
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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Érd, Felső utca 31/A 
06 30 9509 816 

www.tuzifaker.hu
AA5836732

„Én abba nőttem bele, hogy másokon segíteni természetes”
Interjú Vízvári Jutkával, az Érd és környéke (Rászorulók megsegítése) csoport főszervezőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 25. szám    2018. június 27.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Pá rduc, oroszlán, gorilla… Ó, Afrika!”
Afrika képeken, maszkokon, előadá-

sokban, ritmusokban és színekben – 
múlt szombat éjjel, a múzeumok éjsza-
káján a Földrajzi Múzeumban minden 
a legforróbb kontinensről szólt. A kö-
zönséget pedig láthatólag érdekelte a 
téma: idősek és fiatalok, párok és csa-
ládok is szép számmal érkeztek a ren-
dezvényre. A kocsiszínben Abdoul Ca-
mara és társulata látványos, akroba-
tikai elemekkel megfűszerezett táncát 
lehetett megnézni, amit nem sokan 
tudtak mozdulatlanul, egy helyben 
ülve csodálni, sok láb beindult az afri-
kai dobokon, tökedényen és balafonon 
keltett ütemekre. Az ő legnagyobb örö-
mükre később Abdoul táncot is taní-
tott. Közben a gyerekek afrikai masz-
kokat készíthettek maguknak, de az 
Érdi Csillagászklub is várta a távcsö-
vével azokat, akik az égboltot szeret-
ték volna kémlelni, és kézműves vásá-
rokon mutatkoztak be az Afrikát segí-
tő alapítványok.
 n 8. oldal

Nyáron is jár a meleg ebéd 

Az önkormányzat idén nyáron is biztosítja a szünidei 
étkeztetést – azaz a többfogásos meleg ebédet – a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára.  n 7. oldal

Rövidesen sűrítik a zöldjáratokat

Egyéves légszennyezettség-mérés eredményeit is-
mertette T. Mészáros András. Hangsúlyozta: az avar-
égetés, illetve az autók által felvert por okozta lég-
szennyezés ellen tud és fog is tenni a város, útépíté-
sekkel és a zöldjáratok sűrítésével. n 6. oldal

Játszani jó – a szünetben is!

Beköszöntött a vakáció, nekünk meg marad a logisz-
tika: melyik nagyi és milyen tábor mikor kerül sorra, ha 
nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy vé-
gig otthon lehetünk velük. De mit játsszunk ilyenkor 
velük? n 18. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PULAI EDINA 
 06-70-374-8877 
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: 06-23-427-410,  
06-23-427-510

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Bölcsődei férőhelyek

A szülőknek érdemes jó előre gondolkodniuk
Az óvodai nagycsoportosok 30–40%-a még egy évet ma-
rad az óvodákban, közben a bölcsődékből alig tudnak 
továbbmenni az ovikba azok, akik az ősszel töltik be a 3. 
életévüket, és a bölcsődékbe bekerülni is már csak hosz-
szú várólistán lehet, ahová azonban már második éve 
nemcsak tavasszal, hanem egész évben folyamatosan 
lehet jelentkezni. A bölcsődei jelentkezés részleteinek 
és az óvodában eltöltött plusz egy év hatásának próbál-
tunk utánajárni szakemberek segítségével.

A bölcsődei jelentkezések-
kel kapcsolatban fontos tud-
ni, hogy a tavaly bevezetett 
rendszer szerint egész év-
ben lehet jelentkezni a böl-
csődei ellátásra, ez viszont 
nem jelenti azt, hogy a felvé-
tel is folyamatos lenne egész 
évben. Hamar betelnek a 
bölcsődei férőhelyek: idén 
már januárban-februárban 
össze is állt, hogy kiket tud-
tak felvenni azokból, akik 
2017 őszén, telén adták be a 
jelentkezésüket. Ezért a kis-
gyerekes szülők jó, ha tud-
ják, jelentkezni a bölcsődei 
ellátásra egész évben lehet, 
a nyári szünetet kivéve, az 
Apró Falvában keddenként 
9–11 óra között, a Pöttöm 
Szigetben pedig szerdán-
ként 9–12 óra között. 

Kunszabó Gergelyné And-
rea, a Pöttöm Sziget Bölcső-
de vezetője kérdésünkre el-
mondta, hogy az Aradi utcai 
bölcsődében májusi adatok 
alapján 50 gyermek felvételét 

kényszerültek elutasítani 
helyhiány miatt, de mivel fo-
lyamatos a jelentkezés, ez a 
szám azóta is kúszik felfelé. 
Andrea hozzátette, hogy 88–
90 körüli azoknak a gyerme-
keknek a száma, akiket fel 
tudtak venni a jelentkezők 
közül, de ez még tovább nő-
het. – 20–30 közötti őszi szü-
letésű gyerek van a bölcsi-
ben, ennek körülbelül egy-
harmadát vette át az óvoda, 
de ősszel még ez változhat – 
nyilatkozta a bölcsődevezető, 
aki a túljelentkezés egyik 
okát abban látja, hogy Park-
város nagyon dinamikusan 
fejlődő része a városnak, rá-
adásul nagy vonzáskörzete 
van a bölcsinek, hiszen aki az 
M7-es autópályán megy dol-
gozni, az is előszeretettel vá-
lasztja. Kunszabó Gergelyné 
Andrea beszámolt továbbá 
arról is lapunknak, hogy a 
jelenleg 132 gyermek befoga-
dására képes bölcsőde férő-
helyét bővíteni szeretnék egy 

csoporttal, ami még 14 gyer-
mek felvételét eredményez-
heti. Ennek engedélyeztetése 
jelenleg folyamatban van. 

Az Edit utcai Apró Falva 
Bölcsőde kisebb, 84 férőhely-
lyel rendelkezik. Kéri Erika 
bölcsődevezető elmondta, 
hogy 62 fő jelentkezett eddig 
a bölcsődéjükbe, amiből 41 

gyereket tudtak felvenni, és 
17 elutasított gyermek szü-
leinek ment ki a határozat, 
de itt is nő a várakozó lista: 
jelenleg 21 fő szerepel rajta. 
14 őszi születésű gyermek 
van az intézményben, azaz 
akik ősszel töltik be 3. élet-
évüket, közülük 5 gyermek 
esetében látszik esély arra, 
hogy ősszel fel tudják venni 
őket az óvodába, és akkor a 
várólistáról 5 gyermeket az 
ő helyükre be tudnak fogad-
ni. Az Apró Falva Bölcsőde 
vezetője úgy látja, az is a do-
log hátterében állhat, hogy 
több édesanya megy vissza 
korábban dolgozni. Míg 
régebben csak másfél-két 
éves gyermeket adtak be a 
bölcsődébe, manapság soku-
kat már egyévesen beírat-
ják. A Pöttöm Sziget Bölcső-
de lakói között van már 10 
hónapos csecsemő is, de a 
többségük inkább 2–3 év kö-
zötti, körülbelül egyharma-
duk a 2 év alatti. 

A bölcsődékből tehát nem 
vagy csak alig tudják az óvo-
dák átvenni az őszi születé-
sű gyermekeket, éppen ezért 
sok évvesztes, 3–3,5 éves 
bölcsisük is van, akiket meg-
próbálnak nagyjából azonos 
korú gyermekekkel egy cso-
portba tenni, hiszen nekik 
már mások az igényeik, élet-
kori sajátosságaik, mint az 1 
éveseknek. Az pedig, hogy 
az óvodák mennyire tudják 
átvenni a 3. életévüket betöl-
tött bölcsődéseket, azzal is 

összefüggésben van, hogy 
hány iskoláskorú gyermek 
marad még egy évig az óvo-
dában iskolakezdés előtt. 

Szerencsés-e, ha még egy 
évig visszatartom az óvodá-
ban a gyereket? – A pszicho-
lógusok is külön véleményen 
vannak ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban – magyarázta 
el kérdésünkre Szénásiné 
Mészáros Márta, az Érdi 
Kincses Óvoda vezetője. – 
Vekerdy Tamás például azt 
mondja, hogy az iskoláskor 
egy évvel való eltolásával 
nem veszít, hanem nyer egy 
évet a gyerek a játék számá-
ra, mert szerinte ebben az 
életkorban nem a tanulás a 
fontos, hanem a játék, a mese 
az, amiben fejlődik a gyerek. 
A másik nagy pszichológu-
sunk, Vajda Zsuzsanna sze-
rint viszont a visszatartás 
pozitív hatása nem egyértel-
mű, a hat év körüli gyerme-
kek nagy része képességeik 
alapján alkalmas lenne az 
iskolakezdésre, és a halasz-
tás kudarcélményt jelent 
számukra, tehát nemhogy 
javítaná, hanem rontja önér-
tékelésüket a későbbiek fo-
lyamán. Egy dologban van-
nak azonos véleményen, 
hogy a rugalmas iskolakez-
dés humánus megoldás, 
ugyanakkor nem szeren-
csés, hogy két első osztályos 
között akár két év korkü-
lönbség is lehet – tette hozzá 
az óvoda vezetője.

QQ Jakab-aponyi noémi

A Pöttöm Szigetben szerdánként 9–11 között lehet jelentkezni (kivéve a nyári hónapokban)

Jelentkezni a bölcsődei ellátásra a nyári szünetet kivéve, az Apró Falvában keddenként 9–11 óra között 
lehet
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„Az  önkéntesség a véremben van”
Az önkéntesség, a mások segítése a vérében van: nagy-
mamája Vásárosnamény szegényebb asszonyait pártfo-
golta, édesanyja és unokanővére a VIII. kerület hajlék-
talanjait. Korábban nehéz helyzetbe került nőknek nyúj-
tott telefonos segítséget, az utóbbi években pedig egy 
közel ezerfős, rászorulókból és adományozókból álló 
csoportot igazgat – ha kell, albérletet keres, máskor ru-
hát válogat, ügyintézésben segít, mikor mire van szük-
ség. Már az unokái is tudják: nála megtalálja új helyét a 
játék, gyerekruha. Vizvári Jutkával, az Érd és környéke 
(Rászorulók megsegítése) Facebook-csoport főszerve-
zőjével beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Honnan jött az indítta-
tás, hogy másokon segítsen?

– Az édesanyám és a 
nagymamám volt előttem a 
példa. Nagyapám, Tomcsá-
nyi Vilmos Pál földbirtokos 
volt Vásárosnaményban, és 
nagymamám, Vladár Erzsé-
bet tevékenyen segítette a 
környékbeli asszonyokat, 
nemcsak élelmiszerrel, ha-
nem átadva nekik gazdasz-
szonyi tudományát is. Sokat 
fáradozott a beregi háziipar 
megteremtéséért. A gyerme-
keknek iskolát építettek és 
tartottak fenn, a napszámo-
soknak pedig mindennap 
főztek. A családot nagy tisz-
telet övezte. A II. világhábo-
rú után államosították a bir-
tokot, a kastélyt. Én már 
Budapesten születtem, leg-
kisebb, késői gyermekként, 
így már nem láthattam, hol 
éltek a nagyszüleim, de a 
testvéreim még nyaralhat-
tak Vásárosnaményban. Én 
akkor voltam először a Tom-
csányi-kastélyban, amikor 
már múzeum lett belőle. Jó 
érzés volt látni, hogy évtize-
dek viszontagságai után – 
volt katonai kiegészítő pa-
rancsnokság, magtár, istál-
ló, raktár, kollégium – az 
eredeti tervek alapján felújí-
tották az épületet, és hogy 
megbecsülik.

– Kitelepítették a családot?

– Őket nem, de többeket a 
családból igen. Nagyszüle-
im házába költöztek, a VIII. 
kerületbe, a Tisztviselőte-
lepre. Mivel nagyapám ma-
gas beosztású külügyi, majd 
igazságügyi tisztségviselő 
volt, Budapesten is volt egy 
háza. Ott élt az egész család 
az ötvenes évektől: nagy-

szülők, a gyermekeik, azok 
házastársai, no meg az uno-
kák. (Volt, hogy 17-en, egy 
fürdőszobával!) Persze ezt 
is államosították, de leg-
alább benne lakhattunk bér-
lőként, sőt, idővel három la-
kássá alakíthattuk a koráb-
bi társbérletet, és vissza is 
vásárolhattuk. Mi négyen 
voltunk lánytestvérek. Bár 
nagyanyámat kevéssé is-
mertem, édesanyám, aki ta-
nítói végzettséggel háztar-
tásbeli volt, sokat mesélt 
róla, és ő maga is tevéke-
nyen segített másokat. Az 
unokanővéremmel együtt – 
aki szintén a házban élt – 
hajléktalanokat segítettek; 
az unokanővérem direkt e 
célból hozott létre egy ala-
pítványt (Fél falat). Az utca-
frontról nyíló kis házmester-
lakásban tárolták az ado-
mányokat, oda jöttek rend-
szeresen a fedél nélkül élők. 
Élelmiszercsomagokat ké-
szítettek, főztek nekik. Én 
abba nőttem bele, hogy má-
sokon segíteni természetes. 

– Az ötvenes években nem 
lehetett könnyű a család 
helyzete.

– Hát nem, főleg, hogy 
édesapám évekig haza sem 
tért a világháborúból: a Don-
kanyarnál került hadifog-
ságba. Anyám és a három 
testvérem várta itthon. Nem 
tudjuk, hogy sikerült haza-
kerülnie. Hihetetlenül fe-
gyelmezett ember volt: köz-
gazdász és jogász doktor, 
aki a Zeneakadémiát is elvé-
gezte. Felderítő főhadnagy-
ként „felejtődött” a Szovjet-
unióban, öt év után, 1949 
nyarán térhetett haza. Én 
már ezt követően születtem. 

– Mesélt az édesapja ezek-
ről az évekről?

– Semmit, soha… Csak 
olyan apróságokat, hogy hi-
deg vízben kellett mosakod-
ni, borotválkozni. Az átélt 
szenvedésekről egy szót sem 
ejtett, pedig aki ismerte, tud-
ta: ha külsőleg nem is nyo-
morították meg, belül annál 
inkább nyomot hagyott ben-
ne ez az öt év. Hazatérve a 
Tervhivatalnál, majd az 
Ipartervnél dolgozott mint 
gazdasági szakember, on-
nan is ment nyugdíjba. Az 
alma nem esik messze a fájá-
tól: én ugyanis külkeres vol-
tam, majd gazdasági vona-
lon is dolgoztam, először ál-
lami cégeknél, aztán a ma-
gánszektorban.

– Tehát nem segítő mun-
kát végzett.

– Nem, de számomra min-
dig természetes volt, hogy 
segítsek másokon, ha nem is 
szervezett, csoportos formá-
ban. Számomra nem volt te-
her, hogy felkaroljak egy-
egy családot, segítsek ügyet 
intézni, adományokkal tá-
mogatni őket. Három gyer-
mekünk van, ma már felnőt-
tek, és ők is ebben a szellem-
ben nőttek fel. Sőt, az unoká-
im is: megunt játékaikat 
rendszeresen elhozzák, 
hogy ajándékozzuk tovább. 
Egyébként vállaltam önkén-
tes segítő munkát is: a Nyu-
godt Szív Alapítványnál vol-
tam patrónus, a jelentkező 
családoknak segítettem. Fő-
leg anyagi támogatásra volt 
szükség: kifizettük az elma-
radt rezsit, illetve igyekez-
tünk lakást találni számuk-
ra. Korábban pedig a NANE 
Egyesületnél voltam telefo-
nos önkéntes. Itt főleg bán-
talmazottak szorultak segít-
ségre.

– Mármint bántalmazott 
nők.

– Leginkább nők, de 
ugyanúgy férfiak is. Döbbe-
netes, ugye? Hiszen ha bán-
talmazásról van szó, első-
sorban nőkre gondolunk. De 
a fizikai bántalmazás mel-
lett előfordulhat olyan is, 
hogy a feleség anyagilag, 
lelkileg teszi tönkre a pár-
ját, és a dolgozó férfitől el-
szedi a fizetését, legfeljebb 

napi zsebpénzt ad neki, ami 
igen megalázó helyzet. Hoz-
záteszem: a nők sokkal ki-
szolgáltatottabbak, hiszen 
általában ők vannak otthon 
a gyerekekkel. Annak a nő-
nek, aki nem dolgozik, ha-
nem otthon van gyesen, 
könnyű azt mondani, hogy 
„kussolj, és tedd, amit mon-
dok!”. Sajnos, előfordul, 
hogy a férfinak teljhatalma 
van a családi kassza felett, 
teljes kiszolgáltatottságban 
tartja a feleségét, akinek 
úgy kell kuncsorognia pén-
zért, hogy jusson a másnapi 
ebédre, a gyereknek könyv-
re, neki egy pár cipőre… A 
férje meg odalök neki egy 
csekély összeget, hogy „ne-
sze, oszd be!”. És ez jó anya-
gi helyzetben élő családok-
nál is előfordul, hiszen en-
nek a viselkedésnek az oka 
igazából az, hogy a férj sze-
retné minél kiszolgáltatot-
tabb helyzetben tudni a fele-
ségét. Sajnos, ez a mai napig 
gyakori eset, csak éppen 
senki nem beszél róla. 

