 
Kara Pál kifújta magát. Eltelt 
a nap egyik fele. Kezdődhet a 
második.

Major Árvácska
PMH, 1980. április 9.

Urbán LászLó – sajtótükör
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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!

NYÁRI NYITVATARTÁS
Július 9–20-ig a művelődési központ 

zárva tart. Július 23-tól 26-ig 
(hétfőtől csütörtökig) ügyeletei 
nyitvatartással üzemelünk, 8–14 

óráig. (A művelődési központ 
szolgáltatásai a fenti időpontokban 
szünetelnek, csak hivatali ügyekkel 

kapcsolatosan fogadunk 
látogatókat!) A pénztár zárva tart!

Minden kedves látogatónknak 
kellemes nyarat kívánunk!

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

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

A Parkvárosi Közösségi Ház július 
9-től 27-ig zárva tart. Július 30-án a 
szokott nyitvatartási idővel várja a 

látogatókat!

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
Ökofilmklub
A félévzáró klubon A méhek világa című 
film vetítését követően beszélgetés meghí-
vott vendégekkel. A részvétel ingyenes
Június 29-én, pénteken 19.30 órakor

2030 Érd, Budai út 4.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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.
Július 5-én a Parkvárosi 
Fiókkönyvtár technikai  
okok miatt ZÁRVA tart.  

Megértésüket köszönjük!

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

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 segí-
tő 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
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.
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Június 25., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 ÉRD–Alba Fehérvár KC Felnőtt
20:40 Kor Kontroll Percek 
 Spirituális választerápia
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 13/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Június 26., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
  beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Király Martina Szeptemberfeszt
20:33  Vámos Miklós beszélgetős műsora 

27.rész 2002    
 Somlyó György költő   
21:30 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE– TARR ANDRÁSHIDA SC
23:10 Műábránd
23:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
00:00     Tűzijáték

Június 27., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 14/90. rész
21:00  50 éves a Lukin Zeneiskola jubileumi 

hangverseny             
23:20 sztárportré 156. rész

23:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
00:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
00:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
01:05 Híradó
01:20 Tűzijáték

Június 28., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 156. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 ÉRD–Alba Fehérvár KC 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
00:00 Híradó
00:15 Tűzijáték

Június 29., PÉnTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20  Pénz és taps nélkül 
 – Kubassek János filmje
 dokumentumfilm 
21:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:40 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:10 Mozgás
 sportmagazin
22:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó
23:10 Tűzijáték

Június 30., 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 157. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50  50 éves a Lukin Zeneiskola jubileumi 

hangverseny      
00:10 Bibliai szabadegyetem 14/90. rész
01:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
01:40 Tűzijáték

JúLius 1., 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 Pénz és taps nélkül 
 – Kubassek János filmje       
 dokumentumfilm
21:50 Mozgás
 sportmagazin
22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:50  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 
munkaidő.
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 ellátá-
sa az önállóan működő és gazdálkodó 
Intézményi Gondnokság, valamint 
a hozzá rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. 
rendelet rendelkezései 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. tör-
vény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekez-
dése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél legalább öt 
éves 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 nyilván-
tartásban 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 

személyes 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 kiírás-
sal 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 megne-
vezését: 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 megelőző-
en 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 bizonyít-

vány 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 gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. június 25.

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

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

•	 oklevél, tanúsítványmáso-
latok;

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

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

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 11.

Az üzletek, vállalkozások ingatlanain elhelyezett cégér 
és egyéb hirdetési célú berendezések szabályozását illetően

Tisztelt Ingatlantulajdonos,  
Üzlettulajdonos!
Érd honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/
fontos/felhivasok/ceger0516.html helyen ol-
vasható tájékoztatás, és az ahhoz kapcsolódó 
intézkedési felhívás a városban üzlettel, telep-
hellyel rendelkező tulajdonosokat, bérlőket 
érinti, amennyiben az ingatlanukon, üzletük 
homlokzatán 1 m2-nél nagyobb felületű, vál-
lalkozásukat népszerűsítő cégért vagy egyéb 
hirdetési célú berendezést kívánnak elhelyezni, 
vagy már rendelkeznek ilyen hirdető felülettel. 
A felhívás célja a közterület felől markánsan 
megjelenő utcakép helyi szabályok szerinti ren-

dezése, melynek alapját Érd MJV településképe 
védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. 
(II.21.) önkormányzati rendelet képezi, mely a 
honlapról szintén elérhető.
Kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy a 
felhívásban lévő intézkedési kötelezett-
ségüknek – a leírt dokumentáció benyúj-
tásával, és a szabályoknak nem megfelelő 
hirdető berendezések legkésőbb 2018. 
július 31-ig történő eltávolításával – te-
gyenek eleget.
További tájékoztatást a Főépítészi csoportnál a 
06-23-522-396 telefonszámon, vagy a foepi-
tesz@erd.hu e-mail címen kérhetnek.

Közérdekű felhívás
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Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra
Első alkalommal rendezte meg a Simonpuszta Nemzeti 
Lovas és Hagyományőrző Egyesület a Simonpusztai 
Nyárindító Gyermekfesztivált. Az egész napos jótékony-
sági rendezvény segítségével a családok belekóstolhat-
tak a lovas élet szépségeibe.

A házigazda Simonpuszta 
Nemzeti Lovas és Hagyo-
mányőrző Egyesület máso-
dik alkalommal lepte meg a 
gyerekeket: tavaly télen mi-
kulásváró programot szer-
vezett több mint ezer kisis-
kolásnak, most a családokat 
várta egy lovas programok-
ban bővelkedő napra.

– Ez a nap hagyománya-
inkról, huszár és lovas kul-
túránkról szól. A globalizá-
ció által felgyorsult világban 
is szükségünk van az érté-
keinkre, hagyományainkra 
– hangsúlyozta az ünnepé-
lyes megnyitón Simicskó 
István kormánybiztos, a 
rendezvény fővédnöke.

Kiemelte továbbá, hogy 
egészséges nemzettudatra 

minden magyar gyermek-
nek szüksége van.

– Ha van egészséges nem-
zettudatunk, ha tudjuk és 
ismerjük az értékeinket, ak-
kor helyes testtartással tu-
dunk viszonyulni más nem-
zetek értékeihez is, békében, 
megértésben és tiszteletben 
tudunk együtt élni más nem-
zetekkel – zárta szavait.

A megjelenteket Simó Ká-
roly alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) is köszöntötte. 
Mint mondta, nagy öröm, 
hogy ilyen programokat 
szerveznek a városban, és 
bízik benne, hogy ez a ren-
dezvény hagyománnyá válik 
majd, hiszen a gyerekek, 
családok nagy élményekkel 
térhetnek haza. A vendége-
ket Aradszki András or-

szággyűlési képviselő és T. 
Mészáros András polgár-
mester videoüzenetben üd-
vözölte, hiszen mindketten 
Érd lengyel testvérvárosá-
ban, Lubaczów-ban tartóz-
kodtak ezen a hétvégén.