– Milyen tanácsot tudott 
adni egy ilyen helyzetben be-
telefonáló, kétségbeesett 
asszonynak?

– Szerencsére elég talpra-
esett vagyok, mindig tudtam 
mondani valamit. Például 
azt, hogy amikor a pénzké-
rés, a vita lezajlik, legyen ott 
valaki – mondjuk egy barát-
nő –, aki ilyenkor közbe tud 
lépni. 

– És ez hatásos volt?

– Igen! Volt olyan is, hogy 
egy korábbi telefonálónk az-
zal hívott vissza, hogy meg-
szökött a férjétől, a kisgyere-

kével együtt. Ilyenkor egy 
külön e célra fenntartott la-
kásba fogadtuk be a mene-
külőt, aki egy hétig marad-
hatott ott, aztán anyaotthon-
ban, védett házban keres-
tünk számára lakóhelyet. 
Akit csak lehetett, kimentet-
tünk otthonról, főleg, ha fizi-
kai bántalmazásról volt szó. 
A csoportunkban is van 
ilyen tag, aki a férje elől me-
nekült.

– Amikor egy család segít-
séget kér, ezek szerint nem 
minden esetben az anyagi-
akkal van gond, hanem ma-
gával a családi háttérrel is?

– Hát persze! És ami na-
gyon nagy probléma, az a 
lakhatás. Az albérletet, re-
zsit nagyon sokan nem tud-
ják megfizetni. Aki nem tu-
dott összeszedni annyi 
pénzt, hogy legyen egy saját 
kuckója, vagy nem örökölt, 
és nem a szüleinél él, az na-
gyon nehéz helyzetben van 
manapság.

– És most elérkeztünk az 
érdi segítő csoporthoz. Az, 
hogy a Facebook közösségi 
oldalon létrehozzanak egy 
öntevékeny, egymást segítő 
csoportot, az ön ötlete volt?

– Nem. Az érdi csoport há-
rom éve, 2015 májusában 
alakult. Körülbelül fél évvel 
korábban egy hajléktalan 
férfi létrehozott egy csopor-
tot a XVIII. kerületben, azzal 
a céllal, hogy neki és a haj-
léktalanszállón élő társai-
nak támogatókat szerezzen, 
akik ruhával, miegymással 
segítik őket. Vele véletlenül, 
egy internetes játékon ke-
resztül kerültem kapcsolat-

„Én abba nőttem bele, hogy másokon segíteni természetes”

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

További akciónk: www.concordia-therm.hu

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

AKCIÓ!

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

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

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
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ba. Kezdetben harmincan 
voltunk ebben a csoportban 
– húsz hajléktalan, és körül-
belül tíz olyan ember, aki 
próbált nekik segíteni. Idő-
vel aztán lettünk vagy nyolc-
százan, az ország különböző 
pontjairól. Addigra már 
nemcsak a hajléktalanokat, 
hanem a szegény sorsú 
nagycsaládosokat is támo-
gattuk, az ország számos 
pontján. Ömlött az adomány, 
már nem tudtuk hová tenni. 
Hetente kétszer jártam a 
XVIII. kerületbe segíteni, 
szortírozni, csomagolni, 
postára adni. Egy elvált, 
négygyermekes anyuka la-
kásának egyik szobájába 
zsúfoltunk be mindent, de ez 
hosszú távon nem volt tart-
ható. Felmerült az ötlet, 
hogy alakítsunk regionális 
csoportokat – Érden eredeti-
leg ezt egy hölgy és a lánya 
szervezte, de ők külföldön 
éltek, és bár rengeteg ado-
mányt tudtak szerezni, az 
érdi elosztásban már nem 
tudtak közreműködni. Ezt a 
felét én vállaltam: a mi laká-
sunkra érkeztek az adomá-
nyok, és eleinte nekem kel-
lett azokat szortírozni és 
megszervezni az alkalma-
kat a válogatásra, a „turi-
kat”. Mára már sok önkénte-
sünk van a csoportban, akik 
rendszeresen közreműköd-
nek mindenféle közösségi 
munkában. A férjem a mai 
napig felemlegeti: „három 
éve idehoztál pár zsákot, azt 
mondtad, két héten belül el-
tűnik”. Na, azóta negyven 
van, és folyamatosan érkez-
nek az újabb adományok.

– Mire ez a beszélgetés 
megjelenik az újságban, a 

sok zsáknyi ruha, játék, la-
kásfelszerelési eszköz egy ga-
rázsba kerül át, amit egy tá-
mogató segítségével bérel-
nek egyelőre határozatlan 
időre. Most azonban egy kis 
kerti kamrában állnak az 
adományok.

– Igen, úgyhogy a lányom 
biciklije már be sem fér, és 
ha valami saját eszközt ki 
kell venni onnan, hát vakar-
juk a fejünket… A férjem, 
aki rendkívül türelmes em-
ber, és a pakolásnál segíteni 
is szokott, rá is kérdezett a 
múltkor: „hallom, költöztök, 
mikor is?”.

– Nemcsak a férje segít az 
adományok pakolásánál, 
ugye?

– Nem, vannak nagyon te-
vékeny csoporttagok, akik 
eljönnek szortírozni, pakol-
ni, és a költözésnél is segíte-
nek majd.

– Hány tagja van most a 
csoportnak? 

– Közel ezer. Nagyon sokan 
vannak, akik csak adomá-
nyoznak: örülnek, hogy meg-
szabadulnak a kinőtt gyerek-
ruháktól, játékoktól, babafel-
szereléstől, amelyek biztosan 
jó helyre is kerülnek. Kap-
tunk már nyomtatót, elektro-
mos írógépet, lemezjátszót is, 
volt, aki palántákat ajánlott 
fel. Mindennek akad gazdája. 
Van, hogy többen is jelentkez-
nek egy-egy beérkező tárgy-
ra – előfordult már, hogy ha-
tan is igényt tartottak volna 
rá. Ilyenkor megpróbálunk 
igazságosan dönteni vagy 
sorsolunk. 

– Volt már olyan, hogy ki 
kellett tiltani valakit?

– Sajnos igen, nem is egy 
alkalommal. Itt is vannak 
visszaélések. Volt, aki egy 
másik csoportban árulta 
azt, amit innen ingyen elvitt. 
Ezt felháborítónak tartom. 
Az előfordult már, hogy az 
adományozó engedélyével 
én hirdettem meg és adtam 
el olyasmit, aminek a cso-

portban nem akadt gazdája, 
és a befolyt összegből élelmi-
szert, gyógyszert, pelenkát 
vásároltam rászoruló csalá-
doknak. 

– Van, akinek nem (csak) 
adományokra, hanem albér-
letre is sürgősen szüksége 
volna. Ilyenkor hogyan tud-
nak segíteni?

– Ismerősökön keresztül 
megpróbálunk meg nem hir-
detett albérletet felkutatni. 
Van, hogy sikerül.

– Mostanra már nem a ker-
ti sufniban, hanem egy Ve-
lencei úti garázsban lehet 

böngészni az adományok 
között, illetve ide lehet majd 
hozni a másoknak szánt ru-
hát, háztartási cikket, és heti 
egy alkalommal tartanak 
turkálót a tagok részére. En-
nek koordinálása nem kis 
munkával jár majd, főleg, 
hogy a csoport internetes kö-
zösségi oldalát is figyelni, 
moderálni kell. Akad mellet-
te idő hobbira, pihenésre, az 
unokákra?

– Az unokákkal sokat va-
gyok együtt: míg a tanév tar-
tott, elhoztam őket a bölcső-
déből, iskolából, sétáltunk, 
sokat játszottunk. Most, a 
szünetben, gyakran jönnek 
hozzánk. És nyaralást is ter-
vezünk, ezt viszont csak ket-
tesben, a férjemmel. Nem 
megyünk messzire, csupán 
a Velencei-tóhoz egy hétre. 
Nem kell ahhoz a világ végé-
re menni, hogy jól érezzük 
magunkat. Aztán most, hogy 
a „turi” kiköltözik tőlünk, 
rendbe tudjuk hozni a kertet 
is. Hiszen eddig főleg a kert-
ben pakoltuk szét az adomá-
nyokat egy-egy turkálós na-
pon – amit egyébként a gye-

rekek nagyon imádtak –, így 
nem maradt meg a vetett fű, 
mindig letapostuk. Most 
azonban mód nyílik kertész-
kedésre is, ami kedvelt idő-
töltésem, nagyon szeretem a 
virágokat.

– Jövőbeni tervek? Akár a 
csoporttal kapcsolatban?

– Ó, voltak és vannak is, 
de egyelőre félretettük 
őket. Jó lenne egyesületté, 
alapítvánnyá alakulni, de 
sajnos adminisztrálni nem 
szeretek, és most nem is 
lenne könnyű ez az átalaku-
lás a megszigorított törvé-
nyi háttér miatt. Célom 
egyébként, hogy egyes rá-
szoruló családokat célzot-
tan, anyagiakkal, élelmi-
szerrel, gyógyszerrel is 
tudjuk támogatni, ne csak 
használt holmikkal.

– Ön volt a 2017-es Család-
háló Díj egyik jelöltje, a kü-
löndíjas kategóriában. Mi-
lyen érzés volt, mikor meg-
tudta, hogy egy ilyen rangos 
országos díj várományosa? 

– Rendkívül jólesett, és ha-
talmas meglepetés volt. Nem 
is tudtam arról, hogy jelöl-
tek. Igaz, nem én nyertem az 
internetes szavazást, de – 
mint megtudtam – a máso-
dik helyen végeztem, a Bap-
tista Szeretetszolgálat mun-
katársa mögött, ami szerin-
tem hatalmas teljesítmény. 
De az igazi örömforrás nem 
egy díj, illetve külső elisme-
rés, hanem azt látni, hogy 
egyre több tagunk van, le-
gyen szó akár adományozó-
ról, akár olyanokról, akiken 
segíteni tudunk.

Mostanra egy Velencei úti garázsban lehet böngészni az adomá-
nyok között
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Sűr ítik a zöldjáratokat
Egyéves légszennyezettség-mérés eredményeit ismer-
tette múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András, aki elmondta: a légszennyezés három 
legfőbb forrása a fűtés, az avarégetés és a közlekedés. A 
polgármester hangsúlyozta: az avarégetés, illetve az au-
tók által felvert por okozta légszennyezés ellen tud és 
fog is tenni a város, útépítésekkel és a zöldjáratok sűrí-
tésével.

Érden az elmúlt nyolc év-
ben több alkalommal is mér-
ték a levegő szennyezettsé-
gét. Ezeket a vizsgálatokat 
részint a Pest Megyei Kor-
mányhivatal, részint a Leve-
gő Munkacsoport végezte, 
illetve végzi. 

T. Mészáros András első-
ként egy korábbi felmérést 
ismertetett. Egy, 2016. feb-
ruár közepe–március vége 
között lezajlott vizsgálat so-
rán kimutatták: a közleke-
dés miatti, a háztartási tü-
zelőberendezésekből, vala-
mint avarégetésből szárma-
zó légszennyezés a legjel-
lemzőbb. Egy másik, 385 
napos mérés során kiderült, 
hogy Érden 45 alkalommal 
haladta meg a szálló por 
mennyisége az egészség-
ügyi határértéket, 15 alka-
lommal a tájékoztatási, 7 
alkalommal a riasztási kü-
szöbértéket. 

– A mérések alapján kije-
lenthető, hogy a szennyező-
anyag-koncentrációk nem 
térnek el jelentős mértékben 
a budapesti, illetve országos 
átlagtól – hangsúlyozta a 
polgármester, hozzátéve: a 
Batthyány Programban szá-
mos olyan intézkedés van, 
amely a szálló por mennyisé-
gének csökkentését, a leve-
gőminőség javítását szolgál-
ja – a nagy forgalmú csomó-
pontok felújítása, a gyűjtő-
utak folyamatos javítása.

– A legnagyobb eredményt 
akkor fogjuk elérni, amikor 
a lakóutakat is felújítjuk – 
hangsúlyozta T. Mészáros 
András, aki a légszennyezés 
egyéb okairól is beszélt. 

Egyik ilyen az avarégetés. 
A polgármester elmondta: 
Érden avart égetni csak kije-
lölt időszakokban lehet; a la-
kosság rendelkezésére áll-
nak környezetbarát megol-

dások is a biohulladék meg-
semmisítésére: egyrészt 
igénybe vehető a hulladékud-
var – ezzel a lehetőséggel saj-
nos kevesen élnek –, más-
részt a tavaszi és őszi zöldjá-
rat, emellett komposztáló 
edényeket is kiosztottak több 
ezer háztartás számára. 

– A zöldjáratok számát ha-
marosan évi tízre fogjuk 
emelni. Jelenleg még nincs 
annyi gépkocsink, amivel 
ezt meg tudnánk valósítani, 
de rövidesen, remélhetőleg a 
jövő esztendőtől át tudunk 

állni arra, hogy a téli hóna-
pok kivételével havonta el 
tudjuk majd szállítani a 
zöldhulladékot. Ettől kezdve 
az avarégetésre még kevés-
bé lehet szükség, így rende-
lettel tiltjuk majd meg a zöld-
hulladék megsemmisítésé-
nek e környezetszennyező 
formáját – hangsúlyozta T. 
Mészáros András. 

Jelentősen szennyezik a 
levegőt a rossz minőségű fű-
tőanyagok is, mint például a 
kezelt hulladékfa, bontások-
ból származó építési anya-

gok, veszélyes hulladéknak 
minősülő sitt. Ezek eltüzelé-
se nemcsak a levegőt szeny-
nyezi, hanem az egészséget 
is károsítja.

– Sajnos azt, hogy ki mivel 
fűt, ellenőrizni nem tudjuk, 
de a közlekedéssel, az utak 
minőségével kapcsolatos 
légszennyezés megakadá-
lyozása érdekében tudunk 
tenni, és az elmúlt időszak-
ban sokat is léptünk előre e 
tekintetben – zárta szavait 
T. Mészáros András.

QQ ÁdÁm K.

Sok  dolga volt tavaly az érdi tűzoltóknak
Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága a közelmúltban 
az érdi közgyűlésnek beszámolt a tavalyi évi munkájá-
ról. Az összefoglalóból kiderült, hogy több dolga volt a 
tűzoltóknak 2017-ben, mint egy évvel korábban.

A parancsnokság működé-
si területéhez 20 település 
tartozik, ebből tizenegy Pest 
megyei település: Biator-
bágy, Budaörs, Diósd, Érd, 
Herceghalom, Páty, Puszta-
zámor, Sóskút, Százhalom-
batta, Tárnok, Törökbálint, 
kilenc pedig Fejér megyei: 
Ercsi, Ráckeresztúr, Mar-
tonvásár, Tordas, Gyúró, Ba-
racska, Kajászó, Vál és 
Etyek. 

Érden kettő gépjárműfecs-
kendő, egy létraszer és egy 
vízszállító gépjármű, Török-
bálint Katasztrófavédelmi 
Őrsön egy gépjárműfecsken-
dő és egy műszaki mentő 
szer áll készenlétben.  A mű-
ködési terület három járásra 
terjed ki, Érd, Budakeszi és 
Martonvásári Járásokra. A 
működési terület nagysága: 
628,72 km2, a fenti települé-
sek lélekszáma összesen: 
199 325 fő. A területen a be-
vásárlóközpontok, csarnok-
jellegű épületek, logisztikai 
központok, társasházak, 

büntetés-végrehajtási intéz-
mények, családi házakban 
keletkezett események, kór-
ház, szociális otthonok, va-
lamint a közúti, vasúti, légi 
közlekedés, viharok általi 
villámárvizek, talajmozgá-
sok, valamint veszélyes üze-
mek és folyami veszélyezte-
tettségek általi események 
jelentkeznek, amelyekre a 
tűzoltóság felkészült állo-
mánya reagálni tud.