A Simonpuszta Nemzeti 
Lovas és Hagyományőrző 
Egyesületet elnöke, dr. 
Korein László mutatta be a 
közönségnek. Tudósítónk-
nak elmondta: céljuk, hogy 
megteremtsék az esély-
egyenlőséget az iskolai lo-
vas oktatásban, minél köze-
lebb vigyék a lovas életet a 
gyermekekhez, és őrizzék a 
lovas hagyományokat.

– A lovaglás komoly sport, 
mindenkinek ajánlom, hogy 
próbálja ki. Nem feltétlenül 

kell versenysportként űzni – 
ha mint szabadidősportot 
gyakorolják a gyerekek, il-
letve a felnőttek, egyszerre 
kerülnek közel a természet-
hez és az állatokhoz is – 
hangsúlyozta Korein László.

Az iskolai keretek közt fo-
lyó lovas oktatás az egyesü-
let tervei szerint már a kö-
vetkező tanévben elindulhat 
Simonpusztán, az első félév-
ben pilot programként, né-
hány érdi és diósdi iskola 
bevonásával, majd a máso-
dik félévtől már több intéz-
mény részvételével.

Sok gyereknek jelentett 
egyedülálló, különleges él-
ményt ez a fesztivál. Voltak, 
akik nem a szüleikkel, ha-
nem az Ökumenikus Segély-
szolgálattal érkeztek.

– Hogyhogy nem félnek a 
lovon? – sóhajtott fel ámulat-
tal teli hangon egy tizenegy 
éves kislány. – Én félek 
ugyan, de azért szeretném 
kipróbálni, úgyhogy fel fo-
gok ülni – tette hozzá. A kis-
lány Szolnokról érkezett, hét 
óvodás és iskoláskorú társá-
val. Volt, aki eddig soha nem 
látott még lovat, legfeljebb 
tévében. 

– Hétéves vagyok, tegnap-
előtt ballagtam el az oviból. 
Most először lovagoltam, és 
nagyon tetszett. Szeretnék 
menni még egy kört – mond-
ta lelkesen Ancsika. – A hu-
szárok is nagyon tetszettek, 
táncoltatták a lovakat, és 
karddal kettévágták a tököt 
– mesélte a kislány, aki hét 
társával egész napra a Si-
monpusztai Lovas és Hagyo-
mányőrző Egyesület vendé-
ge volt, az ingyenes progra-
mok mellett teljes ellátást is 
kaptak.

– Nagyon örültünk a meg-
hívásnak. Ezeknek a gyere-
keknek a szülei nem tudnak 
ilyen programokat biztosíta-
ni – mondta lapunknak Nagy 
Brigitta, a segélyszervezet 
egyik munkatársa.

Ez a nap nemcsak nekik 
volt nagy élmény, hanem 
mindazoknak, akik kiláto-
gattak az Első Simonpusztai 
Nyárindító Gyermekfeszti-
válra. A lovaglás mellett 
számtalan program várta a 
családokat, a Magyar Hon-
védség, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Sportegye-
sület, valamint a Simon-
pusztai Lovas és Hagyo-
mányőrző Egyesület és a 
Kincsem Nemzeti Kft. jóvol-
tából, az íjászattól a díjugra-
táson át a rendőrségi és tűz-

oltó bemutatókig. Amellett, 
hogy tapsolhattak a kato-
náknak, huszároknak, lova-
soknak, ők maguk is kipró-
bálhatták magukat lövé-
szetben, íjászatban. Nagy 
volt a nyüzsgés a honvédség 
toborzó sátránál is, ahol a 
felnőttek egészségügyi mé-
réseken is részt vehettek. A 
kisebbek az ugrálóvárnál 
játszottak, a nagyobbak tol-
laslabdáztak, a felnőttek pe-
dig egészségügyi mérése-
ken vehettek részt. Termé-
szetesen nem maradhatott 
el a lovaglás sem. 

A bemutatók után musical-
részletek, operettslágerek 
csendültek fel, látványos lo-
vas show keretében, hatal-
mas sikerrel, a Nemzeti Lo-
vas Színház előadásában, 
amely este hétkor egy kétfel-
vonásos családi rockoperá-
val várta a közönséget – erre 
a napra a szervezők egy 
ezerfős lelátót is felállítot-
tak, innen követhették figye-
lemmel az érdeklődők az 
előadásokat, bemutatókat. 

Éhen-szomjan sem maradt 
senki, volt büfé, finomságok 
utcája, és hűsítő, hideg víz is, 
ez utóbbi az ÉTV jóvoltából.

– Nagyon jó ez a rendez-
vény, kezdettől itt vagyunk, 
és amíg a legkisebb bírja, itt 
is leszünk – mondta tudósí-
tónknak kora délután egy 
édesanya, aki három gye-
rekkel és a férjével látoga-
tott ki a fesztiválra. Mint 
mesélte, férje lovas íjászko-
dik, és minden alkalmat 
megragadnak, hogy a gyere-
keknek is megmutassák a 
lovas élet szépségeit. – Na-
gyon örülnék, ha az iskolák-
ban is bevezetnék a lovas 
oktatást – tette hozzá And-
rea.

Az I. Simonpusztai Nyár-
indító Gyermekfesztivál a 
Magyar Honvédség, a Kin-
csem Nemzeti Kft., az Érd 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal és a Simon-
puszta Nemzeti Lovas és Ha-
gyományőrző Egyesület kö-
zös szervezésében valósul 
meg. n ÁdÁm Katalin

A lovaglással egyszerre kerülnek közel a természethez és az állatok-
hoz is a gyerekek

Nagy volt a nyüzsgés a honvédség sátránál

A résztvevők kipróbálhatták magukat íjászatban is
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Akiknek játék a matek
Első teljes tanévét zárta múlt csütörtökön a 2016 őszén 
létrejött Érdi Matematikai Tehetségekért Alapítvány. 
Az ünnepségen ismertették az elért eredményeket, 
illetve a jövőbeni terveket is. 

Az alapítvány azzal a cél-
lal jött létre, hogy támogas-
sa a matematika tehetség-
gondozást, pedagógus-to-
vábbképzések, műhelymun-
kák, illetve a diákoknak 
szóló tehetséggondozó 
szakkörök, tematikus prog-
ramok formájában, együtt-
működve az iskolákkal. 
Maus Pál szakmai vezető 
kérdésünkre összegezte az 
elmúlt tanév történéseit, ta-
pasztalatait.

– Sikeresen vettünk részt 
két pályázaton. A Nemzeti 
Együttműködési Alap pá-
lyázatán pedagógus-to-
vábbképzés kifejlesztésére, 
szervezésére nyertünk tá-
mogatást, a Nemzeti Tehet-
ség Program keretében pe-
dig a tehetséggondozó 
szakkörünket tudtuk elin-
dítani. Ez utóbbit szeret-
nénk folytatni, akár egyéb 
forrásokból is – mondta la-
punknak az alapítvány 
szakmai vezetője, hangsú-
lyozva: a résztvevőknek 
mindkét program teljesen 
ingyenes volt. 