Tavaly 1190 esetben érke-
zett bejelentés. Ez a szám a 
2016. év adataihoz viszonyít-
va 186 db esetszámmal mu-
tat emelkedést. A bejelenté-
sek megoszlása szerint az 
előző évhez képest a tűzese-
tek száma a tárgyi időszak 
tekintetében (750) jelentős 
emelkedést mutat. A műsza-
ki mentések száma pedig 
(440) esetszámmal az előző 
év azonos időszakához vi-
szonyítva (328) szintén több 
lett. A műszaki mentések 
számának emelkedésében 
nagymértékben közreját-

szik az időjárási viszonyok 
változása, valamint az autó-
pályákon megnövekedett 
gépjárműforgalom.

Az esetek döntő többségé-
ben I-es riasztási fokozat 
szerint történt a beavatko-
zás, amelyből tényleges be-
avatkozást igénylő esemény 
296 esetben, kiérkezés előtt 
felszámolt esemény 67 eset-
ben, téves jelzés 342 eset-
ben, valamint szándékos 7 
esetben történt. A kiérkezés 
előtt felszámolt események 
csökkenést mutatnak (67) az 
előző év (74) megegyező idő-
szakával összevetve. 

Lakás és személyi ingat-
lan létesítményben 2016-ban 
169, 2017-ben 143 esetben 
történt beavatkozás. Építke-
zési területen, egészség-
ügyi, szociális létesítmény-
ben történő beavatkozások 
száma az előző évhez képest 
eltérést nem mutatott. A köz-
területen végrehajtott be-
avatkozások száma viszont 
emelkedett, ahogy a közúton 
történő beavatkozások szá-
ma is. 

A tűzesetek és műszaki 
mentési beavatkozások al-
kalmával a megmentett sze-

mélyek száma a tavalyi év 
azonos időszakához (24 fő) 
képest emelkedést mutat 
(39 fő), illetve a helyszíne-
ken elhunyt személyek szá-
ma az előző év (8 fő) azonos 
időszakához képest csökke-
nést mutat (3 fő). Köszönhe-
tő ez az aktív lakossági pro-
pagandának, amelynek 
eredményeként megnőtt a 
területen élő emberek ön-
gondoskodási hajlama, és 
egyre többen vásárolnak 
CO-mérő berendezéseket 
olyan otthonokba, ahol nyílt 

égésterű készüléket üze-
meltetnek. A folyamatos, la-
kosság körében történő je-
lenlétnek, a preventív tevé-
kenységnek köszönhetően a 
káresemények jelzéseinek 
pontos megadása is hozzá-
járult a káresetek helyszí-
neire történő kiérkezések 
felgyorsításához és az ese-
mények helyes kiértékelésé-
hez, a megfelelő erő és esz-
köz helyszínre juttatásához 
– foglalta össze Rózsa Gá-
bor tűzoltóparancsnok.

QQ BNYH

A légszennyezés egyik fő forrása a közlekedés

Érden kettő gépjárműfecskendő, egy létraszer és egy vízszállító gép-
jármű áll rendelkezésre
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Nyá ron is jár  
a meleg ebéd 
Az önkormányzat idén nyáron is biztosítja a szünidei 
étkeztetést – azaz a többfogásos meleg ebédet – a hát-
rányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek számára. 

A meleg ebédet már a 
szünidő első napjától fogva 
megkaphatták azok a jogo-
sultak, akik ezt igényelték, 
de továbbra is van mód a 
kérelmek benyújtására – 
értesültünk Körmöczi Jó-
zsefnétől, az önkormány-
zat Humán Irodájának ve-
zetőjétől. Elmondta azt is: 
az önkormányzat augusz-
tus 17-éig biztosítja a térí-
tésmentes meleg ebédet a 
családok számára, két 
helyszínen, a Bolyai János 
Általános Iskola (Erzsébet 
u. 24–32.), illetve az Érdi 
Szivárvány Óvoda (2030 
Érd, Hegesztő u. 2–8.) étke-
zőjében, munkanapokon fél 
tizenkettő és fél egy között. 

– Idén százötvenhat csa-
lád, azaz 335 gyermek jogo-
sult erre a támogatásra Ér-
den. Június 11-ig 48-an 
nyújtottak be kérelmet, de 
ez nem a végső szám, hi-
szen folyamatosan érkez-
nek az igénylések. Tavaly 
hatvanan, tavalyelőtt ötve-
nen éltek a lehetőséggel, 
így elmondhatjuk: emelke-
dett az igénylők száma – 
tette hozzá az irodavezető, 
megjegyezve: főleg egye-
dülálló szülők és három- 
vagy többgyermekes csalá-
dok élnek a lehetőséggel.

Az irodavezető felhívta a 
figyelmet arra: ha az igény-
lő valamilyen oknál fogva 
bizonyos ideig nem tudja 
elvinni az ebédet – elutaz-
nak, esetleg betegek –, ak-
kor azt előre jelezni kell, 
hogy a Humán Iroda keve-
sebb adagot rendeljen a 
szóban forgó napokra.

– Ha az igénylő két egy-
mást követő napon nem ve-
szi át az ételt, lemondjuk az 
étkezést, és csak új kérelem 
benyújtása után kaphatja 
újra. A szigorú intézkedés 
oka, hogy az át nem vett 
ebédre az önkormányzat 
nem kapja meg az állami 
normatív támogatást – 
hangsúlyozta Körmöczi Jó-
zsefné.

Már az első héten is volt 
olyan, aki két alkalommal 
nem vette át az ebédet, így 
az adagját le kellett monda-
ni, ugyanakkor érkeztek új 
igénylések is. A meleg étel 
előre csomagolva érkezik; 
van, hogy a nagyobb gyere-
kek jönnek el érte, de elvi-

heti szülő, nagymama is. 
– Négy unokámnak vi-

szem az ebédet, a legkisebb 
óvodás, a legnagyobb kö-
zépiskolás. Nagy segítség, 
hogy nem kell főznöm min-
dennap – mondta egy idős 
asszony. 

Aki jogosult erre a támo-
gatásra, és még nem igé-
nyelte, még megteheti, hi-
szen a nyári szünet ideje 
alatt folyamatosan kérhető 
a térítésmentes szünidei 
étkeztetés a Polgármesteri 
Hivatal Humán Irodáján 
(Érd, Budai út 8.), hétfői na-
pokon 13–18.30 óra között, 
szerdai napokon pedig 
8–12 és 13–16.30 óra kö-
zött. Az igényléstől számí-
tott második napon már 
kaphatja is a meleg ebédet 
a kérelmező, amennyiben a 
jogosultság feltételeinek 
megfelelt. 

QQ ÁdÁm Katalin

Útépítések, teljes gőzzel
Megkezdődtek a nyári út-
építések: a város mindhá-
rom észak-dél irányú főút-
vonalán munkálatok zajla-
nak, nehezítve a közleke-
dést. A részletekről T. Mé-
száros András számolt be 
múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján.

A keleti részen a Csaba ut-
cában három közműépítés is 
zajlik, összehangoltan: az 
utca felső részén megkezdő-
dik egy több évtizede épült 
szennyvízvezeték kiváltása. 
Ezt megelőzően az Ürmös–
Csaba–Tárnoki utak keresz-
teződésében kiváltottunk 
egy 600 milliméteres vízve-
zetéket. Itt a csomópont ki-
alakítása is elkezdődik ha-
marosan. A Diósdi úttól kez-
dődően épül a csapadékelve-
zető csatorna, itt az ivóvíz-
vezetékek kiváltására is 
szükség van. Közben az Ür-
mös utcában folyik a garázs-
behajtók átépítése, ami után 
a csapadékvízprogram is 
befejeződhet. Amint a föld-
ben a közművek rendbetéte-
le megtörtént, megtörténik 
az útfelület helyreállítása és 
új burkolat kialakítása. Ez-
zel a Diósdi úttól az Alsóer-
dősor utcáig egy teljes felújí-
tási program valósult meg 
az elmúlt években, amely 
szinte minden közművet 
érintett. Ezen a szakaszon 
dolgozunk a pénzügyi for-
rás előteremtésén, hogy a 
járda is kiépülhessen – szá-
molt be a munkálatokról T. 
Mészáros András.

– Hamarosan elkezdőd-
nek a munkálatok az Alsóer-

dősor utcában 
az Eperfa–Fo-
lyondár közötti 
szakaszon, és a 
Folyondár utcá-
ban az Alsóer-
dősor utca–Tö-
rökbálinti út 
között. Itt előbb 
a csapadékelve-
zető rendszer 
készül el – köz-
ben néhány 
gázvezeték-ki-
váltásra is sort 
kell keríteni –, 
majd az út is 
megújul egé-
szen a Törökbálinti úti ke-
reszteződésig. A Szövő utcá-
nak a Törökbálinti úttól kez-
dődő szakaszán elkezdték a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szer kiépítését. Ezt követően 
a Szövő utcának az M7-es 
autópályáig tartó szakasza 
is új burkolatot kap majd – 
tette hozzá T. Mészáros 
András.

– Érd középső részen, a 
Riminyáki úton a gázkivál-
tásokat és ivóvízvezeték-ki-
váltásokat követően folytat-
ják a csapadékcsatorna épí-
tését. A nyugati részen, a 
Szent István úton több he-
lyen cserélték a pályaszer-
kezetet, és profilmarás is 
történt. Itt múlt csütörtökön 
és pénteken beépítették a kö-
tőréteget, kétnapos teljes út-
zár mellett. Az út most már 
korlátozás nélkül használ-
ható, de ez még nem tekint-
hető végleges állapotnak, 
hiszen néhány helyen a 
buszmegállók átépítését is 
elvégzik, és a kopóréteget is 

rá kell majd helyezni a Szent 
István útra – tette hozzá T. 
Mészáros András.

A Szent István–Tárnoki–
Lőcsei utak csomópontjában 
összetett beruházás zajlott, 
mivel ott a földben nagyon 
sok közművezeték találko-
zik. Több hónapos egyezte-
tés eredményeként sikerült 
elérni, hogy a Lőcsei út csa-
padékvizét be lehet kötni a 
Tárnoki úti árokba, ami a 
szomszédos település irá-
nyába vezeti el a csapadék-
vizet. Ezt követően elkez-
dődhet a Lőcsei úton az új 
csapadékcsatorna építése. 
Mivel a rendszer érintené az 
ivóvízvezetékeket, ez utóbbi-
akat cserélni kell, ami bur-
kolatbontással is jár majd. 
Ezt a munkálatok befejezté-
vel helyreállítják, teljes asz-
faltozással. Az építkezés a 
Szovátai úton folytatódik 
majd: előbb ott is kiépül a 
vízelvezetés, majd a régóta 
várt burkolatfelújításra is 
sor kerül. Q ÁdÁm K.

Elk ezdték fúrni az új meleg vizes kutat
Megkezdődtek a meleg vizes kút újrafúrását előkészítő 
munkálatok a Molnár utcában múlt hét elején. Mint arról 
korábban már beszámoltunk, a hideg vizes kút felújítá-
sa után a meleg vizes kút újrafúrására kerül sor, ezúttal 
nem ártéri területen. A cél az új kút vizének is a gyógy-
vízzé minősítése.

Ahogy azt Zsirkai Lász-
ló, az Érdi Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatója 
elmondta lapunknak, a ko-
rábbi hideg és a meleg vi-
zes kút is árvizes területen 
helyezkedett el, most vi-
szont a Molnár utcát vá-
lasztották a meleg vizes 
kút újrafúrásának helyszí-
néül. 

– A közgyűlés úgy dön-
tött, hogy pénzügyi alapot 
teremt a meleg vizes kút 
fúrására, a tervek engedé-

lyeztetése, majd a közbe-
szerzés lebonyolítása után 
a kivitelező a hét elején el-
kezdte a munkálatokat: 
megindult a fúrás előkészí-
tése – ismertette Zsirkai 
László.

A meleg vizes kút újrafú-
rása nem kis munkával fog 
járni, hiszen 850 m (+/- 50 
m) mélyre fognak a tervek 
szerint lefúrni, a munkála-
tok körülbelül három hóna-
pig tartanak majd, illetve 
azután még három hetet 

vesz majd igénybe a régi 
kút tömedékelése. A fúrás 
költsége 61 millió forint. 

QQ Jan

Az ebéd előre csomagolva érkezik, és két helyszínről vihetik haza 
az igénylők

A Szent István út is megújul

A fúrást önkormányzati terüle-
ten végzik
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Múzeumok éjszakája

Afr ika fényben és árnyékban
A magyar Földrajzi Múzeumban nem lehet nehéz vonzó 
programot kitalálni a múzeumok éjszakájára, csak kö-
rül kell pillantani a kiállítási termekben, ahol az egzoti-
kus témák sora kínálja magát. Ehhez persze az is szük-
séges, ahogy T. Mészáros András polgármester köszön-
tőjében utalt rá, hogy a valamikori egytermes kis múze-
um mára a magyar geográfia komoly, nemzetközi tekin-
télyű tudományos műhelyévé fejlődjön. Az idei témánál 
az intézményhez jobban kötődőt aligha lehetett volna 
találni, hiszen az afrikai földrész föltárásában, megis-
merésében magyar kutatók – akiknek életművét a mú-
zeum dokumentálja – egész sorának vannak elévülhe-
tetlen érdemei.

Afrika – titkok és ellent-
mondások világa. És a cso-
dáké: a természeti szépsége-
ké, az etnikai gazdagságé, a 
hagyományok ápolásáé, a 
gyors fejlődésé és gazdago-
dásé egyfelől és a túlélésért 

való küzdelemé másfelől. 
Mindebből kaptak egy csi-
petnyi ízelítőt – amennyire 
egy estébe, még ha az hajna-
lig tartott is, belefért – azok, 
akik ezt a hűvös, végül már 
inkább hideg nyáréjszakát a 
múzeumkertben töltötték.

A földrész sokszínűségé-
re, a természet páratlan cso-
dáira, az állat- és növényvi-
lág gazdagságára és külön-
legességeire – a Kiliman-
dzsárótól kezdve a Viktória-
zuhatagon, a Namíb-sivata-
gon át a Szaharáig – 
legplasztikusabban és legát-
fogóbban dr. Lerner János 
természetfilmes geográfus 
nemzeti parkokról és termé-
szeti kincsekről szóló, gaz-
dag képanyaggal illusztrált 
előadása mutatott rá.

Egy-egy részlet külön is 
hangsúlyt kapott az est so-
rán, leginkább talán a fő lát-
ványosságnak számító fotó-

kiállítás Gál Cecília munká-
iból. A fotóművész – aki a vi-
lág számos egzotikus tájá-
ról, országról mutatott már 
meg kollekciót – ezúttal Etió-
piába kalauzolt minket, be-
mutatva az ország hétköz-

napjainak pillanatait, cso-
dás tájait és nemzedékek 
sorsát magukban hordozó 
portréival a nép lelkét is ki-
csit. Színes és tűéles lenyo-
matai ezek a fotográfiák a 
100 milliós ország életének 
még akkor is, ha nem a nyo-
mor és szenvedés fölkutatá-
sa és teátrális fölmutatása 
volt az alkotó célja. Az élet 
küzdelmes volta – Etiópiát 
szokás az egyik legszegé-
nyebb országként emlegetni 
– a gyermekarcok szépségé-
ben, a markáns férfivoná-
sokban éppen úgy tükröző-
dik, mint a piac színpompás 
forgatagában vagy az ősla-
kosok pózolásában a turis-
ták kamerái előtt.

A színek és fények mellett 
a hangokkal és a mozdula-
tokkal is fölidéződött Afrika. 
Abdoul Camara és társula-
ta nyugat-afrikai, egészen 
pontosan szenegáli táncokat 

és ritmusokat hozott a múze-
umkertbe. A pergő dobok 
vérpezsdítő hangja, az akro-
batikus mutatványnak is be-
illő táncok mellől már tény-
leg csak a fülledt forróság 
hiányzott, hogy igazán Afri-
kában érezhessük magun-
kat. Szenegált nem csak en-
nek az igazán hiteles műsor-
nak a révén ismerhettük 
meg, hanem Szilasi Ildikó 
előadásából is, aki túl azon, 
hogy szerelmese a földrész-
nek, alapos ismerője is, hi-
szen hosszú évek során 24 
országot járt be, de szívéhez 
legközelebb Szenegál áll, 
aminek szépségeiről és lát-
ványosságairól oly meggyő-
zően beszélt, hogy szinte 

kedvünk lett volna azonnal 
jegyet váltani, hogy Dakar-
ba repüljünk.

Újabb részletekre fóku-
száltak a további előadások, 
mint dr. Lázár Imréé, aki 
egyiptomi keresztény kolos-
torokba kalauzolt bennün-
ket most megjelent könyvét 
bemutatva, vagy dr. Kubas-
sek János múzeumigazga-
tóé, aki Almássy Lászlóról 
beszélt róla szóló könyvének 
negyedik kiadása kapcsán.

Afrika sokszínű. A fény-
nek árnyéka is van. Nem vé-
letlenül jött el a programra 
két alapítvány is, amelyek-
nek önkéntesei és támogatói 
azért dolgoznak, hogy a tá-
voli országok rászoruló 
gyermekeit segítsék. Az Af-
rika Másként – Alapítvány a 
Gyermekek Oktatásáért és a 
Taita Alapítvány Afrikai 
Gyermekekért azt tűzte ki 
célul, hogy ha más-más esz-

közökkel és módon, de segít-
sék a szegény afrikai gyere-
keket, hozzájárulhassanak 
tanulásukhoz, hogy szá-
mukra is megadathasson a 
méltó élet lehetősége. Azt 
szeretnék elérni, hogy minél 
több afrikai kisfiú és kislány 
merülhessen el a rajzolás-
ban, a népi hangszerek ki-
próbálásában és a tánctanu-
lásban olyan önfeledten, 
ahogy itt, a múzeumkertben 
magyar társaik tették, a bol-
dog gyermekkort és az élhe-
tő felnőtt évtizedeket szeret-
nék megadni a patronáltja-
iknak. Hiszen rájuk is 
ugyanaz a Nap süt, s ugyan-
az a Hold világítja be éjsza-
káikat, ahogy ezt közelről is 
meg lehetett tekinteni az 
Érdi Csillagászati Klub táv-
csövein.

S, hogy erre a segítségre 
szükség van, azt fényesen 
bizonyította dr. Jakkel 
Anna háziorvos előadása, 
aki szívszorító szavakkal és 
képekkel mutatta be a föld-
rész szegény országainak 
egészségügyi helyzetét, ahol 

2010 óta rendszeresen telje-
sít önkéntes szolgálatot tár-
saival, s ahol megtapasztal-
hatta, hogy például 16 millió 
lakosra jut egy olyan gégész, 
aki műteni is tud, ahol a nők 
sokszor inkább az út szélén 
szülnek, mert a kórház meg-
fizethetetlen számukra, s 
ahol csak hat hét után adnak 
nevet a gyereknek, amikor 
már esély mutatkozik  arra, 
hogy életben maradjon. Ez is 
Afrika!

Végezetül, éjfél után jócs-
kán, de még mindig kitartó 
közönség előtt dr. Szilassi 
Péter geográfus, egyetemi 
docens visszakanyarodva az 
est kiindulópontjához, Etió-
piáról beszélt a tudós utazó 
szempontjából, mintegy ke-
retbe foglalva mindazt, amit 
láttunk és hallottunk ezen 
az éjszakán, és ami óhatat-
lanul idézte föl bennünk a 
Kft. együttes egykori dalát: 
„Párduc, oroszlán, gorilla, 
makákó / bambusznád, ma-
jomkenyérfa, kókuszdió / 
szavannák, fekete nők / Ó-ó-
ó, Afrika!”. n M. Nagy

Afrikai ritmusok fűtötték az amúgy nem túl meleg estét

Gál Cecília fotóművész T. Mészáros András polgármester és Kubassek János múzeumigazgató között

Az Érdi Csillagászati Klub távcsövein bárki megcsodálhatta az eget

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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Gyermek gyógycipő
orvosi  
rendelvényre

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

30 nap alatt!
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Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

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

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

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

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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28

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:  
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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A szín maga az élet
A szín maga az élet, színek nélkül halott lenne a világ – 
hivatkozott a modern színelmélet atyjának tartott svájci 
festőművészre, Johannes Ittenre az Érdi Galériában, Csó-
ka László tárlatának megnyitóján Németh Nóra művé-
szettörténész, úgy vélve, ebből az irányból közelíthetők 
meg leginkább a művész munkái. 

Csóka László évtizedekig 
itt a szomszédban, Százha-
lombattán élt és alkotott, de 
Érden a mostani az első 
bemutatkozása, így nem 
hiábavaló életútjának 
fontosabb állomásait föl-
villantani. A Szilágyság-
ból származik, Zilahon 
nőtt fel, tanult és kezdett 
rajzolni, majd festeni. A 
kommunista diktatúra 
összeomlása előtti utol-
só pillanatban menekült 
Romániából Magyaror-
szágra, s telepedett le 
Százhalombattán. A mű-
vészethez való vonzódá-
sa belülről jött, senki 
nem ösztönözte, fest-
ményt is a templomban 
látott először.

Kezdetben nem a mostani-
hoz hasonló stílusú képeket 
festett, inkább tájakat örökí-
tett meg, portrékat festett. A 
művész maga inkább kitérő-
nek nevezi ezt az időszakot, 

mondván, lényegében mindig 
is absztrakt festőnek tartotta 
magát, szürreál-absztrakt-

nak nevezi erőteljes színvilá-
gú, örvénylőn dinamikus 
munkáit. Ez a kifejezési mód 
a 2010-es évek után, a szintén 
százhalombattai László 
Bandy ösztönzése nyomán 
vált kizárólagossá Csóka 

Lászlónál, aki korábban Cip-
ruson bizánci stílusú falképe-
ket is festett, s a százhalom-
battai katolikus templom 
freskói őrzik keze nyomát.

A mostani tárlat az utóbbi 
négy-öt év termésének ösz-
szegzése, egy tematikus vá-
logatás, amely csokorba sze-
di, milyen gondolatok foglal-

koztatják napjainkban az 
alkotót. 

A tárlat július 29-ig tekint-
hető meg az Érdi Galériá-
ban, vasárnap és hétfő kivé-
telével 10-től 18 óráig.

QQ –y–

Közösen alkottak, együtt ünnepeltek
A múlt kedden indult és pénteken ért véget a harmadik 
Alkotni-KÉK művésztelep a Czabai-kertben. A négyna-
pos szabadtéri tábort a Poly-Art szekciója, a Képzőmű-
vészek Érdi Közössége szervezte, házigazdája pedig a 
41 éve természetvédelmi oltalom alatt álló őstölgyes tu-
lajdonosa, Czabai Balázs. A záróműsort ugyanitt, az Iro-
dalomkedvelők klubjával a 7. születésnapját ünneplő 
IRKA-val közösen rendezték meg.

Bár délelőtt még úgy tűnt, 
hogy a hirtelen érkező hi-
degfront elmoshatja a fák 
lombjai alá tervezett villám-
tárlatot, de szerencsére az 
égiek megkegyelmeztek, így 
a KÉK idei művésztelepén 
született alkotások mégis 
közszemlére kerülhettek, 
valamint az irodalomkedve-
lők is itt, a már hagyomá-
nyossá lett helyszínen tart-
hatták meg születésnapi és 
idényzáró műsorukat. Eb-
ben az évben tizennégy ama-
tőr, illetve autodidakta kép-
zőművész vett részt a Cza-
bai-kerti Alkotni-KÉK sza-
badtéri táborban, többen kö-
zülük csak nemrégen csatla-
koztak a közösséghez. A kö-
zösség tagjai nagy örömmel 
fogadták és megtisztelő volt 
számukra, hogy a hét folya-
mán Eőry Emil szobrász-, 
festőművész, va lamint  

Karsch Manfred grafikus, 
festőművész is meglátogatta 
az alkotótábort. Mindenki-
hez volt pár biztató szavuk, s 
ahol szükségét látták, némi 
tanácsot is adtak a további 

munkához. Révész Gábor, 
aki tavaly év végén Bálint 
Imrétől vette át a Képzőmű-
vészek Érdi Közösségének 
vezetését, elégedetten nyug-
tázta, hogy az amatőrök 
harmadik művésztelepén 
sok értékes festmény, kerá-

miatárgy, sőt az idén először 
fafaragvány is született, 
amelyekből majd augusztus 
25-én kiállítás nyílik az új 
Parkvárosi Közösségi Ház-
ban, hiszen a Czabai-kerti 
alkalmi bemutatkozást – 
amit Holló Piroska festőmű-
vész méltatott – csupán a 
Poly-Art tagok és vendégeik 
láthatták. Az alkotótelep zá-
róműsorát követően pedig az 
IRKA került fókuszba. A ne-
gyedévente megjelenő iro-
dalmi folyóiratnak immár a 

hetedik szüle-
tésnapját ün-
n e p e l h e t t é k 
meg a szerzők 
és az olvasók. 
Daróci Lajos-
né, az Iroda-
lom ke d ve lők 
k lubvezetője 
úgy fogalma-
zott: nagyon 
fontosnak tart-

ja a közösségi összetartást, 
hogy egymást segítik, tanít-
ják a tagok, ugyanakkor 
rengeteget olvasnak, műve-
lődnek, így egyre színvona-
lasabb munkák jelenhetnek 
meg. 

QQ Á. E.

Közösen ünnepelt az IRKA és a Poly Art

Csóka Lászó festőművész, Németh Nóra művészettörténész, valamint 
Kéri Mihály, az Érdi Galéria művészeti vezetője a megnyitón



HELLO
NYÁR
Kezdje velünk 
a nyári felújítást!

4.290-Ft/m2

-15%
Valódi fa hatás

10 mm

42998

3.390-Ft/m2

-15%
Meleg tónusok

8 mm

40981

 LAMINÁLT PADLÓ AKCIÓ!

AJÁNDÉK SZEGÉLYLÉC ÉS ALÁTÉTFÓLIA!

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

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

www.hubertparketta.hu
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LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére nyárbúcsúztató

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

a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

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

A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér), a tüzelőt, tányérokat, evőeszközt az Idősügyi 
Tanács biztosítja, az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, bográcsállvány, konyhai eszközök, kem-

pingasztal és székek, esetlegesen sörpadok biztosítása a csapatok feladata.
Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdíjasokat is, hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.  

Aki nem főz lecsót, sakkozhat, kártyázhat, pingpongozhat.
Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.

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

A W. Bruce Cameron si-
kerregénye alapján készült 
édes-bús családi mozi a 
2017-es produkciók egyik 
kiemelkedő darabja. Nép-
szerűségén nem kell cso-
dálkoznunk, hiszen ren-
dezője – Lasse Hallström 
– olyan remekbeszabott, 
nagy közönségsikert elért 
filmeket jegyez, mint a Gil-
bert Grape, a Szóbeszéd, az 
Árvák hercege, a Csokoládé, 
a Kikötői hírek vagy a Hacsi, 
a leghűségesebb barát.

Az Egy kutya négy éle-
te egy szívet melengető 
történet a barátságról, a 
bizalomról, a kitartásról 
és a szeretetről. Magával 

ragadó karakterei egyik 
pillanatban kacagtatnak, a 
másikban pedig könnye-
ket fakasztanak. Narrátora 
a „lélekvándorló”, többször 
újjászülető eb, aki minden 
egyes életében legfonto-
sabb küldetésének az élet 
értelmének keresését tűzi 
ki célul – így Bailey, Ellie, 
Tino és Buddy bőrébe búj-
va vonja le a végső konk-
lúziót: „Csak élj a mostban, 
légy itt most! – ez egy kutya 
küldetése”.

Az eb sorsa epizódról 
epizódra haladva szorosan 
összefonódik a környeze-
tével, gazdáihoz kivétel 
nélkül ragaszkodik. A tör-

ténetet keretbe foglalja a 
sorsszerűség: a film ele-
jén Bailey a még gyermek  
Ethan személyében talál 
odaadó gazdira, aki szere-
tettel neveli, gondozza. Az 
utolsó jelenetben Buddy 
bőrébe bújva, a régi szép 
időket felelevenítve szegő-
dik ismét Ethan mellé, aki 
annak ellenére, hogy azóta 
felnőtt férfivá érett, a kutya 
iránti gyermeki rajongását 
mindvégig megőrizte.

Az érdeklődők a filmet a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár zenei részlegében, az 
azonos című könyvet pedig 
a gyermek és a felnőtt rész-
legben is kölcsönözhetik.

FILM

Egy kutya négy élete
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkozás jellege: teljes mun-

kaidő.

A munkavégzés helye: Pest 

megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 

u. 1/b.

A munkakörbe tarozó 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, tanúsítvány másolatok;

•	 erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének 

időpontja: 2018. augusztus 27.

A pályázat benyújtásának 

határideje: 2018. július 10. A pá-

lyázat kiírásával kapcsolatos további 

információt Pintérné Bernyó Piroska 

intézményvezető nyújt, a 06-23-

365-140-es telefonszámon.

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 Ber-

nyó Piroska részére a gardonyi.

erd@gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának  

határideje: 2018. július 11.

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

illetve e-mail címen  
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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Az első beköltözők

Nagycsaládosokról, az érdi új otthonukban
Három évvel ezelőtt, ami-

kor a nagycsaládosok segí-
téséről megjelent a rendelet, 
az érdi tanács ismét hozzá-
látott a felméréshez, hogy 
pontosan tudják, milyen erő-
ket kell mozgósítani. Felkér-
ték az iskolák vezetőit, a 
Hazafias Népfront aktíváit 
és a tanácstagokat, hogy ír-
ják össze, körzetükben kik 
azok a három- vagy több-
gyermekes nagycsaládosok, 
akiknek nincsen megfelelő 
lakásuk. A vártnál is na-
gyobb szám lett az ered-
mény. Legtöbbje becsületes, 
szorgalmas ember. Jobbára 
csak a férj dolgozik, mert a 
feleséget otthon tartja a 
négy–hat vagy még több 
gyerek. A családi pótlék el-
lenére ezekben az otthonok-
ban félretennivaló forint 
nem akad, és még támoga-
tással sem tudnak megfelelő 
házat építeni.

A lakásépítő akcióban a 
korábbi években épített fél-
komfortos házak után 1973 
óta elsők voltak a teljes kom-
fortú házak az érdligeti Da-
gály utcában, majd az Intéző 
utcaiak következtek, idén 
ősszel pedig a Sárd utcában 
adtak át tíz darab kettő-, il-
letve három és fél szobás la-
kást, kizárólag a legjobban 
rászoruló nagycsaládosok-
nak. Ebben az utcában jár-
tunk.

Három és fél szoba 
boldogság

Pula Istvánt és feleségét 
tíz gyerek veszi körül. Har-
madszorra is belezavarod-
nak a felsorolásba, hogy 
Kati, Jani, Erzsi, Józsi, Imi 
és a többiek korban hogyan 
követik egymást. Puláné azt 
is számon tartja, hogy a 20 
éves Pista és az 1 éves Sanyi 
között, az élők mellett, hány 
volt olyan, aki éppen csak 
megszületett.

– Nem bírok velük, nem fog 
rajtuk a szó – sóhajt és nevet 
egyszerre a fejkendős asz-
szony. Fürge mozgású, vé-
konyka, erélyes.

– Nekünk is szokatlan ez a 
nagy tágasság, ami körülfog 
bennünket. Szaladgáljuk a 
házat, nem tudunk betelni 
vele. Féltetős, rossz kis 
konyhában, magunk toldoz-
ta két kis szobában éltünk 
eddig. Itt rendes, nagy, há-

rom és fél szobánk van, a 
félszoba is jól lakható, für-
dőszoba, meleg vízzel. Úgy 
kell a gyerekekre vigyázni, 
mert uzsgyi, szedik le ma-
gukról a ruhát, hogy pan-
csoljanak. Míg meg nem 
szokták a rendet, kulcsra 
zárom az ajtókat.

– És micsoda osztozkodás 
folyt már hetekkel előbb, 
hogy kinek melyik lesz a szo-
bája. Végül úgy alakult, hogy 
a felső két szoba a nagyob-
baké. A kicsik sírnak, hogy 
velünk akarnak továbbra is 
egy ágyban aludni, úgy mint 
régen, amikor a kényszer 
zsúfolt bennünket. Akkor 
bútorunk sem volt. 
Amikor megmoz-
dítottuk a régit, 
akkor derült ki, 
hogy a sok ócska-
ság nem bírná ki a 
költözést. Megint 
csak segítettek 
r a j t u n k .  A z 
OKISZ-tól kapott 
a férjem egy teljes 
szobabútort, sző-
nyeget, függönyt 
és innen-onnan 
más, egyes holmi-
kat.

A lakás a sok 
gyerek ellenére is 
rendezett. A kony-
hakő felmosva, 
amikor mentem, 
Puláné éppen a 
gyerekek orrát tö-
rölgette sorban, megcsípte 
őket a hideg. Ott hancúrozik 
az utca apróserege a házak 
előtt felhalmozott homokku-
pacok között.