A szakkör kiscsoportos 
volt, legfeljebb húsz diák ve-
hetett részt rajta, másodi-
kostól hetedikesig. A gyere-
keknek két korcsoportban 
tartották a foglalkozáso-
kat, heti rendszerességgel, 
a találkozóknak a Bolyai 
iskola adott helyet. A szak-
kör hatvanórás volt.

– Játékos, felfedeztető 
módszerekkel dolgozunk. 
Nem a gyors eredmény el-
érése a cél, hanem az, hogy 
az e tantárgy iránt érdeklő-
dő gyerekek nyitottak ma-
radjanak a matematika 
felé. Azokat a probléma-
megoldó képességeket, 
amelyeket a szakkörön is 
fejlesztünk, a diákok az élet 
több területén tudják hasz-
nálni – hangsúlyozta az el-
nök, hozzátéve: bár nem a 
versenyekre való felkészí-
tés a foglalkozások közvet-
len célja, a tehetséggondo-
zásban részt vevők jobban 
szerepelnek majd ezeken a 
megmérettetéseken is – 
ezért is szeretnének minél 
szorosabb kapcsolatot ki-
alakítani az iskolákkal, és 
ezért szervezték meg a har-
mincórás, akkreditált pe-
dagógus-továbbképzést is. 

– Két éve felmértük az is-
kolai tehetséggondozás 
helyzetét Érden és Érd kör-
nyékén. Azt látjuk, hogy az 
iskolák igyekeznek gondoz-
ni a tehetségeket, de lehető-
ségeik végesek, és a tan-
órán kívüli tehetségfejlesz-
tő foglalkozásokat nem 
mindenhol tudják biztosíta-
ni, holott a különféle verse-
nyek egyre népszerűbbek, 
és egyre több tanuló indul 
rajtuk. A középiskolai felvé-
teli is komolyabb matemati-
kai alapokat kíván. Hogy 

azokat az akadályokat, 
amit egy-egy verseny vagy 
a felvételi jelenthet a diákok 
számára, magabiztosan ve-
gyék, mindenképp szükség 
van a tehetséggondozásra 
– jegyezte meg az elnök.

– Azért volt jó a szakkör, 
mert játékosan lehetett ta-
nulni, nem kellett sietni az 
anyaggal, témazárót írni 
sem – mondta az ötödik osz-
tályba készülő Jolán. – Ne-
kem a logikus gondolkodás 
terén adta a legtöbbet. Az 
iskolában mindig csak szá-
molunk, itt többet foglalko-
zunk formákkal, síkido-
mokkal, és hallhattunk a 
híres matematikusokról is. 
Volt, hogy szívószálból rak-
tunk össze formákat, tetra-
édert, meg sok más furcsa 
nevű idomot – tette hozzá a 
kislány, aki jövőre is szeret-
né folytatni a tehetséggon-
dozó szakkört.

– Most megkezdődik a 
szünet, de nyáron is tevé-
kenykedünk: augusztus 
utolsó hetére napközis tá-
bort tervezünk, ezt már té-
rítéses formában. Ősztől 
folytatjuk szakkörünket; 
ennek finanszírozására 
idén is pályáztunk, várjuk 
az eredményt, de ettől füg-
getlenül meg szeretnénk 
hirdetni a gyerekek köré-
ben – mondta még Maus Pál, 
aki azzal zárta szavait: bő-
vebb információt a szakkör-
ről, egyéb programokról az 
alapítvány weboldalán, a 
www.erdmat.hu oldalon 
kaphatnak az érdeklődők.

QQ ÁdÁm Katalin

Megújuló Parkoló
Megújul a tizedik születésnapját ünneplő, a hátrányos 
helyzetű gyerekeknek, fiataloknak ingyenes nyári elfog-
laltságot biztosító Parkoló program: a tiniket nyári nyitva-
tartással várja minden hétköznap az ifiklub, a kisebbek-
nek pedig egyhetes, élményekben gazdag napközis tábort 
szerveznek július első hetében. Ez utóbbira ezen a héten 
várják a jelentkezőket.

Budapesti kirándulások, 
interaktív élmények, mozi-
zás, kézműveskedés, vetélke-
dők – ez vár az első-hatodik 
osztályos gyerekekre a Par-
koló program július 2-ától 
6-áig tartó nyári napközis 
táborában. Az öt nap a kultú-
ra és a szórakozás jegyében 
telik majd a húsz gyermek 
számára, akiknek ez a nap-
közi teljesen ingyenes lesz – 
az útiköltségtől a belépőkön 
át az uzsonnáig mindent a 
Szociális Gondozó Központ 
finanszíroz, az önkormány-
zat támogatásával – tudtuk 
meg Rákosi Aglájától, a 
program koordinátorától, aki 
elmondta azt is: az ötnapos, 
reggel nyolctól délután né-
gyig tartó programra hátrá-
nyos helyzetű gyermekek je-
lentkezését várják.

– Jelentkezni június 22-ig, 
személyesen lehet, az Emma 
u. 8. szám alatt, csütörtökig 

fél tíz és délután négy óra, 
pénteken fél tíz és délután fél 
kettő között – tette hozzá a 
szociálpedagógus.

Az Emma utca 8. szám 
alatt működik egyébként a 
gondozóközpont ifiklubja, 
ami június 18-tól nyári nyit-
vatartással, fél tíztől délután 
négyig (pénteken fél kettőig) 
változatos programokkal 
várja a tiniket. Kirándulások 
– többek közt Szentendrére, 
Gödöllőre, no meg itt helyben, 
Érden –, kézműves foglalko-
zások, játékok, sportolási le-
hetőségek, illetve egy egyhe-
tes drámatábor is vár a tizen-
négy év feletti gyerekekre. 
(Tizennégy éves kor alatti 
diákokat szülői engedéllyel 
fogadnak.) A sok program 
mellett a hetedik-nyolcadik 
osztályos, illetve középisko-
lás gyerekek részére kortárs-
segítő képzést indítanak a 
nyári szünetben.

– A foglalkozások kötetle-
nek – kivéve a kortárssegítő 
képzés – és nem kötelező 
mindennap részt venni raj-
tuk, ki-ki kedve szerint csat-
lakozhat akár egy-egy dél-
előttre, délutánra is. A fiata-
lokat nemcsak programok-
kal, hanem frissítőkkel, ha-
rapnivalókkal is várjuk – zár-
ta szavait Rákosi Aglája.

QQ ÁdÁm

INFOBOX
Szociális Gondozó Központ 
Ifjúsági Információs és Ta-
nácsadó Iroda
2030 Érd, Emma u. 8.
Tel.: 06/23-362-240 
Nyitvatartás június 18-tól au-
gusztus 24-ig:
H-Cs: 9.30–16.00
P: 9.30–14.00

Min den, amit tudni akartál a meggyről
Értékek a meggy génbankban címmel rendeztek nyílt 
napot a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Gyümölcstermesztési Kutatóintézetének génbanki 
gyűjteményében, az Elvira majorban múlt pénteken. A 
rendezvényre a génbank tevékenysége, illetve a kiskerti 
gyümölcstermesztés iránt érdeklődő embereket várták. 