Látszik, hogy nagyon sze-
rény anyagi ráfordítással, 
de igyekeznek alkalmazkod-
ni az új lakás követelmé-
nyeihez. A falon keretben 
oklevél dicséri az egyik kis-
lány kiváló iskolai eredmé-
nyeit. Mind a négy tanuló 
gyerek jeles.

– Két éve fordultunk a ta-
nácshoz, hogy segítsenek, 
mert láttuk, hogy bármeny-
nyire összehúzzuk magun-
kat, önerőből nem tudunk 
építkezni. Csak akkor hit-
tük, hogy tényleg lesz laká-
sunk, amikor a férjem és a 
nagyfiam idejöhettek az 
épületre dolgozni. Annak az 
árát is beleszámították a vé-
telárba. A lakás-igénybevé-
tel díját sem tudtuk egy ösz-
szegben megfizetni, erre fi-

zetési kedvezményt adtak és 
a párom munkahelye, az 
Érdi Vas- és Fémipari Válla-
lat is segített.

– Amikor a régi lakásban 
már úgy éreztem, összerop-
panok, nem bírom tovább, 
akkor csak becsuktam a 
szemem egy percre és arra 
gondoltam, hogy valami jó 
vár ránk.

– Tetszik látni, mekkora 
lábosokban főzök, ugye? De 
itt már gáz van és a teli fa-
zekat sem érzem olyan ne-
héznek.

A család összjövedelme 
éppen csak eléri a nyolcezer 
forintot. A négy gyerek nap-

közis az iskolában, a férj és a 
nagyfiú a munkahelyén ebé-
del. Így is három kiló kenye-
ret és három liter tejet visz-
nek haza naponta.

Egyedül, de nem 
elhagyatva

A szomszéd házban két-
szobás otthonba költözött a 
három gyerekét egyedül ne-
velő fiatal Kugler Rudolfné. 
Iszákos férjétől két éve vált 
el. Három gyerekével havi 
700 forintért élt albérletben.

– De ha látta volna, milyen 
albérlet volt az! Lámpafény-
nél, villany nélkül éltünk tíz 
évig. Amikor magamra ma-
radtam, munkahelyemhez, a 
járási Építőipari Szövetke-
zethez fordultam. Mondták, 
hogy segítenek, de az ilyes-
mi nem megy egyik napról a 
másikra, legyek türelemmel. 
Amíg az építkezés tartott, a 
gyerekekkel többször elgya-

logoltunk, csak hogy lássuk 
a falakat.

Amikor ott voltam, akkor 
hozták haza a televíziót, 
amit OTP-részletre vett Kug-
lerné a Bizományi Áruház-
ban.

Kuglerné mutatja a tágas 
lakást. Az egyik szoba üres. 
Nem esik kétségbe, tudja, 
hogy nem túl sokáig marad 
így. Magyarázza is.

– Ez lesz a hálószobánk. 
Mindhárom g yermekem 
napközis. Este, amikorra va-
lamennyien hazatérünk, ta-
karítunk, főzünk és főleg 
tervezgetünk. Boldogok va-
gyunk, hiszen sokáig tartott 

a lelki válság a családban. A 
napirenden levő veszekedé-
sek és utána a válás nagyon 
megviselte a gyerekeket. 
Ennek ellenére ma is bán-
kódnak az apjuk után. Ti-
zenegy éves Sanyi fiam álla-
pította meg első lefekvéskor, 
hogy a Sárd utcai lakók 
mindegyikét a társadalom 
segítette.

– Nem mondom, esténként 
még szorongunk egy kicsit. 
A szoba, a konyha egyaránt 
a nagy, tágas mezőre nyílik, 
még csak egy léckerítés sem 
állja útját senkinek.

Végre napvilágra 
kerültünk…

A sokgyerekesek között 
több a cigány Érden. Még a 
szokásosnál is jobban törőd-
nek velük és igyekeznek ta-
nítani, tapintatosan elősegí-
teni beilleszkedésüket a köz-
ség társadalmába. Azok 

kaphatnak lakást a nagy-
családosok segítésére szol-
gáló akció keretében, akik 
rendes, folyamatos munka-
viszonnyal rendelkeznek.

Közülük való Banó János, 
a Chinoin gyár segédmunká-
sa. A sötétlő estében kinn az 
udvaron egy kályhát feste-
get ezüstszínűre, pillanatra 
hagyja csak abba a munkát.

A konyhában temérdek 
gyerek nyüzsög; öt már a sa-
ját lábán jár, a hatodik a kis-
ágyban fekszik. A sógornő 
gyereke is itt van köztük.

A tűzhelyen legalább tízli-
teres lábasban rotyog az 
étel.

– Évekig vártunk, hogy az 
ófalui pincéből mi is napvi-
lágra kerüljünk – mondja a 
zárkózott családfő.

Az egészen fiatal asszony 
cigarettázik. Nem idegesíti 
sem a harsogó rádió, sem a 
zsivajgó sok gyerek. A köté-
len gyerekruhák száradnak. 
Lassan a beszélgetés során 
kiderül, hogy náluk a legki-
sebb az egy családtagra jutó 
jövedelem. A gyerekek any-
nyira kicsinyek, hogy az 
anya munkába állása szóba 
sem jöhet. A legnagyobb kis-
lány elérte már az iskolás 
kort, azonban az orvos egy 
év halasztást javasolt.

– Mi csak úgy élünk 
együtt. Az uramnak válni 
kellene, de nem jut rá pénz. 
Ezért is, meg hogy cigányok 
vagyunk és én nem tudok 
írni, olvasni, kicsit félek is 
itt. Nem is nagyon merek se-
hová elmenni, pedig valamit 
nekem is csinálni kellene. A 
lakbér, a részlet akármilyen 
kicsi, kell, hogy jusson rá. 
Azt már megfogadtam, hogy 
több gyerekünk nem lesz, 
mert akkor soha nem tudunk 
feljebb vergődni. Mondták, 
de igazán nem is hittük, 
hogy nekünk is jut ilyen szép 
otthon.

*
Az eltelt évtizedekben ha-

zánkban juttatásokkal, 
anyagi ráfordítással és ösz-
szefogással igyekeztek a 
nagycsaládosok mindenkor 
nehezebb életkörülményein 
segíteni. Ennek a sokfajta 
segítésnek ma a leghatható-
sabb formája a lakásgondok 
enyhítése.

Komáromi Magda
Pest Megyei Hírlap,

1976. november 7.

Urbán LászLó – sajtótükör

Szabó „Szikla” Szilárd grafikája
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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) ügyeleti 

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 július 6-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról
Körmendy Zizi fényképei
Megtekinthető július 6-ig

KAMARATEREM
Alkotó oktatók
Érd és térsége rajztanárainak kiállítása
Megtekinthető június 30-ig

KLUBÉLET

MERIDIÁN TORNA
Utolsó foglalkozások július 2–3-án
Minden hétfőn és kedden 9 órakor

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. A programok 

szünetelnek, azonban a házban lévő 
fiókkönyvtár a megszokott 

nyitvatartási időben működik. Július 
30-án a szokott nyitvatartási idővel 

várjuk 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
9 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

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
Megtekinthető július 21-ig

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:

Április 3. és október 31. között hétfő szün-

nap, kedd-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

TÁRLAT

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Etiópia
Gál Cecília fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!

Megtekinthető július 27-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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Július 2., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Eubility Group Békéscsabai ENKSE–ÉRD
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 14/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

Július 3., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Full Playback
20:54  Vámos Miklós beszélgetős műsor  

27. rész 2002    
  Presser Gábor zeneszerző, Varró Dániel 

költő   
21:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–BKV ELŐRE
23:30 Műábránd
23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20     Tűzijáték

Július 4., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 15/90. rész

21:00 Egy nap a világ 1–2. rész                                             
 magyar útifilmsorozat             
21:50 sztárportré 157. rész
22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:50 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Július 5., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 157. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Eubility Group Békéscsabai ENKSE–ÉRD
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

Július 6., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20 illényi Katica tavaszi koncert                  
 koncertfilm 2008 
22:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:45 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:15 Mozgás
 sportmagazin
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
24:00 Híradó
00:15 Tűzijáték

Július 7., 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 158. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Egy nap a világ 1–2. rész                                                   
 magyar útifilmsorozat
22:40 Bibliai szabadegyetem 15/90. rész
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:10 Tűzijáték

Július 8., 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 illényi Katica tavaszi koncert                                   
 koncertfilm 2008
22:55 Mozgás
 sportmagazin
23:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Női-Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

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

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

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

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

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

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

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

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

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

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

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

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

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 3.

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

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

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

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

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

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

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

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. július 3.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

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

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

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

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

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

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, pénzügyi-

számviteli ügyintéző OKJ, képesített 
könyvelő;

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

ványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez.

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

lis 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 harminc napos 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 Szociá-

lis 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.

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 olvasható 
tájékoztatás, és az ahhoz kapcsoló-
dó intézkedési felhívás a városban 
üzlettel, telephellyel rendelkező 
tulajdonosokat, bérlőket érinti, 
amennyiben az ingatlanukon, üzle-
tük homlokzatán 1m2-nél nagyobb 
felületű, vállalkozásukat népszerűsí-
tő 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 rendezése, 

melynek alapját Érd MJV település-
képe védelmének helyi szabályairól 
szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati 
rendelet képezi, mely a honlapról 
szintén elérhető.
Kérjük a Tisztelt Érintetteket, 
hogy a felhívásban lévő intézke-
dési kötelezettségüknek – a leírt 
dokumentáció benyújtásával, és 
a szabályoknak nem megfelelő 
hirdető berendezések legkésőbb 
2018. július 31-ig történő eltávo-
lításával - tegyenek eleget.
További tájékoztatást a Főépítészi 
csoportnál a 06-23-522-396 tele-
fonszámon, vagy a foepitesz@erd.hu 
e-mail címen kérhetnek.

Közérdekű felhívás
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Jubilált az Év Gyára
Nagyszabású ünnepséggel köszöntötte partnereit és 
munkavállalóit az idén tavasszal az Év Gyára elismerést 
megnyerő érdi GIA Form Kft. abból az alkalomból, hogy 
a vállalkozást éppen 30, a céget pedig 15 éve alapította 
meg az érdi Gaszt család. A budapesti Öbölházban ren-
dezett jubileumi partin hét kollégájának köszönte meg 
Gaszt Attila cégvezető, hogy már a kezdetek óta együtt 
dolgoznak.

Mint ismert, az érdi GIA 
Form Kft. lett az Év Gyára. A 
díjat május 11-én adták át a 
fővárosban. A cég a 3 milli-
árd forint alatti éves nettó 
árbevétel kategóriában 
nyert – fennállásának 15., ju-

bileumi évében. A cég tavaly 
is nyert, akkor a dolgozói 
elégedettség kategóriában 
végeztek az első helyen. Idén 
a Termelés és Ipar 4.0 kate-
góriákban kerültek be az él-
mezőnybe azzal, hogy újra 
megnyerték a dolgozói elé-
gedettség kategóriát, így az 
összesítés eredménye, hogy 

megkaphatták az Év Gyára 
2017 első helyezését.

A GIA Form tudása mögött 
több évtized tapasztalata áll. 
Gaszt István szerszámké-
szítő 1988-tól kezdve először 
az akkoriban megnyíló ma-

szek lehetőségeket ragadta 
meg az önállósodáshoz, majd 
1991-ben a háza garázsában 
egyéni vállalkozásba fogott. 
Először az Érdre akkor bete-
lepülő német Krause adott 
neki megrendelést, a cég lét-
ráihoz és állványaihoz kel-
lett szerszámokat készíteni. 
Amikor pedig a Krause egyik 

német partnere ke-
resett hasonló pro-
filú beszállítót, 
Gaszt István és fia, 
Attila autóba pat-
tant, kiment Né-
metországba, és 
meggyőzte a po-
tenciális megren-
delőt. Így indult el 
1994-ben a német 
üzleti kapcsolat, 
ami a mai napig 
tart.

Gaszt Attila ün-
nepi beszédében 
bemutatta és felidézte a cég 
fejlődésének 30 éves útját és 
gratulált édesanyjának 70. 
születésnapja alkalmából, 
aki a kezdetektől jelentős 
fundamentuma a vállalko-
zásnak. – Harminc évvel ez-
előtt lemezalakító- és 
fröccs öntő szerszámok 
gyártásával indult útjára a 
vállalat, majd a 90-es évek 
derekától egyre több német-
országi megrendelést kap-
tunk, aminek hatására a 
gépparkot és kollégák szá-
mát is növeltük. Annak ér-
dekében, hogy a fröccsöntő 
szerszámokat kipróbálhas-
suk, a 2000-es évek elején 
beszereztük az első mű-
anyag fröccsöntő gépünket 
és az első NC gépeinket, 
majd a digitalizáció irányá-
ba fordultunk és már 3D-s 
modelleken tudtunk 2–3 nap 
alatt szerszámokat tervezni 
– mutatta be az első forduló-
pontot a cég életében az 
ügyvezető, aki hozzátette: a 
következő nagy mérföldkö-
vet a GIA Form Kft. alapító 

okiratának aláírása jelen-
tette 2003. június 12-én.

A GIA Form megalapítása 
után ugrásszerűen nőtt a 
forgalom, minden évben 50–
100%-kal, mára pedig már 
tizenötszörösére növelték a 
forgalmat.

A cég jó példája annak, ho-
gyan válik egy 80-as évek vé-
gén alapított kis műanyag 
fröccsöntő- és kivágó szer-

számokat gyártó egyéni vál-
lalkozás – megtartva a csalá-
di cégek működési előnyeit – 
az autó-, az elektronikai, a 
csomagoló-, az energetikai és 
az orvostechnikai ipart ki-
szolgáló nemzetközi beszállí-
tóvá. A GIA Form Kft. mai 
formájában 2003 óta műkö-
dik, fejlődése folyamatos, 
éves forgalma elérte a 1,5 mil-
liárd forintot.  n Nyilas HajNi

A cég minden dolgozója, partnerei, beszállítói jelen voltak a különböző produk-
ciókkal tarkított vacsorán

Sztorikkal tűzdelt beszéde során a cégvezető bemutatta a cég fejlő-
désének 30 éves útját

Az alapítók: Gaszt István és fia, Attila

Csú  csközelben a csúcsformában lévő érdi táncosok
Második helyen zárta a Royal Flush felnőtt nemzetközi 
nagyformáció az akrobatikus rock and roll világkupát, 
Lengyelországban. A szombaton és vasárnap tartott 
eseményen az Xpress nagyformáció is felállt a dobogóra: 
az érdi juniorok harmadikként zártak.

A Masters Sportegyesület 
két csapata és öt párosa, az 
edzői stábbal és kísérőkkel 
kiegészülve mintegy hetven-
fős delegációja utazott el csü-
törtök éjjel a lengyelországi 
Zielona Górába, hogy meg-
mérettesse magát 2018 első 
felének legfontosabb és egyik 
legnevesebb versenyén. Az 
akrobatikus rock and roll vi-
lágkupa első, szombati nap-
ján az elődöntőket, másnap 
pedig a középdöntőket és a 
finálékat tartották. Ahogy 
azt előzetesen Sárfy Kriszti-
na edző elmondta, semmi-

lyen elvárást nem támasztott 
a tanítványok felé, csak azt 
kérte, mindenki hozza ki ma-
gából a maximumot és majd 
elválik, az mire lesz elegen-
dő. Nos, a recept bevált, 
mindkét érdi formáció az első 
háromban végzett, vagyis ér-
mes pozíciót ért el a nívós tor-
nán. 

A Royal Flush felnőtt nem-
zetközi nagyformáció már a 
nyitónapon is remekelt: a 
performansz olyannyira el-
nyerte a zsűri tetszését, hogy 
a kapott pontokkal első he-
lyen jutott be a döntőbe. A 

Masters SE és a Tornádó 
Táncsport Egyesület közös 
formációja története egyik 
legjobb eredményét érte el 
ezzel az ezüstéremmel. Nem 
sokkal kisebb sikert aratott 
az Xpress junior nagyformá-
ció, amelynek mind a tizen-
két tagja az érdi Mastersben 
edz és versenyez hétről hétre. 
A korosztályos formációnak 
már az elő- és középdöntő so-
rán sem kedvezett a sorsolás, 
ennek ellenére vette az aka-
dályokat és bekerült a finálé-
ba. Végül világkupa-bronz-
éremmel zárt a lánycsapat.

Záhonyi Patrik és Bra-
dács Tamara ezúttal egy 
másik egyesület, a Rock and 
Magic kötelékéhez tartozott. 
A páros formációk mezőnyé-
ben a Back to the Future pro-

dukcióval Európa-bajnoki cí-
met nyert a duó. Nem elírás, 
ezt a kontinenstornát a világ-
kupával párhuzamosan bo-
nyolították le a több mint 
százezer lakosú lengyel vá-
rosban. „Az Európa-bajnoki 
cím megszerzése egy valóra 
vált álom, el sem hiszem, 
hogy idáig eljuthattam” – nyi-
latkozta a friss bajnok Bra-
dács Tamara nem sokkal a 
győzelem után.

Sárfy Krisztina és Szécsé-
nyi Vanessa edzők, illetve 
Sárdi Anita szakosztályve-
zető nagyon elégedettek vol-
tak az elért helyezésekkel.  
– A táncosok mindent meg-
tettek a sikerért, nagyon ke-
ményen edzettek, kihozták 
magukból a legtöbbet és a 
megfeszített munkának meg 
is lett a hozadéka  – mondta 
Sárfy Krisztina.

Qn Pecsuvácz Péter

Nem csak szépek, eredményesek is a Royal Flush tagjai
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Ját szani jó – nyáron is!
Beköszöntött a vakáció, két hónapig lehet lazítani, 
semmit tenni a gyerkőcöknek. Nekünk meg marad a 
logisztika: melyik nagyi és milyen tábor mikor kerül 
sorra, ha nem vagyunk olyan szerencsés helyzetben, 
hogy végig otthon lehetünk velük. És ha végre miránk 
kerül a sor, szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni az 
együtt töltött időből, azaz nem a tv vagy a tablet elé 
ültetni a gyereket. De mit játsszunk ilyenkor velük, 
hiszen egy idő után azért kifogyunk az új ötletekből? 
És egyáltalán, be kell-e állandóan osztani a gyerkőc 
idejét mindenféle programokkal, vagy hagyhatom őt 
unatkozni? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ 
Petrus Mártával, íróval, bloggerrel, coach-csal, édes-
anyával.

– Azt szoktam tanácsol
ni a családoknak, akik 
megkeresnek, hogy ter
vezzék meg előre az adott 
hetet – mondja a blogger. 
Mondjuk, vasárnap üljön 
össze a kis családi ku
paktanács, és beszéljék 
meg, hogy az egyik nap 
milyen külön programra 
mennek: strandra, játszó
házba, játszótérre, múze
umba, állatkertbe, vadas
parkba; és a többi négy 
napon mikor mennek ki a 
kertbe, vagy ha az nincs, 
a parkba, mikor kreatív
kodnak, melyik napra ik
tatnak be egy plusz tár
sasjátékpartit, melyik 
nap csinálnak mondjuk 
egy pattogatott kukoricás 
mozidélutánt.  Sokkal 
egyszerűbb, ha előre 
megtervezzük, akár kö
zösen, akár, ha még ki
csik a gyerekek, mi, fel
nőttek, de döntsük el elő
re, mert ez nagyobb biz
tonságot és stabilitást ad 
abban, hogy mit csinál
junk, például, ha amit ki
találunk, olyan kellékek
kel jár, ami nincs otthon 
vagy elfogyott, akkor azo
kat időben be tudjuk sze
rezni.

– Van arra ötleted, hogy 
ha valaki nem engedheti 
meg magának, hogy min
denféle kelléket vásároljon 
a játékhoz, akkor hogyan 
oldja meg ezt a kérdést?

– A könyvem is erről 
szól, a Játszani jó!, ami
ben arra adok tippeket, 
mit, miket lehet otthon, a 
háztartásban fellelhető 
dolgokból kreálni. A na
gyon nagy kedvenc, ami
vel a gyerekek napokat el 
tudnak tölteni, az az aka
dálypálya otthon. Taka
rókból, székekből, plüss
állatokból építsünk nekik 
egy pályát, ahol lehet 
kúszni, mászni, ugrálni, 
egyensúlyozni, szlalo
mozni, és ha a végét össze 
tudjuk kapcsolni egy bun

kerrel, amit akár bent, 
akár kint felépítettünk, 
ott lehet egy kis pikniket 
is tartani: meseolvasás
sal, tízórai vagy uzson
naevéssel. Ugyanilyen jó, 
hogy ha van otthon akár
milyen mag (sárgaborsó, 
bab): rakjunk ki belőle ké
pet – akár ragasztóval, és 
akkor az meg is marad. 
Tépkedjük szét a reklám
újságokat, gyúrjunk gala
csinokat belőle – PETpa
lackba bele lehet dobálni 
vagy lombos fát, sünit, vi
rágot is lehet alkotni belő
lük egy papírra felra
gasztva.

– A szabadban milyen 
játékokat javasolsz?

– Az akadálypálya, a 
bunkerépítés ott is nagy
szerűen működik, de lehet 
szlalompályát is kialakí
tani, a végén célbadobó
val, amihez csak tálakra 
van szükség. A nagyok
nak lehet úgy is variálni 
ezen, hogy a nagyobb tá
lakat közelebb tesszük, 
aztán egyre távolabb az 
egyre kisebbeket, a ki
csiknél még fordítva csi
náljuk, a kisebbek legye
nek közelebb.

– Mennyire szoktad be
vonni a gyerekeidet a ker
ti munkába, gyümölcs
szedésbe például? Játék
nak vagy munkának élik 
ezt meg?

– Kommunikáció és ta
nítás kérdése. Nyilván 
arra kell nevelnünk őket, 
hogy boldog, kiegyensú
lyozott felnőttek legyenek 
majd, ehhez pedig soksok 
tapasztalatot kell gyűjte
niük. Akár a gazolást is 
lehet játékosan csinálni. 
Azt látom, hogy ha kisko
ruktól kezdve bevonjuk, 
és közben meg is dicsér
jük őket, akkor nem mun
kaként élik meg, hanem 
játékként. Ez vonatkozik 
a házimunkára is vagy a 
sütésrefőzésre.
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A megismerhető Krisztus
Tizedik alkalommal rendezte meg az Ötnapos Klubot az 
Érdi Evangélikus Egyházközség. A kisebbeknek és na-
gyobbaknak egyaránt szóló délelőtti foglalkozások té-
mája a megismerhető Krisztus volt.

Bibliai és missziós törté
netek, aranymondások, éne
kek és nagyon sok játék – er
ről szól minden esztendőben 
az Ötnapos Klub, amelyen 
egyre több gyerek vesz 
részt, felekezettől függetle
nül. Idén több mint negyven 
gyerek, fiatal töltötte az 
evangélikus templomban, il
letve annak kertjében a va
káció első hetét. Voltak, akik 
évekkel ezelőtt óvodásként 
jöttek, és idén már ifis segí
tőként vettek részt a prog
ramban.  

– Minden évnek megvan a 
kiemelt témája: az idei a 
megismerhető Krisztus volt. 
Jézus „én vagyok” mondá
sairól, illetve az ezekhez 
kapcsolódó bibliai történe
tekről beszélgettünk – 
mondta lapunknak Labos-
sáné Kővágó Anita, aki 
férjével, Labossa Péter lel
késszel és segítőikkel reg
gel kilenctől délig tartottak 
játékos foglalkozásokat a 
gyerekeknek. 

– Nagyon fontosnak tartot
tuk, hogy a gyerekekben he
lyes kép alakuljon ki arról, 
kicsoda az Úrjézus. Annyi 
mindent hallanak Istenről 
általában, de az Igéből tud
juk: csak Jé
zus által me
hetünk az 
A t y á h o z . 
Hogyan is
m e r h e t ő 
meg Krisz
tus, hogyan 
mutatja ma
gát, melyek 
az emberi és 
az isteni tu
lajdonságai, mekkora hatal
ma van – erről szólt ez az öt 
nap. Sokat énekeltünk, ját
szottunk, volt játékos ver
seny is a csapatok között – 
tette hozzá a lelkész asz
szony. 

A programot úgy állítot
ták össze, hogy a kis óvodá
sok és a tizenévesek számá
ra is egyaránt érdekes le
gyen; a foglalkozások közti 

szünetekben a picik és a na
gyok külön játszottak, spor
toltak, kiki életkora, érdek
lődése függvényében. Éhes
szomjas sem maradt senki: a 
gyülekezeti tagok gondos
kodtak az inni és harapni
valókról.

– Nagy ajándék, hogy idén 
is több mint negyven gyerek 
eljött, együtt volt, és nem a 

számítógép, mobiltelefon 
előtt töltötte a délelőttjeit. 
És lekötötte őket a sok törté
net, aranymondás, pedig 
egy ember állt előttük, egy 
képet láttak, nem pedig ak
ciófilmet. De ha a gyerekek 
lényeges dolgokról halla
nak, így is odafigyelnek – je
gyezte meg Labossáné Kő
vágó Anita.
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Pócsi Dóra-díj, negyedszer
Negyedszer jutalmazta Pócsi Dóra-díjjal a diákokat szo-
ciális érzékenységük és közösségért végzett munkájuk 
elismeréseképp a Szociális Gondozó Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja. 

Idén az Éltető Értékeink 
Egyesület is támogatta a 
gyermekek díjazását, így 
még több diák – és az érdiek 
mellett diósdiak is – része
sülhetett a kitüntetésben. 
Arról, hogy ki nyerje el a dí
jat, a nevelőtestületek dön
töttek, az elismerést – a Pó
csi Dóra írásait, rajzait tar
talmazó könyvet, illetve a 
róla elnevezett emléklapot – 
pedig az iskolai évzárókon 
vehették át a díjazottak. 

Dóri tizenhárom évesen 
hunyt el leukémiában, de 
szellemisége a díjon keresz
tül továbbra is fennmarad. 

– Ezt az elismerést nem a 
kimagasló tanulmányi ered
ményükért, hanem segítő
készségükért, szociális érzé
kenységükért kapják a gye
rekek. Dóri életében ezek 
voltak a legfontosabb értékek 
– a feltétlen szeretet, az elfo
gadás. Ez viszi előre a vilá
got, nem pedig az anyagiak. 
Az önzetlen szeretetet, az 
ítéletmentes elfogadást ta
nulni kell, és ezt a képességet 

fiatalkorban könnyebben 
tudjuk elsajátítani – hangsú
lyozta lapunknak Pócsiné 
Sivák Erzsébet, Dóri édes
anyja, aki minden évben lá
nya volt iskolájában, az Érd
ligetiben személyesen adja át 
a kitüntetést.  Q Ák

2018 Pócsi Dóra-díjasok:
érdi batthyány Sportiskolai 
Általános iskola
Mészáros Mercédesz 4.a.
Perényi Zsófia 8.t.
érdi bolyai János Általános 
iskola
Tóth-Kincses Gréta 4.b.
Tóth Boglárka 8.a.
érdligeti Általános iskola
Vincziczki Laura 4.a.
Oosterhuis Dorka 4.b.
Milus Réka 4.c.
Fülöp Dávid 4.d.
Gulyás Péter 8.c.
érdi Gárdonyi Géza Általános 
iskola és Gimnázium
Dózsa Gergő 4.b.
Németh Noémi 8.a.
Hedlitska Dorina 10.a.
érdi SzC kós károly 
Szakképző iskola
Szakolczi Richárd 9.d.

érdi kőrösi Csoma Sándor 
Általános iskola
Réti Olivér 7.b.
Reinwald Péter 8.d.
érdi móra Ferenc Általános 
iskola
Fejes Benjámin 4.
Tányéros Alexandra 8.
érdi Teleki Sámuel Általános 
iskola
Koncz Panna 4,b.
Czinege Regina 8.a.
érdi Vörösmarty mihály 
Gimnázium
Horváth Réka 7.e.
Südi Noella 9.a.
diósdi Eötvös József német 
nemzetiségi Általános iskola 
és alapfokú művészeti iskola
Kovács Boglárka 4.a.
Janurik-Nagy Hanna 4.c.
Gáspár Nóra 4.d.
Kamarás Anna 7.a.

Idén még több gyereket jutal-
maztak Pócsi Dóra-díjjal (ké-
pünkön Mészáros Mercédesz, 
Batthyány iskola és Rozgonyi Já-
nos igazgató)

Az öt nap fő témája Krisztus megismerése volt
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Hány fabatkát ér? 
Idén először rendezhetett Erzsébet-tábort az Érdi Kőrö-
si Csoma Sándor Általános Iskola, ahol hetvenöt 1–5. 
osztályos tanuló kezdhette meg a vakációt egy igazán 
változatos és színvonalas programokból álló héttel – tel-
jesen ingyen. 

Környezetvédelem, sport, 
irodalom és történelem, ha-
gyományápolás, kirándulás, 
rendőrkutya-bemutató, hogy 
csak egy pár témát említ-
sünk azokból, amelyekre a 
tábor programjai épültek, és 
amelyeket Maitz Ferenc is-
kolaigazgató felkérésére 
Nagyné  Balázs Gabriella 
álmodott meg és rakott ösz-
sze. A tanárnő azt mondja, 
nagyon nagy szükség van az 

ilyen táborokra, és ezért 
rendkívüli öröm volt szá-
mukra, amikor megtudták, 
hogy nyertek a pályázaton. 
A június 18-ai hetet válasz-
totta a tábor dátumának, 
mert ez az a hét, amikor a 
szülők is még általában dol-
goznak, és nem könnyen tud-
ják megoldani, hogy kivel, 
hol legyen a gyerek.

A táborban nyolc kísérő se-
gített és asszisztált a főszer-

vező tanárnőnek, hogy a gye-
rekeket szórakoztassák kü-
lönféle programokkal, mert 
azokból bizony nem volt hi-
ány. Volt itt  interaktív  kör-
nyezetvédelmi előadás és 
plakátkészítés, dráma- és bi-
zalomjáték, író-olvasó talál-
kozó Víg Balázzsal, a Puszi-
rablók szerzőjével, kirándu-
lás Fehérvárra a Bori-várba 
és a Babamúzeumba, Kóka 
Rozália mesedélelőttje és 
Bölöni Réka bábelőadása, 
interaktív történelmi játszó-
ház, kódexkészítés és lovagi 
torna, végül rendőrkutya-be-
mutató és ismerkedés a rend-
őrökkel, tűzoltókkal, illetve 
tűzoltóautóval. 

Ottjártunkkor éppen Kóka 
Rozália mesélt Mátyás ki-
rályról a gyerekeknek, aki-
ket olyannyira lázba hozott 
a téma, hogy egy rövidebb 
kitérőt kellett tennie a  Ma-
gyar Örökség díjas  mese-
mondónak, hogy beavassa a 
kíváncsiskodókat azokba a 
történetekbe is, amelyek Má-
tyás megkoronázása, felesé-
gei és halála körül alakultak 
ki. A mesemondásról aztán a 
bábelőadásra siettek a tanu-
lók, délután pedig a Cimbora 

Alapítvány történelmi ját-
szóház játékai várták őket: 
volt itt íjászat, kirakós (egy-
egy magyar király életének 
fontosabb eseményéről ké-
szült képpel) és memóriajá-
ték, kézműveskedés, várépí-
tés, koronakészítés, és per-
sze a lovagi torna sem ma-
radhatott el, „igazi” király-
lyal és királynővel, no meg 
udvarhölgyekkel.

Baráth Petra és Jagodics 
Johanna 3. osztályos tanu-
lók éppen az egyik Szent 
Lászlóhoz fűződő legendát 
ábrázoló kép kirakásával bí-
belődtek, amikor megzavar-
tam őket. Kérdésemre el-
mondták, hogy nagyon élve-
zik a tábort, mert minden-
nap más és más program 

várja őket, és mindig kapnak 
fabatkákat, hogy aztán lici-
tálhassanak majd egy ki-
sebb ajándékra a tábor vé-
gén, pénteken. A tábor utolsó 
napján ugyanis kvízkaszi-
nót tartottak, ahol az összes 
addig gyűjtött fabatkát be 
lehetett váltani egy kisebb 
ajándékra. 

A Kőrösi 75 kisdiákjának 
tehát élményekben gazda-
gon és mozgalmasan telt a 
vakáció első hete. Most talán 
nekik is és a szervező peda-
gógusoknak is csendesebb 
napok következnek, de az-
tán – a gyerekek lelkesedé-
sét látva – lassan elkezdhe-
tik írni a következő évi tá-
borra való pályázatot.  
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Jól vizsgázott az Érdi Tanoda
Jutalomtáborral zárta első tanévét az Érdi Tanoda. Volt 
ok az ünneplésre, és nemcsak a tanulás terén elért ered-
mények miatt, hanem azért is, mert a támogatók jóvoltá-
ból sikerült megújítani épületük berendezését. A Tano-
da a nyári szünet végén pótvizsga-felkészítőt szervez a 
rászoruló gyerekeknek. 