A látogatókkal nemcsak a 
meggyel kapcsolatos alapve-
tő ismereteket osztották meg 
a szakemberek, hanem azt 
is, milyen jelentősége van 
Magyarországon a meggy-
nek a génbankosok szemé-
vel. Az érdeklődők részt ve-
hettek az Elvira fajtabemu-
tatóján, és ízelítőt is kaptak 
a génbanknál folyó kutató-
munkából.

– A gyümölcskutató Elvira 
majori telephelyén található 
az egyik legnagyobb gyü-
mölcsgénbank-gyűjtemény. 

Érden csonthéjasokkal fog-
lalkozunk, és mivel most a 
meggy érési ideje van, e gyü-
mölcs génbankját szerettük 
volna megismertetni a nagy-
közönséggel – mondta Béke-
fi Zsuzsanna NAIK osztály-
vezető, hozzátéve: mostaná-
ban a tájfajtáknak nagy di-
vatja van, ám azok az infor-
mációk, amelyek ezekkel 
kapcsolatban eljutnak a la-
kossághoz, nem mindig hite-
les forrásból származnak.

– A kiskerttulajdonosok-
nak fontos, hogy tisztában 

legyenek azzal, hogy bizo-
nyos fajták milyen betegsé-
gekre fogékonyak, vannak-e 
egészségvédő értékeik és ha 
igen, milyenek – tette hozzá 
a szakember.

Az Elvira majorban min-
den évben szerveznek faj-
tabemutatókat és tanács-
kozásokat cseresznye- és 
meggytermesztőknek (az 
idei szakmai napra június 
8-án, egy héttel a nyílt nap 
előtt került sor). A nem 
szakmabelieknek az idei 
évtől szerveznek rendezvé-
nyeket; legutóbb cseresz-
nyevirágzáskor nyíltak 
meg az Elvira kapui a 
nagyközönség előtt. A mos-
tani, június 15-ei rendez-
vényt további alkalmak kö-
vetik a nyáron: akkor az 

őszibarack, a szilva és a 
mandula áll majd a közép-
pontban. Ezekről bővebb 
információt a NAIK honlap-

ján (https://www.naik.hu/) 
tudhatnak majd meg az ér-
deklődők.

QQ -K-

Mostanában a tájfajtáknak nagy divatja van, ám azok az informá-
ciók, amelyek ezekkel kapcsolatban eljutnak a lakossághoz, nem 
mindig hiteles forrásból származnak

Diósdi építőipari vállalkozás keres kiemelt fizetéssel  
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

•  sofőr B kategóriás, kisteherautóra  •  nyugdíjas udvari takarításra
•  sofőr C kategóriás, darukezelőivel  •  lakatos
•  gépkezelő minikotróra  •  segédmunkás 

Bér megegyezés szerint.
Jelentkezés: tel: 06/30-924-3888, 06/30-519-9686 

email: ladanyi@ladanyikft.hu
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ű űűűűűűűű űűűűűőti titiűűűtitiűűűűti
ű  űűűűűűűűőti őűűűűtiűűűűti őőőőőő
ű űűűtitiűtiűűűűű űűűűtiűtiűűűűűű
ű tiűűtitiűőűűtiűűűű űűűűtiűtiűűű
ű űűűőűűőűűőűűűű űtiűűűűűű
Előny:   
ű űűűtiűűtiűűtiűű űűűűűűtt űűűűűűűűűűű
ű őőttő űtiűűűűűtiűűűűűű űűűűűűűű űűűűűűűű

ű űűűűűűűti űűűtiűű
ű őűűűűűűűűűűű titiűőű űűűűűőtiűű
ű űűtitiűűűűűűű tiűűűűűűűti 
  őűűűűűttűűűűő
ű tititiűtiti tiűűűűőűűti

Jűűűűűűűűűű űű tiűűűűtiűűtitiű
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Jelentkezni a  
benzinkutak@gmail.com  

email címen, vagy a 20/9457 589 
telefonon.

keresünk Érdre. 
Amit várunk: szorgalom, 

csapatszellem, vevőközpontuság. 
Amit adunk: megbízható, hosszútávú 

munkahely, 150.000 – 200.000 Ft 
nettó jövedelem.

Benzinkút kezelőt
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KRAUSE Kft. (Érd) 
keres kiemelt kereseti 

lehetőséggel

kétműszakos munkarendbe

egyműszakos munkarendbe

• Alu AWI hegesztőket
• betanított munkásokat

• Targoncavezetőt

Amit kínálunk: 
versenyképes teljesítmény
arányos fizetés, Cafeteria,  
utazási hozzájárulás

Amit elvárunk: 
precíz munkavégzés

A munkavégzés helye: Érd

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

email címen vagy  
a 06-30-335-8307 

telefonszámon lehet.

SZAKÁL-MET-AL
Autóalkatrész KFT

Raktárosokat keresünk
•	 	Kettő	műszakos	munkakörbe	bruttó	
200.000,-	Ft	alapbérrel	plusz	akár	
200.000,-	Ft	teljesítmény	prémiummal.

•	 	Jövedelem	a	400.000,-	Ft	bruttó	
jövedelmet	is	meghaladhatja.

•	 Cafetéria

Jelentkezés	módja:
Önéletrajz	küldésével:	eszter@szakalmetal.hu	 •	 Telefonon:	06/20	384	0706
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KRAUSE Kft. 
– Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő 
alumínium létrát, állványrendszert és egyedi 

szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég 
határozott idejű megbízással keres

BELSŐ KERESKEDELMI MUNKATÁRSAT
Feladatok:

intenzív kapcsolattartás meglévő 
partnerekkel
új partnerek akvirálása
kapcsolattartás területi 
képviselőkkel és belső 
társosztályokkal
adatbázisok karbantartása
rendelések feldolgozása
értékesítési folyamatok lekövetése

Elvárások:
legalább középfokú német és/vagy 

angol nyelvtudás
kereskedelemben szerzett 
tapasztalat
minimum középfokú végzettség
határozott fellépés, dinamikus 
személyiség, kiváló tárgyalási készség
csapatszellem
önálló munkavégzés

Amit kínálunk: 
teljesítményorientált javadalmazás, 
aktív részvétel egy dinamikusan 
fejlődő csapatban.

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

www.krause-systems.com
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Barátkozni sohasem késő
Fundoklia-völgyi kirándulással és közös főzőcskézéssel 
zárta a tavaszi évadot a Barátkozzunk Nyugdíjas Klub, 
a nyarat pedig gyulai kirándulással indították.

Mozgalmasan telt az el-
múlt időszak a Barátkoz-
zunk Nyugdíjas Klubban: 
május végén két program 
várt a klubtagokra, egy Fun-
doklia-völgyi kirándulás, 
valamint egy tavaszzáró fő-
zőcskézés. Mint Balla Juli-
anna klubvezető lapunknak 
elmondta, a fundokliai ki-
rándulás nagyon jól sikerült, 
a hatvan klubtagból mintegy 

húszan csatlakoztak a cso-
porthoz, amelyet dr. Kubas-
sek János, a Földrajzi Múze-
um vezetője kalauzolt végig 
a völgyön, szót ejtve a völgy 
történetéről, élővilágáról, 
természeti értékeiről.

– Sok olyan nyugdíjas van, 
akik bár régóta élnek Érden, 
még sosem voltak a völgy-
ben. Ezért szerveztük ezt a 
kirándulást. Nagy öröm volt 

látni, hogy a Fundoklia tisz-
ta, sehol nincs szemét, kö-
szönhetően a korábban kihe-
lyezett útzáró köveknek. A 
kihelyezett tájékoztató táb-
lák nagyon jó állapotban 
vannak, a növényzet pedig 
csodálatos – tette hozzá Fü-
löp Sándorné, a környezet-
védelmi bizottság elnöke, 
aki, mint klubtag, szintén 
részt vett a kiránduláson. 

A nyugdíjasklub tagjai 
kéthetente találkoznak. 
Mint Balla Julianna elmond-
ta, a kirándulásokon kívül 
több tartalmas programot is 
szerveznek; beszélgetnek, 
kertészkednek, együtt jár-
nak a Senior örömtáncra, il-
letve a Szenior Akadémia 
előadásaira is. Nagyon jó 
idényt zártak: a húszfős tag-
ság két év alatt meghárom-
szorozódott, folyamatosan 
jönnek az új tagok, akik 
örömmel kapcsolódnak be a 
programokba. 

– Van olyan tagunk, aki 
egyedül maradt, és egészen 
bezárkózott. Itt a klubban 
megváltozott az élete; van 
egy csapat, ahová tartozik, 
van kivel beszélgetnie, szó-
rakoznia. Jó érzés tudni, 

hogy azoknak az emberek-
nek, akik csatlakoznak hoz-
zánk, programokat, befoga-
dó közösséget tudunk nyúj-
tani – tette hozzá a klubve-
zető.

Miközben beszélgettünk, 
mellettünk egy hatalmas 
kondérban rotyogott a pince-
pörkölt; tavaszbúcsúztató-
nyárköszöntő ebéd készült a 
klubtagoknak. Bár a nyáron 
nem tartják meg a kétheten-
ként esedékes klubösszejö-
veteleket a művelődési köz-
pontban, a közös kirándulá-
sok nem maradhatnak el. 
Június elején egy rendkívül 
kedvezményes lehetőséggel 

élve huszonöt klubtag töltött 
hat napot Gyulán, és az aktív 
idősekre vár még egy egyna-
pos kirándulás is: ellátogat-
nak Diósgyőrre, Lillafüred-
re, valamint Bükkszentke-
resztre, Gyuri bácsihoz, a 
füvesemberhez.

– Ezt követően, júliusban a 
családé és az unokáké lesz a 
főszerep, augusztusban vi-
szont mi is megmérettetjük 
magunkat a lecsófőző feszti-
válon, szeptembertől pedig 
ismét kéthetente találko-
zunk a Szepes Gyula Műve-
lődési Központban – zárta 
szavait Balla Julianna. 

QQ Á. K.

Tavaszbúcsúztató-nyárköszöntő ebéd készül a klubtagoknak

Sok nyugdíjas van, akik bár régóta élnek Érden, még sosem voltak a 
Fundoklia-völgyben



Hód Szerviz Kft.  
fűtésszerelő szakmunkást, és a 

szakmában jártas segédmunkást keres!
Bérezés megegyezés szerint. 

06/ 30 231 9336
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LEGYEN ÖN IS CSAPATUNK TAGJA!

SMT GÉPKEZELŐ

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

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

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

JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

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

RAKTÁRI MUNKÁS
 Versenyképes ALAPBÉR

 KAFETÉRIA (már a próbaidő alatt is) 

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ (évente kétszer)

 Kiemelkedő MŰSZAKPÓTLÉK

 Előre lépési lehetőség!

 INGYENES helyszíni TARGONCAVEZETŐI tanfolyam!

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

 SZÁLLÁS biztosítása

 INGYENES vállalati BUSZOK

 Egyéb szociális juttatások

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Feltételek:

 Általános iskolai bizonyítvány
 Sikeres felvételi teszt
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Érdeklődni: 06-20-379-42-77
e-mail cím:  

csicso33@gmail.com

ÉRDI munkahelyre

keresek, 24-48 óra
nyugdíjas személyében !

személy - vagyonőrt
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

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.
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Nemzetközi fuvarozással foglalkozó 
budaörsi telephelyű cég,  

40 tonnás konténeres szerelvényre 
gépkocsivezetőt keres. 
Konténeres tapasztalat előny.

Fuvarfeladatok jellege: Export-import 
budaörsi indulás, Budaörs-telephelyre 

történő érkezéssel.

Tel.: +36 20 9 386-570
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

Jelentkezni  
a 06-20-359-74-29  

vagy az  
info@varazsterasz.hu 

lehet.

Diósdi étterembe
szakácsot, felszolgálót, 

futárt és  
konyhai kisegítőt  

keresünk
azonnali kezdéssel.
Fizetés megegyezés

szerint. Rész- vagy teljes 
munkaidőben !
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Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.

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

Gaz  dikereső

Mendi 4 év körüli, vidám, kis-
közepes testű, ivartalanított 
szuka. Más kutyákkal néha 
csipkelődő, emberekkel prob-
lémamentes, bújós. Elsősor-
ban egyedüli kedvencnek 
ajánljuk, kiváló jelzőkutya 
válhat belőle.

Plútó 2 év körüli, közepes ter-
metű, beagle jellegű kan ku-
tyus. Azonosítója nem volt, 
eredeti gazdája nem jelent-
kezett, így már új családra 
vár. Kedves, kutyákkal általá-
ban összefér. Ivartalanítás 
után vihető el.

Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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A Közép-dunántúli  
Országos Bv. Intézet  

felvételt hirdet hivatásos és 
közalkalmazotti jogviszonyú 

beosztások betöltésére.  
Felvételi feltételek: büntetlen 

előélet, magyar állampolgárság. 
Érdeklődni az intézet személyzeti 

osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023.  
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
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Vas-Fémker Kft. érdi telephelyére keresünk 
sofőröket és árukiadót. 

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

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

szükséges. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:  
erd@vasanyag.hu

A GDN Ingatlanhálózat 
új érdi irodájába, 

ingatlanreferens 
munkatársat keresünk.
30-947-8323  

l.marosvari@gdn-ingatlan.hu
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Törökbálinti telephelyre keresünk  
hulladék szelektálásra rakodókat. 

Munkabér: 1200 Ft/óra. 
06-20/934-6354
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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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Magyar Lászlóné Szeitli Terézt (Hírnök u. 16.)
06-20-5401731

KERESSÜK
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések 
építését vállalom.

23/366-154, 06-20/442- 14-07
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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 16
36

4
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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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

VEGYES

Időskíséretet, betegkíséretet, uta-
zásban, kimozdulásban való segít-
séget, ügyintézést vállalok gyakor-
lattal, leinformálhatóan. Tel.: 06-30-
834-6494

*71973*

Két db garázskapu, leszigetelt, szinte 
új, eladó 20 000 Ft-ért. 06-20-344-7466

*73126*

Kőművest keresek, burkolni is tu-
dót! Munkaidő után is! 06-20-
3447466

*71345*

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

*69946*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútoro-
kat, és kiegészítő dísztárgyakat vá-
sárolok! 06-70-2825381

*72811*

ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi 
Szent József Otthona felvételt hir-
det az alábbi munkakörbe: szakkép-
zett ápoló, főzőnő/szakács. Bérezés: 
megegyezés szerint+egyéb jutta-
tások. Jelentkezés a hidegh@index.
hu email címen vagy személyesen 
(2030 Érd, Gyula u. 39-47). Időpont-
egyeztetés a 06-23-365-627 telefon-
számon.