Az Érdi Tanoda Egyesület 
azokon a gyerekeken próbál 
segíteni, akiknél otthon hiá-
nyoznak a megfelelő körül-
mények a tanuláshoz, illetve 
olyan, egyénre szabott segít-
ségre van szükségük a napi 
készüléshez, amit a napkö-
zik nem tudnak biztosítani. 
Mintegy ötven gyerek járt 
ide az elmúlt tanévben: köz-
tük magántanulók, délutáni 
korrepetálásra járók, illetve 
fiatal felnőttek, akik szeret-
nék megszerezni a nyolcosz-
tályos bizonyítványt. Velük 
az egyesület négy munka-
társa, illetve tíz önkéntes – 
pedagógus, egyetemista, 
nyugdíjas – foglalkozott, ter-
mészetesen ingyen: a tano-
dában senkinek nem kell fi-
zetnie a segítségért. 

– Minden magántanítvá-
nyunknak sikerült letennie 
az év végi vizsgát, egész jó 
bizonyítványokat szereztek. 
A fiatal felnőttek közül ketten 

befejezték a nyolcadik osz-
tályt, többen pedig jövőre 
folytatják a tanulást. A dél-
utáni korrepetálásunkon 
részt vevő gyerekeknek is si-
került elkerülniük a bukást, 
illetve javítaniuk, két gyere-
ket kivéve; náluk az is problé-
ma volt, hogy nagyon sokat 
hiányoztak a tanév közben – 
ismertette az elért eredmé-
nyeket Asztalos György, az 
egyesület elnöke, matemati-
ka, fizika szakos tanár.

Nemcsak a gyerekek ered-
ményei javultak – egy év 
alatt új polcokkal, projektor-
ral, bútorokkal gyarapod-
tak, a linóleumot parkettára 
cserélték több helyiségük-
ben, és új számítógépeket is 
kapott a kis csapat.

– Érdemes megnézni a 
konyhánkat is. Naponta fő-
zünk, a gyerekekkel együtt, 
akik ezen a hagyományos 
bolti mérlegen mérik le a 
hozzávalókat, és észrevétle-

nül tanulják meg, mit jelent a 
kiló, a deka, és azt is, ho-
gyan változnak a mennyisé-
gek, ha öt vagy ha tíz ember-
re kell főzni. Megtanulják az 
ételek elkészítésének módját 
és azt is, hogyan kell teríte-
ni, és persze meg is ebédel-
nek – mondta Asztalos 
György, aki arról is mesélt, 
hogy a náluk tanuló gyere-
kekkel kirándulásokat is tet-
tek az elmúlt tanévben: több-
ször voltak múzeumpedagó-
giai órán a Magyar Földrajzi 
Múzeumban, ellátogattak a 
Hadtörténeti Múzeumba, 
jártak a tordasi Westernfa-
luban, és a Normafánál mi-
kulásoztak – így a gyerekek 
az alapkompetenciák elsajá-
títása mellett élményekkel is 
gazdagodtak.

– Első tanévünket három-
napos jutalomtáborral zár-
tuk, amelyen a tanítványa-
ink vehettek részt. Mintegy 
húszan jöttek el a napközis 
táborba, amit önkormányza-
ti támogatással finanszíroz-
tunk. Június 18-án az állat-
kertbe látogattunk el, majd 
hajókáztunk a Dunán; a víz-
ről megmutogattuk a főváros 
nevezetességeit. Másnap fo-

gaskerekűztünk, gyermek-
vasutaztunk, megnéztük a 
János-hegyi kilátót. A gyere-
keknek ez nagyon nagy él-
mény volt, mivel először ültek 
a kisvasúton, és látták a Já-
nos-hegyet. A Normafánál 
lángosoztunk, palacsintáz-
tunk. A mai napot a Tanodá-
ban töltöttük, sportolással, 
játékkal, ebéddel. A hozzánk 
járó gyerekek zenét tanul-
hatnak a Symphonia Alapít-
vány jóvoltából, amely a ze-
nén keresztül próbál kapasz-
kodót nyújtani a perifériára 
került gyerekeknek, így a 
délelőttbe belefért egy kis kö-
zös zenélés is – tette hozzá 
Asztalos György. Mint meg-
tudtuk, a program keretében 
a hátrányos helyzetű gyere-
kek nemcsak zenélni tanul-
nak, hanem zenekarban is 

játszhatnak; a program fej-
leszti a koncentrációt, a beil-
leszkedést, és sikerélményt 
nyújt a gyerekeknek. 

Az egyesület munkatár-
sai, önkéntesei csakhamar 
megkezdik nyári szabadsá-
gukat, csakúgy, mint a diá-
kok. A munka azonban már 
augusztus 13-án megkezdő-
dik: ekkor ingyenes, egyhe-
tes felkészítésre várják azo-
kat, akiknek pótvizsgázniuk 
kell. Minden iskolából lehet 
jelentkezni, a szabad kapaci-
tás függvényében, az erdita-
noda@gmail.com e-mail cí-
men.  Nem csak felkészítőre 
várják a gyerekeket: aki szí-
vesen részt venne a Sympho-
nia alapítvány zenei prog-
ramjában, szintén a Tanoda 
e-mail címén jelentkezhet. 
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XVIII_3: 

A jutalomtábor utolsó napján együtt zenéltek, játszottak és ebédel-
tek a diákok

A király, a királynő és az udvarhölgyek a lovagi tornán

A gyerekek minden egyes feladat során fabatkákat gyűjthettek, 
hogy aztán ezeket felhasználva licitáljanak apró ajándékokra a tá-
bor végén

17
58

63

NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
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MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  

(Szigetszentmiklós)
•   Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés  
(Budaörs, Törökbálint, Gyál Ipari Park)

A fenti munkakörökre megváltozott  
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet, 
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önélet-

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

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. júliusában 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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XXII. kerület, Ipari Park 
Tel: 06-1-207-5389, 

E-Mail: recyclen@recyclen.hu 

Műanyagfeldolgozó üzembe  
3 műszakos munkarendbe

férfi szakmunkást  
és gépkezelőt

felveszünk.

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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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.

Hód Szerviz Kft.  
fűtésszerelő szakmunkást, és a 

szakmában jártas segédmunkást keres!
Bérezés megegyezés szerint. 

06/ 30 231 9336
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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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Feladatok, munkák: 
•	 	Beérkező	áruk	átvétele,	betárolása,	mennyiségi,	
minőségi	ellenőrzése,	hozzá	kapcsolódó	
dokumentumok	kezelése

•	 Kiszállítások	összekészítése,	áruk	kiadása
•	 Raktárközi	anyagmozgatási	tevékenység
•	 	Beérkező	és	kiadott	göngyölegek	kezelése,	
dokumentálása

•	 Raktári	rend	fenntartása	
•	 Értékesítés	háttérfolyamatainak	támogatása

Az álláshoz tartozó elvárások:
•	 Hasonló	munkakörben	szerzett	tapasztalat
•	 	Magabiztos	fellépés,	problémamegoldó	
képesség	

•	 Precíz,	megbízható,	önálló	munkavégzés
•	 Csapatmunkában	való	hatékony	részvétel

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
•	 Targoncavezetői	engedély

•	 Vegyipari	területen	szerzett	tapasztalat
•	 Érettségi	bizonyítvány
•	 ADR	ismeret	

Amit kínálunk:
•	 Teljes	munkaidő
•	 Versenyképes	fizetés
•	 Változatos	munkakör	folyamatos	kihívásokkal
•	 Igényes		munkakörnyezet
•	 Továbbképzési	lehetőségek
•	 Cafeteria	rendszer
•	 Medicover	egészségbiztosítás
•	 Utazási	támogatás
•	 Jó	hangulat
•	 	A	közlekedés	a	Kelenföldi	pályaudvartól	céges	
járművel	megoldható

Munkavégzés helye:
•	 Pest	megye,	Diósd	

Vállalkozásunk diósdi székhelyére  
keresünk új kollégát.  

Amennyiben biztos munkahelyet keres, 
csatlakozzon jókedvű csapatunkhoz!

Rak táros, komissiózó

Folyamatosan fejlődő vállalkozásunk több, 
mint 15 éve professzionális higiéniai termé-
keket és szolgáltatásokat biztosít ügyfelei 
részére. Magyarország egész területéről 
ügyfeleink között tudhatunk élelmiszeripari 
üzemeket, éttermeket, ipari létesítménye-
ket és egyéb professzionális felhasználókat. 

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

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

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

Érd Pára Príma  
üzletünkbe 
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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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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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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.

BIATORBÁGYI  
AUTÓMOSÓ/GUMISZERVIZBE 

MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK !

MUNKAIDŐ 9-18-ig 
SZOMBAT 9-14-ig
FIZETÉS MEGJELÖLÉSSEL  

a biagumi@gmail.com 
CÍMEN LEHET JELENTKEZNI. 

FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ SZÜKSÉGES!
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Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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 JÚLIUSBAN 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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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK 

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI MŰSZAKOS MUNKARENDBE! 

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. 

17
58

60

16
81

34

Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

A Dr. Romics László  
Egészségügyi Intézmény 

ápoló és 
egészségügyi 

asszisztens
munkatársat keres. 

Érdeklődni:  
06-20-3268-863-as  telefonon,  

Szabó Julianna főnővérnél. 17
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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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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

Fickó 2-3 év körüli, jóindulatú, 
első találkozáskor félénk, de ha-
mar barátkozásra hajlamos, kis-
közepes testű kan kutyus. Akit 
megkedvel, ahhoz ragaszkodik, 
követi. Szukákkal általában ki-
jön, kanokkal elég domináns, 
ezért ivartalanítás vár még rá.

Darling barátságos, közepes ter-
metű, 3 év körüli bullterrier keve-
rék, ivartalanított szuka kutyus. 
Eleven, játékos, emberbarát, 
mozgásigényes, ragaszkodó. 
Imád labdázni, vissza is hozza. 
Más kutyákkal is összeszoktatha-
tó. Meleg időben szeret fürödni.
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ÁLLÁST KÍNÁL

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

*72335*

Építőiparban képzett zsaluácsot, te-
tőácsot illetve segédmunkást kere-
sünk. 06-20-4938387

*72877*

Érdi telephelyű közműépítő vállalko-
zás keres segédmunkás munkakörbe 
kollégákat. A munkalehetőség  télen-
nyáron folyamatos. Érdeklődni: 06-
30-7790249

*75703*

ÁLLAT

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

*70117*

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*

ÜZLET, IRODA

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

*72570*

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 el-
hárítását legolcsóbban vállalom. 06-
70-5882701

*72830*

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*

VEGYES

Hűtőszekrény, centrifuga és fürdő-
szoba bútor eladó. 06-23-377-576

*73465*

Kapirgálós tojás eladó, illetve gye-
rekvigyázás alkalmanként is! 06-20-
9199373

*76094*

Matematika és fizika pótvizsgára 
felkészítés általános és középiskolá-
soknak. T: 06-20/516-56-84

*74370*

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 vásá-
rolok! 06-70-2825381

*72811*

Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe 
versenyképes fizetéssel 

eladót felveszünk.
A jelentkezéseket a  

zoldseghaz@freemail.hu  
címre várjuk. 17
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Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Törökbálinti telephelyre keresünk  
hulladék szelektálásra rakodókat. 

Munkabér: 1200 Ft/óra. 
06-20/934-6354
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FODRÁSZSZÉK KIADÓ
A Gárdonyi Tanuszodával szemben, több 
éve működő szépségstúdióba keresünk 

szakembert, vállalkozóként. 

06-20/931-9086

JÁRMŰ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

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

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

16
40

57

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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NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 16
36
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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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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555
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35Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

REDőNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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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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Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás,  

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

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

BELFÖLDES ÉS RÖVID 
NEMZETKÖZIS 
FUVAROKRA 

KAMIONSOFŐRÖKET 
KERESÜNK.

Belföldes munka 
napi munkábajárással, 

hazamenetellel.
Rövid nemzetközis fuvarok főleg 

Németországba 
és vissza.

Versenyképes jövedelem, 
fiatal járműpark.

Érdeklődni: 
+36-30-530-2347

allas@willibetz.com

-
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Érdi tűzifa telepre keresünk munka-
társat. Elvárások: betanulás után ön-
álló munkavégzés. /Targonca ke-
zelői  jogosítvány előny./ Érdeklőd-
ni 8:00-15:00 munkanapokon: 06-
70/2228212.

*75923*

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*

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

*75836*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók júliusban 30-50%-os kedvez-
ménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722

*73708*

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*

17
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t é s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse miNdeN héteN a postaládájábaN!
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

MTU_nyari_kampany_FERTOD_Sajto-212x298.indd   1 18/06/18   09:23
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A SPORT-ÉLMÉNY

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

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU
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Nég yen távoznak a bronzérmestől
Négy távozót jelentett be 
az Érdi VSE. A bronzérem-
mel véget érő idény után 
három (plusz egy) játékos 
távozik az NB III-as csa-
patból.

Nem folytatja pályafutását 
az Érdi VSE-nél Tárkányi 
Gergő, aki az elmúlt két sze-
zont töltötte Limperger 
Zsolt alakulatában. A táma-
dó a Vecséstől érkezett Érd-
re 2016 nyarán. Az első sze-
zonjában 26-szor kezdőként, 
hétszer csereként kapott le-
hetőséget, amelyek alatt öt-
ször volt eredményes a baj-
nokságban. A 2017/2018-as 
kiírásban már kevesebb já-
téklehetőség jutott a 29 éves 
támadónak. A másik távozó 
Hegedüs Norbert, aki a 
2016/2017-es idény felénél 
tért vissza az Érdi VSE-hez, 
amelyet korábban, a 
2015/2016-os idényben is 
erősített. A harmadik távozó 
a 19 éves Füzér Zoltán, aki 
tavaly nyáron a megyei első 
osztályú Százhalombattai 
LK-tól érkezett. Az NB III-as 
alakulat mérkőzései közül 
tizenhatra lett nevezve, s 
kétszer állt be csereként. Az 

Érdi VSE Pest megyei har-
madosztályban szereplő má-
sodik csapatának vezére 
volt a fiatal középpályás, aki 
temérdek gólpassz mellett 
kilencszer volt eredményes. 
Limperger Zsolt elégedett 
volt Füzér Zoltán edzésmun-
kájával, de posztján jobb ké-
pességű játékosok szerepel-
nek, akik mellett nem tudta 
beverekedni magát, azon-
ban a minél több meccsrutin 
megszerzése után nem ki-

zárt, hogy a későbbiekben 
visszatér az Érdi VSE-hez a 
saját nevelésű játékos. Az 
utolsó, negyedik „távozó” a 
visszavonuló Ebedli Zoltán, 
aki az Érdi VSE utánpótlás-
vezetőjeként dolgozik az 
U13-as csapat irányítása 
mellett, bár Limperger 
Zsolttal megbeszélték, hogy 
ha szükség van rá, akkor 
rendelkezésre áll az NB III-
as alakulatnál is.

QQ Domonkos Bálint

Tárkányi Gergő az FC Dabasnál folytatja pályafutását

Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata hivatalos olda-
lán ismertette az együttes felkészülési programját, amelyben 
szerepel, hogy augusztus 3-án, az ÉRD ellen is játszik Elek Gábor 
alakulata. Várhatóan július közepén derül ki, mikor kezdődik a 
női kézilabda NB I 2018/2019-es szezonja, azonban az erre való 
felkészülési program megszervezése már javában zajlik. Az ÉRD 
július 16-án mutatja be a következő idény csapatát. A klub au-
gusztusban megrendezi az Ipartestület kupát az ÉRD Arénában, 
továbbá korábban szóba került, hogy az Egyesült Államok válo-
gatottját is vendégül látják Szabó Edináék.