*72335*

Építőiparban képzett zsaluácsot, 
tetőácsot illetve segédmunkást ke-
resünk. 06-20-4938387

*72877*

Érdi család alkalmi takarító, házve-
zetőnőt keres. Fényképes önéleraj-
zokat fizetési igény megjelölésével 
az ag@biotech-medical.com email 
címre várjuk.

*68822*

Fodrászszék és kozmetikus hely ki-
adó. 06-70/649-7928. Érd, Riminyá-
ki út 44.

*72570*

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*

Üzletőrzésre vagyonőröket kere-
sünk kiemelkedő bérezéssel! Érdek-
lődni: +36-30/348-6256

*72665*

ALBÉRLET KÍNÁL

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

*69796*

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*

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

*69793*

LAKÁS

Balatonfűzfői tehermentes garzon-
öröklakás beszámításával (cseréjével) 
keresek földszinti, 30nm körüli kisla-
kást, kistelkes házrészt. XXII. kerület is 
érdekel. A lakás befektetésnek, nya-
ralónak is alkalmas. 06-70-253-1126

*72593*

ÜZLET, IRODA

Kiadó üzlethelység (22 nm) a Rimi-
nyáki úton! 06-30-914-4949

*72574*

VÁLLALKOZÁS

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 és kőművesmunkát, új és ré-
gi tető átrakását, palatető felújítását 
(bontás nélkül), beázás és viharkár 
elhárítását legolcsóbban vállalom. 
06-70-5882701

*72830*

Ács-kőműves vállal pincétől a tető-
ig mindenfajta munkálatokat, aszfal-
tozást, 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*

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes fa-
kivágás, kertrendezés! Kézi és gépi 
földmunkavégzés! Kisebb épületek 
bontása!  06-30-523-4539

*72843*

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

*71972*

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*

Tető építése, régi tető átrakása, be-
ázás és viharkár elhárítását vállalom, 
kisebb javításokat, kőműves munkát 
is! 06-30-566-9051

*72832*

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

*69751*

CSALÁDI KöZLEmÉNY

JÁRmű

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

Tel.: 06-1/215-5190    

Juttatások:  versenyképes órabér 
belépéstől cafeteria + havi bónusz 
bejárási költségtérítés

Elvárás:        szakmunkás bizonyítvány (nem 
szakirányú) 
 fizikai terhelhetőség  

(betanított) munkatársakat keres
kétműszakos munkarendbe Budapest XXII. 

kerületi partneréhez

Gépkezelő
Imontec Kft.
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ELADÓK
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Érdi ékszerüzletünkbe 
leinformálható, kreatív, önállóan 

dolgozni tudó, magára és 
környezetére igényes 

jelentkezését várjuk. Feltétel: 
kereskedelmi érettségi, vagy 
boltvezetői tanfolyam, vagy 

szakirányú végzettség. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
marcell.goldengate@gmail.com

Jelentkezés:
allas@rs.hu

    1.  ÉRTÉKESÍTŐ-
    LAKBERENDEZÉSI     

   TANÁCSADÓ 
     RAKTÁROS

BUDAÖRSI BÚTORSTÚDIÓNKBA

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Információ:
rs.hu/allas

2.
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

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.

Szendvicsüzemünkbe keresünk 
azonnali kezdéssel 

Feladatok: alapanyagok 
előkészítése, szendvicsek 
összeállítása útmutatás szerint.

Munkaidő beosztás:  
hétfő, szerda 15:00-18:00-ig.
Kedd, csütörtök, vasárnap:  
13:00-19:00-ig.

Munkavégzés helye: Érd

konyhai kisegítőt.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az iroda@servimat.hu email 

címen lehet.
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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.

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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Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe 
versenyképes fizetéssel 

eladót felveszünk.
A jelentkezéseket a  

zoldseghaz@freemail.hu  
címre várjuk. 17

35
40 Munkavédelem

Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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A pólósok kedvelik a 13-ast
Győzelemmel zárta a szezont a Budapesti Honvéd SE-
Érd serdülő korosztályú vízilabdacsapata. Fazekas 
Márton alakulata a Nyéki Imre uszodában győzte le az 
OSC VSE második csapatát.

Amennyiben az érdi póló-
sok győznek az egy hellyel 
előttük álló OSC VSE II ven-
dégeként, továbbá a Cápa 
VK is felülmúlja a Dunaújvá-
rost, akkor a BHSE-Érd két 
helyet előrelép a tabella utol-
só körében. Ennek ellenére a 
kezdeményezést a hazaiak 
vették át a meccs elején, s 
három perc alatt kétgólos 
előnyre tettek szert. Azon-
ban a folytatásban az érdiek 
egy 6–1-es szériát produkál-
tak, és háromgólos vezetés-
sel fordultak az utolsó ne-

gyedre, amelyet ugyan meg-
nyertek a hazaiak, de az ér-
diek így is 7–5-re nyertek. 
Sőt, a Cápa VK is 9–4-re 
verte a Dunaújvárost, így az 
érdiek az utolsó körben két 
helyet előreléptek és végül a 
13. helyet szerezték meg.

A 2006-osoknak az ÉRD 
Arénában pótolták a 7. for-
dulóból elhalasztott játék-
napját. Itt az érdiek a KSI SE 
II ellen szálltak vízbe, amely 
már a nagyszünetben 6–1-re 
vezetett, végül 10–3-as győ-
zelmet aratott. Az érdiek 

2006-os csapata pedig a 23. 
helyen végzett a bajnokság-
ban.

– A 2005-ösöknél nagyon 
sok kicsi játszott fel, akik 
nagyon szépen helytálltak 
– kezdte Vargáné Gazdag 
Erika, a BHSE-Érd 2005-ös 
és 2006-os csapatának 
edzője.

– A 2006-osok bajnokságá-
ban nagyon szépen szerepel-
tek a gyermekek, ott megkö-
zelítettük a középmezőnyt, 
így a második szezon végé-
re. Ők nagyon sokat fejlőd-
tek és létszámban is szinte 
megduplázódtunk, egyre 
több a kicsi, azaz 2008-as 
vagy annál fiatalabb, akiket 
újra a bébibajnokságban in-

dítanánk – tette hozzá Var-
gáné Gazdag Erika.

Az érdiek 2005-ös egysé-
ge a 31. helyet szerezte meg, 
míg a 2006-osok a 23. helyen 
végeztek. A serdülők a buda-
pesti bajnokságban elért 

előkelő, 13. hely mellett a 
Honvéd Utánpótlás Vízilab-
da Klub (HUVK) második 
csapatával az országos baj-
nokságban is szerepeltek, 
ahol a B-csoportban hatodi-
kak lettek. n Domi

„Büszke vagyok arra, hogy itt játszhattam”
Szerdán tartotta évzáró ünnepségét az ÉRD női kézilab-
dacsapata. Az ÉRD Arénában megtartott eseményen a 
klub elbúcsúzott a felnőtt csapattól távozó öt játékosától. 
A szurkolóknak lehetőségük nyílt egy-egy utolsó fotóra 
vagy beszélgetésre a távozó kedvencekkel.

Az utánpótlásban nincse-
nek létszámproblémák az 
ÉRD női kézilabdacsapatá-
nál. Sőt, az előző évekhez 
képest sokkal nagyobb tábor 
foglalt helyet az ÉRD Aréna 
pályáján kihelyezett széke-
ken, hiszen a felnőtt csapat 
és az utánpótlásban palléro-
zódó sportolók, valamint a 
stáb tagjai mellé csatlako-
zott két együttes, az amatőr 
gyermek és felnőtt gárda is.

Az ünnepség elején Teka-
uer Norbert klubelnök adta 
át a bronzérmet T. Mészáros 
András polgármesternek, 
az egyesület társadalmi el-
nökének, aki az utolsó baj-
nokin azért nem kaphatta 
meg a harmadik helyért járó 
medált, mert az érmek „túl-
oldalán”, azaz átadóként 
szerepelt.

Ezt követően Tekauer Nor-
bert egészen az U8-as kor-
osztálytól kezdődően egye-
sével szólította ki a csapatok 
játékosait, akik ezúttal is 
egy ajándékpólót vihettek 
haza. A csapatok után az 
ÉRD Aréna dolgozóinak, az 
önkénteseknek és a Suli Ké-
zilabda Utánpótlás Prog-
ramban dolgozó edzőknek 
köszönték meg az egész éves 
munkát.

Szabó Edina, az ÉRD ve-
zetőedzője beszédében meg-
köszönte a szurkolók egész 
éves biztatását, illetve a tá-
mogatók segítségét, kiemel-
ve, hogy nélkülük nem tudna 
így működni, ilyen eredmé-
nyeket elérni a csapat.

A vezetőedző után a ka-
pusedző, Rácz Marianne 
vette át a szót, aki a monte-

negrói védekezőspecialista-
irányítót, a hazatérő Andje-
la Bulatovicsot méltatta.

– Nem tudom megállni, 
hogy ne mondjak pár szót 
róla. Büszkék lehetünk, hogy 
Andjela a mi csapatunkat vá-
lasztotta és egy kis időt eltöl-
tött nálunk. Egy hihetetlen, 
nagyszerű játékos, akinek 
olyan edzésmunkája és játék 
iránti szeretete van, ami pél-
daértékű. Sok felnőtt és fiatal 
játékos tudott tőle tanulni. Ne-
kem személy szerint is na-
gyon fog hiányozni, hiszen 
egy fantasztikus játékos és 
egy nagyszerű ember. Andje-
la egy olyan ikonja ennek a 
csapatnak, ami pótolhatatlan 
– fogalmazott Rácz Marianne.

Ezt követően Andjela Bu-
latovics is intézett néhány 
szót a szurkolókhoz, a csa-
pattársakhoz és a stábta-
gokhoz.

– Mindenekelőtt rendkívül 
büszke vagyok arra, hogy itt 
játszhattam az elmúlt évek-
ben. Olyan volt nekem az itt 

töltött idő, mintha otthon let-
tem volna, és köszönet min-
denért. Köszönöm a szurko-
lóknak a támogatást, amely 
akkor is megvolt, amikor 
gyengébben játszottunk, de 
végig kitartottak mellettünk 
– mondta a montenegrói 
klasszis, aki hozzátette, 
megtiszteltetés volt a csapat 
tagjaival együtt játszani.

Az esemény végén Tekau-
er Norbert a napokban 75. 
szülinapját ünneplő Tóth 
Eta nénit is köszöntötte, aki 
egyrészt törzsszurkolója a 
csapatnak, másrészt renge-
teg ideig dolgozott a klubnál.

A köszöntések után a 
szurkolóknak lehetőségük 

nyílt egy-egy utolsó fotóra 
vagy beszélgetésre a távo-
zó kedvencekkel, így And-
jela Bulatovics mellett az 
FTC-hez szerződő Klivi-
nyi Kingával, valamint az 
NB I-be feljutó Egerhez iga-
zoló Bernát Dorinával fo-
tózkodni. Az évzáróról hi-
ányzott viszont a pályafu-
tását a dán Randersnél 
folytató Jamina Roberts, 
valamint a következő 
idényt a Siófoknál elkezdő 
Mireya González.

Az ÉRD július 16-án, hét-
főn mutatja be a 2018/2019-
es idény csapatát, amelybe 
öt játékos érkezik.

Qn Domonkos Bálint

Létszámban megduplázódott és sokat fejlődött a BHSE-Érd 
 (Fotó: Balogh István)

Az ÉRD női kézilabdacsapatának három edzője és a Budapest-baj-
nokságban szereplő játékosa is aranyérmet szerzett az innsbrucki 
Masters Európa-bajnokságon. A +43-as korosztályában első he-
lyen végző Angyalok csapatának az ÉRD két utánpótlásedzője, 
Oláhné Balog Tünde és Gridnyeva Szvetlana, valamint Bp. I. osztályú 
csapatban játszó Kubinszkyné Hegedűs Mariann is tagja volt. A +33-
as korosztályban szintén aranyérmes Angyalok együttesét Őri Cecí-
lia, SKUP edző erősítette. Az Angyalok együttese a +33-as és a +43-
as korosztályban is százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a 
kontinensbajnoki címet. A +43 korosztályban a legjobb kapusnak 
járó díjat, a „hetesölő” Gridnyeva Szvetlana hozhatta haza – szá-
molt be róla a klub honlapja.

Andjela Bulatovics és Szabó Edina könnyekkel búcsúztatták a szezont 
 (Fotók: handballerd.hu/Dénes Balázs)

Tekauer Norbert klubelnök átadta a bronzérmet T. Mészáros András polgármesternek, az egyesület tár-
sadalmi elnökének

HŰSÍTŐ NYÁR

TEL.: +36 23 361 431     2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU     INFO@ERDARENA.HU

Az ÉRD Aréna hűsítő hullámai igazi felfrissülést 
hoznak a nyári melegben.

Hétfőtől szombatig: 06:00 – 21:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00 – 21:00

17
20

01

23sport  | 2018. június 20. |

Gyo rsak és tapasztaltak

Az Ercsi úti Sporttelep 
klubhelyiségében rendezték 
a VII. Minaret Kupa nyílt ra-
pid sakkversenyt, valamint 
a szenior országos bajnok-
ság érdi elődöntőjét, ahon-
nan az első három helyezett 
indulási jogot szerezhetett a 
szeptemberi, nagykanizsai 
országos döntőre.

A hétfordulós, svájci rend-
szerű verseny sok izgalmat 
hozott a húsz induló között, 
hiszen egy körrel a vége előtt 
még öten is esélyesek voltak 
a végső győzelemre. A táblá-
zaton fordulónként változott 
a helyzet: Bereczki István, 
Botos József, Szabó Leven-
te, majd Horváth Péter állt 
az élen. Az utolsó fordulóban 

aztán Szilágyi Sámuel le-
győzte az Érdi VSE sakk 
szakosztályának vezetőjét, 
Horváth Pétert, így már har-
madszor nyerte meg a Mina-
ret Kupát. A második helyen 
Szabó Levente, a harmadi-
kon Horváth Péter zárt.

A kupával párhuzamosan 
tartották a szenior országos 
bajnokság érdi elődöntőjét, 
melyen Holtság István dia-
dalmaskodott, megelőzve 
Pápai Jánost és Tóth Feren-
cet, így ők képviselhetik az 
érdieket az országos finálén.

A szakosztály emellett le-
zárta az egyéni bajnokság 
idei kiírását is, amelyet Sin-
ka Csaba nyert meg.

QQ DB

A c sapat ereje a közösségben rejlik
Megtartotta szokásos évzáróját az Érdi VSE NB III-as 
együttese. A Nyugati csoport 2017/2018-as idényének 
bronzérmese Diósdon, a Sashegyi étteremben vehette át 
érmeit, illetve a harmadik helyért járó ólomkristály vá-
zát. A csapat teljesítményéhez T. Mészáros András pol-
gármester is gratulált. 

Az évzárón Novák Ferenc, 
az Érdi VSE ügyvezető elnö-
ke megköszönte a csapat tá-
mogatóinak, így Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak, a Városfejlesztési Kft.-
nek, az Érdi Polgárőrség-
nek, illetve a csapat szpon-
zorainak az egész éves se-
gítséget.

T. Mészáros András pol-
gármester gratulációját fe-
jezte ki a csapat teljesítmé-
nye és megszerzett bronzér-
me kapcsán, kiemelve, hogy 
Kaposváron is győzni tudott 
az együttes.

Romics Ervin, az Érdi VSE 
labdarúgó szakosztályának 
vezetője is nagyon jónak érté-
kelte az idei szereplést.

– Az, hogy ezúttal nem 
másodikak, hanem harma-
dikak lettünk, annak kö-
szönhető, hogy két olyan 
csapat előzött meg minket, 
amelyek sokkal nagyobb 
büdzsével és jobb játékosál-

lománnyal rendelkeznek, és 
az NB II felé kacsingatnak. 
Velük nem tudtuk felvenni a 
versenyt, de én maximáli-
san jónak értékelem a csa-
pat teljesítményét. Mint 
minden csapatnál, nálunk is 
voltak hullámvölgyek, de 
nagyon jól szerepeltünk. Ez 
a csapat megtalálta a he-
lyét, és a közeljövőben is azt 
szeretnénk, ha az első há-
romban szerepelnénk, ére-
mért küzdenénk – mondta 
Romics Ervin, aki negatí-
vumként a Nagykanizsa el-
leni Magyar Kupa-búcsút 
említette meg, míg pozití-
vumként azt, hogy a játéko-
sok ősszel rendkívül ki-
eg yensúlyozott teljesít-
ményt produkáltak. A szak-
osztályvezető hozzátette, a 
csapaton belül nagyon jó a 
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 Q Domonkos

Az érdi szenior bajnok, Holtság István (szemben) és a Minaret Kupa-
győztes Szilágyi Sámuel csatája

T. Mészáros András az Érdi VSE három kapusával, Nagy Endrével, 
Kertész Ferenccel és Borek Norberttel, és a harmadik helyért járó 
ólomkristály vázával
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Har  ci fogások lólépésben
A mozgás és az önvédelmi sportok jegyében teltek a 
tanév utolsó napjai a Vörösmarty gimnáziumban, ahol 
szerdán különféle sportágakba kóstolhattak bele a diá-
kok, csütörtökön pedig előadások, bemutatók, filmvetí-
tések keretében tudhatták meg, mi fán terem a harcmű-
vészet, az önvédelem.

Foci, röplabda, kosárlab-
da – ezekben a sportágak-
ban versenyezhettek egy-
mással a VMG diákjai a júni-
us 13-ai sportnap keretében, 
az iskola udvarán és torna-
csarnokában. A legkisebbek 

a kidobósban is megmutat-
hatták ügyességüket, és aki 
akarta, a lövészetet is kipró-
bálhatta, vagy épp az aszta-
liteniszt, és az udvaron lehe-
tett sakkozni, tollaslabdáz-
ni is.

– Az a célunk, hogy minél 
több gyerek kedvet kapjon a 
mozgáshoz. A legtöbben per-
sze a focira neveztek, ahogy 
ez már lenni szokott, de a 
többi sportág is nagyon nép-
szerű volt – mondta lapunk-
nak Nagyné Solti Gabriella 
testnevelő tanár.

A sportnapnak ugyanúgy 
évtizedes hag yományai 
vannak a VMG-ben, ahogy a 
DÖK által szervezett diák-
napnak is. Ez utóbbit június 
14-én, csütörtökön tartot-
ták, fő témája pedig az önvé-
delem volt – azért pont ez, 
mert mint Maróti Zsolt, a 
diákönkormányzatot patro-
náló tanár lapunknak el-
mondta, a fiatalokat nagyon 
érdekelte ez a téma. E köré 
szervezték hát a nap prog-
ramjait: az önvédelemről és 
a harcművészetről Szabó 
András Kenshin nagymes-
ter kalauzolta el a diákokat 
a pusztakezes önvédelem 
világába, majd társaival 
együtt harcművészeti bemu-
tatóedzést tartottak.

– Egyesületünk több mint 
harmincéves és több száz 
tagja van – hangsúlyozta 

Szabó András, hozzátéve: 
szeretnék, ha a fiatalok ked-
vet kapnának a valódi önvé-
delemhez, hogy a konfliktus-
helyzeteket el tudják kerülni 
e technikák segítségével – 
erőszak nélkül. 

– Az önvédelemnek arról 
kell szólnia, hogyan lehet sé-
rülés nélkül megvédeni ma-
gunkat – hangsúlyozta a 
nagymester, hozzátéve: a 
harcművészet alapja a tisz-
telet és a szeretet.

A bemutatóval párhuza-
mosan más programok kö-
zül is választhattak a diá-
kok: a díszteremben karao-
ke, az emeleten filmklub 

várta a diákokat – a terem-
ben stílszerűen A karate kö-
lyök 1984-es eredeti, majd 
2010-es remake-változatát 
vetítették. 

A nap fagyiosztással zá-
rult; a hideg nyalánkság az 
esős időben is jólesett a gye-
rekeknek.

– Ez az első diáknap, 
amin részt veszek. DÖK-
tagként fagyiosztásra je-
lentkeztem, és a filmklubra 
is szeretnék elmenni – 
mondta az egyik kilencedi-
kes, hozzátéve: bár a diák-
nap sok szervezést igényelt, 
megérte a sok munkát.

QQ ÁdÁm Katalin

Az udvaron lehetett sakkozni, tollaslabdázni is

A sportnap fő témája az önvédelem volt
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