Az Érdi Torna Club vívó szakosztálya öt versenyzővel lépett 
pástra a Balatonfüreden rendezett idényzáró Balaton-bajnoksá-
gon. Az érdiek közül a törpicik párbajtőr kategóriájában Molnár 
Boglárka és Csók Kincső volt érdekelt. Az 53 versenyzőt felvonul-
tató mezőnyben Molnár Boglárka a 6. csoportban kezdte meg a 
versenyt, ahol két-két győzelemmel és vereséggel zárt, így 30. 
helyen jutott a főtáblára, míg Csók Kincső a 10. csoportban négy 
sikerrel és egy vereséggel hetedikként ment tovább a legjobb 
64 közé. Az egyenes kieséses szakaszban Molnár Boglárka a 26. 
helyet szerezte meg. Csók Kincsőnek a másik ágon BVSC-s verse-
nye volt, hiszen a 64-es táblán erőnyerőként indult, így a 32 kö-
zött előbb Sipos Noémit verte 10–3-ra, majd a 16 között egy 
újabb BVSC-st, Kátai Boglárkát múlt felül 10–9-re. Aztán jött a 
harmadik zuglói versenyző, de Tóth Nadint is legyőzte az érdi 
vívó (10–7). Az elődöntőben pedig a korábban Molnár Boglárkát 
kiejtő Cserép Dorinát ejtette el a fináléba jutástól, azonban a dön-
tőben a negyedik BVSC-s, Porkoláb Evelin már megállította az 
érdi sportolót, aki így ezüstérmes lett. Az újonc korosztályban 
három érdi résztvevő volt. Hajdu Laura Nóra a 10., Horváth Gréta 
a 16. csoportban zárt egy győzelemmel és öt vereséggel. Azon-
ban a 8. csoportban Kiss Emma épp ellenkező teljesítményt pro-
dukált, öt győzelemmel és egy vereséggel végzett, így tizenhar-
madikként erőnyerő volt a 128 fős főtáblán. Itt a 64 között a PTE-
PEAC versenyzőjét, Németh Zoét 15–9-re győzte le, majd a Buda-
pesti Honvéd SE-s Frankó Kata ellen is 15–12-re nyert. A másik 
BHSE-s, Róbert Júlia 15–9-re kapott ki az ÉTC növendékétől, aki 
így már a nyolc között volt. A negyeddöntőben aztán a Törekvés 
vívóját, Demeter Diánát 15–10-re verte Kiss Emma, aki viszont az 
elődöntőben az MTK-s Wimmer Dorinától már kikapott, így 
bronzérmesként zárt.

Válogatott edzőtábornak adott otthont az Érd-Ófalusi base-
ballpálya az elmúlt hét második felében. A 12 év alatti utánpót-
láskeret a lengyelországi Little League tornára készült, amit júli-
us 10–17. között rendeznek. A tét nem kicsi: a győztes ott lehet az 
Amerikai Egyesült Államokban tartandó korosztályos világbaj-
nokságon. A válogatott gőzerővel készül a versenyre, amelyen 
Tóth Krisztián edző szerint idén megszorongathatják a kontinens 
legjobbjait. A tizenkét fős nemzeti együttesnek nyolc érdi tagja 
van, tehát nagyban a helyi sportolókon múlik majd a nemzeti 
csapat eredményessége. Köztük van Hellinger Márk, aki szerint 
sokat tanultak és fejlődtek az összetartás alkalmával. Az Érdi 
Base ball és Softball Club másik játékosa, Apáti Deli Mátyás a csa-
pategységben látja a legfőbb erényét az U12-es válogatottnak. 

QQ DB-PP

RÖVIDPÁLYA

Kiss Emma bronzérmesként zárt
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Örv endjen az egész világ
„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ket
ten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, 
míg megszólal a nagy harmónia. Akkor mondjuk majd 
csak igazán: Örvendjen az egész világ!” Kodály Zoltán 
gondolatai ihlették a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola vezetőit és tanárait, amikor 1994 tavaszán felhí
vással fordultak Pest megye karnagyaihoz és öröm
éneklésre hívták a kórusokat. Ennek jövőre éppen ne
gyedszázada lesz, egy olyan folyamat érik be, ami mél
tóvá tette a rendezvényt, hogy a Helyi Értéktár Bizott
ság Érdikummá nyilvánítsa azt.

Nem versenyt, hanem fesz-
tivált hirdetett az iskola 24 
évvel ezelőtt, hogy a megmé-
rettetés nehézsége ne feszé-
lyezze a jelentkező kóruso-
kat. A kezdeményezés hi-
ánypótló volt, mert megyei 
szinten alig-alig volt lehető-
ség a kórusoknak találkoz-
ni, tudásukat bemutatni. 
Már a második évben a köze-
li régiókból is jelentkeztek 
karnagyok, később pedig 
már az ország számos pont-
járól is, mivel a rendezvény-
nek nagyon rangos szakmai 
híre kelt.

Így aztán tíz évvel ezelőtt 
hivatalosan is országossá 
nyilvánították az érdi iskola 
kórustalálkozóját  – emlék-
szik vissza Rápli Györgyi 
karnagy, a fesztivál művé-
szeti vezetője –, a program 
egyre inkább fémjelezte azt 
a munkát, amit ebben az is-
kolában Kodály szellemében 
a zenei nevelés terén végez-
tünk és végzünk.

Fontos szempont volt az 
első perctől kezdve, hogy az 

azonos életkorú és érdeklő-
désű, a kóruséneklés iránt 
elkötelezett diákok találkoz-
hassanak és meghallgathas-
sák egymást. A fesztivál 
ugyanakkor a tanárok szá-
mára is jelentős szakmai fó-
rummá vált az évek során. S 

bár nem versenyről van szó, 
a produkciókat zsűri értéke-
li és díjazzák is, különféle 
okleveleket (bronz, ezüst, 
arany, kiemelt arany) és 
tárgyjutalmakban megfo-
galmazott karnagyi díjakat 
osztanak ki.

A szakmai zsűrinek évek 
óta elnöke Takács László, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem nyugalmazott tan-
székvezetője, aki tavaly kér-
désünkre válaszolva el-
mondta: ez a kórustalálkozó 
az ország legnívósabb ilyen 
jellegű megméretése. Nagy 
létszámú, felkészült énekka-
rok jönnek évről évre, sok 
közülük visszatérő fellépő. 
Rangja van a kórusmozga-
lomban az érdi fesztiválnak. 
Elismerésre méltó ered-
mény, hogy egy általános is-
kola képes ilyen színvonalas 
programot több mintegy ne-
gyedszázada megszervezni, 
életben tartani.

„Az egynapos rendezvé-
nyek feltételrendszere a leg-
szigorúbb szakmai elvárá-
soknak is megfelel. Az évi 
sok száz részt vevő kórustag 
a legkisebbektől a gimnáziu-
mi korosztályig magas szín-
vonalú produkciókat hall-

hat, karnagyaikkal együtt 
új lendületet vehetnek a szép 
kórusmuzsika megvalósítá-
sához. Az élmények fokozá-
sához a közös éneklés fel-

emelő érzése is társul, vala-
mint a neves szakemberek-
ből álló zsűri szakmai taná-
csai és oklevelei segítik a 
kórusokat helyük megtalá-
lásában” – így ajánlotta az 
érdikumok sorába a találko-
zót dr. Döbrössy János kar-

nagy, az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar tanszékveze-
tője, kiemelve még azt a ma-
gas színvonalú munkát, 
amelyet a Maitz Ferenc 
igazgató által vezetett intéz-
ményben végeznek a zene-
oktatás terén. – Általában 
15–16 kórust tudunk fogadni 
– mondta még el Rápli Györ-
gyi –, hiszen a rendezvény 
egynapos. A következő, jubi-
láló évben szándékunkban 
áll a határon túlról és Érd 
testvérvárosaiból is gyer-
mekkarokat, leánykarokat 
és ifjúsági vegyes karokat is 
meghívni. Reményeink sze-
rint az ő műsorválasztásuk 
színesíti majd a hazai reper-
toárt, gondolva itt a különfé-
le nemzetek népzenei anya-
gára és annak bemutatásá-
ra. A találkozó így kétnapos 
fesztivállá bővülhetne, ami 
esetleg egy újabb hagyo-
mány megalapozása lehet.

QQ (mnp)

Ház hoz megy a születésnapi jókívánság
Annak idején, két ciklussal ezelőtt Érd Megyei Jogú Vá
ros önkormányzata a Batthyány Programban rögzítette, 
hogy az érdi lakhelyű újszülöttek mellett a 80., 90. és 
100. születésnapjukat ünneplő lakosok is ajándékcso
magot kapnak a város vezetésétől. Kopor Tihamér ön
kormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) ezt személyesen 
adja át hónapról hónapra Érdligeten a kerek születés
napjukat ünneplő szépkorú lakóknak. Egyikükhöz, a 
június elején 80. születésnapját betöltő Dobó Istvánné 
Terikéhez munkatársunk is elkísérte a képviselőt. 

Azzal a jelzésértékű gesz-
tussal, hogy a családon kívül 
ilyenkor a képviselő-testület, 
a városvezetés is megajándé-
kozza a 80., 90., 100. születés-
napját ünneplő szépkorúa-
kat, szeretné az önkormány-
zati képviselő-testület és a 
polgármester kifejezni az 
idősek megbecsülését, hi-
szen egyrészt rengeteget tet-
tek az országért, másrészt 
akkora élettapasztalatra tet-
tek szert, ami mindenképp 
becsülendő – mondta el kér-

désünkre Kopor Tihamér. 
Az időscsomag enni- és inni-
valókból  áll, amelyekkel az 
ünnepelt megkínálhatja 
akár a vendégeit, unokáit is. 
A képviselő azt is elárulja, 
hogy szereti ezeket a csoma-
gokat személyesen átadni az 
ünnepelteknek, mert ilyen-
kor nemcsak a város ügyes-
bajos dolgairól beszélgethet 
velük, hanem személyesebb 
témákról is.  

Dobó Istvánné hálásan 
fogadta a köszöntést, bein-

vitált mindnyájunkat magá-
hoz, és aztán elkezdett me-
sélni. Mint mondta, zuho-
gott az eső, amikor 1974. 
március 15-én beköltöztek 
férjével az érdligeti házba. 
Azóta felnevelte két lányát, 
akik öt unokával, ők pedig 
már három dédunokával is 
megörvendeztették őt; és 
azóta eltemette férjét is. Te-
rike néni az iskola után vas-
esztergályosként kereste a 
kenyerét, de mivel vaspor 
rakódott a tüdejére, ezért 
más szakmát kellett válasz-
tania. Varrónő lett, egészen 
nyugdíjazásáig ezzel foglal-
kozott, de mint mondta, ma-
napság is sokat varr, mert ez 
teljesen kikapcsolja. Gyer-
mekei az ország másik végé-
ben laknak, ezért igen rit-
kán látogatják meg őt, de 
Teri néni elfoglalja magát: 
ha nem a kedvenc sorozatát 

nézi, akkor utazgat vagy ép-
pen varr. Szereti a magányt, 
vallja be nekünk mosolyog-
va. Amikor a hosszú élet tit-
kát kérdezzük tőle, csak 
annyit mond, mindig csinál 
valamit. Egy biztos: Terike 
néni rendkívül jó egészségi 

állapotnak örvend, sosem 
látta őt az orvos, mióta meg-
szülte lányait.

Isten éltesse őt és minden 
születésnapos szépkorút 
egészségben, boldogságban 
még nagyon sokáig!

QQ JAN

Tavaly a vándordíjat sokadszorra a Rápli Györgyi dirigálta érdi kórus 
érdemelte ki

Általában 15–16 kórus vesz részt a találkozón

Kopor Tihamér rendszeresen köszönti az érdligeti szépkorúakat
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Örv endjen az egész világ
„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ket
ten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, 
míg megszólal a nagy harmónia. Akkor mondjuk majd 
csak igazán: Örvendjen az egész világ!” Kodály Zoltán 
gondolatai ihlették a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola vezetőit és tanárait, amikor 1994 tavaszán felhí
vással fordultak Pest megye karnagyaihoz és öröm
éneklésre hívták a kórusokat. Ennek jövőre éppen ne
gyedszázada lesz, egy olyan folyamat érik be, ami mél
tóvá tette a rendezvényt, hogy a Helyi Értéktár Bizott
ság Érdikummá nyilvánítsa azt.

Nem versenyt, hanem fesz-
tivált hirdetett az iskola 24 
évvel ezelőtt, hogy a megmé-
rettetés nehézsége ne feszé-
lyezze a jelentkező kóruso-
kat. A kezdeményezés hi-
ánypótló volt, mert megyei 
szinten alig-alig volt lehető-
ség a kórusoknak találkoz-
ni, tudásukat bemutatni. 
Már a második évben a köze-
li régiókból is jelentkeztek 
karnagyok, később pedig 
már az ország számos pont-
járól is, mivel a rendezvény-
nek nagyon rangos szakmai 
híre kelt.

Így aztán tíz évvel ezelőtt 
hivatalosan is országossá 
nyilvánították az érdi iskola 
kórustalálkozóját  – emlék-
szik vissza Rápli Györgyi 
karnagy, a fesztivál művé-
szeti vezetője –, a program 
egyre inkább fémjelezte azt 
a munkát, amit ebben az is-
kolában Kodály szellemében 
a zenei nevelés terén végez-
tünk és végzünk.

Fontos szempont volt az 
első perctől kezdve, hogy az 

azonos életkorú és érdeklő-
désű, a kóruséneklés iránt 
elkötelezett diákok találkoz-
hassanak és meghallgathas-
sák egymást. A fesztivál 
ugyanakkor a tanárok szá-
mára is jelentős szakmai fó-
rummá vált az évek során. S 

bár nem versenyről van szó, 
a produkciókat zsűri értéke-
li és díjazzák is, különféle 
okleveleket (bronz, ezüst, 
arany, kiemelt arany) és 
tárgyjutalmakban megfo-
galmazott karnagyi díjakat 
osztanak ki.

A szakmai zsűrinek évek 
óta elnöke Takács László, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem nyugalmazott tan-
székvezetője, aki tavaly kér-
désünkre válaszolva el-
mondta: ez a kórustalálkozó 
az ország legnívósabb ilyen 
jellegű megméretése. Nagy 
létszámú, felkészült énekka-
rok jönnek évről évre, sok 
közülük visszatérő fellépő. 
Rangja van a kórusmozga-
lomban az érdi fesztiválnak. 
Elismerésre méltó ered-
mény, hogy egy általános is-
kola képes ilyen színvonalas 
programot több mintegy ne-
gyedszázada megszervezni, 
életben tartani.

„Az egynapos rendezvé-
nyek feltételrendszere a leg-
szigorúbb szakmai elvárá-
soknak is megfelel. Az évi 
sok száz részt vevő kórustag 
a legkisebbektől a gimnáziu-
mi korosztályig magas szín-
vonalú produkciókat hall-

hat, karnagyaikkal együtt 
új lendületet vehetnek a szép 
kórusmuzsika megvalósítá-
sához. Az élmények fokozá-
sához a közös éneklés fel-

emelő érzése is társul, vala-
mint a neves szakemberek-
ből álló zsűri szakmai taná-
csai és oklevelei segítik a 
kórusokat helyük megtalá-
lásában” – így ajánlotta az 
érdikumok sorába a találko-
zót dr. Döbrössy János kar-

nagy, az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kar tanszékveze-
tője, kiemelve még azt a ma-
gas színvonalú munkát, 
amelyet a Maitz Ferenc 
igazgató által vezetett intéz-
ményben végeznek a zene-
oktatás terén. – Általában 
15–16 kórust tudunk fogadni 
– mondta még el Rápli Györ-
gyi –, hiszen a rendezvény 
egynapos. A következő, jubi-
láló évben szándékunkban 
áll a határon túlról és Érd 
testvérvárosaiból is gyer-
mekkarokat, leánykarokat 
és ifjúsági vegyes karokat is 
meghívni. Reményeink sze-
rint az ő műsorválasztásuk 
színesíti majd a hazai reper-
toárt, gondolva itt a különfé-
le nemzetek népzenei anya-
gára és annak bemutatásá-
ra. A találkozó így kétnapos 
fesztivállá bővülhetne, ami 
esetleg egy újabb hagyo-
mány megalapozása lehet.

QQ (mnp)

Ház hoz megy a születésnapi jókívánság
Annak idején, két ciklussal ezelőtt Érd Megyei Jogú Vá
ros önkormányzata a Batthyány Programban rögzítette, 
hogy az érdi lakhelyű újszülöttek mellett a 80., 90. és 
100. születésnapjukat ünneplő lakosok is ajándékcso
magot kapnak a város vezetésétől. Kopor Tihamér ön
kormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) ezt személyesen 
adja át hónapról hónapra Érdligeten a kerek születés
napjukat ünneplő szépkorú lakóknak. Egyikükhöz, a 
június elején 80. születésnapját betöltő Dobó Istvánné 
Terikéhez munkatársunk is elkísérte a képviselőt. 

Azzal a jelzésértékű gesz-
tussal, hogy a családon kívül 
ilyenkor a képviselő-testület, 
a városvezetés is megajándé-
kozza a 80., 90., 100. születés-
napját ünneplő szépkorúa-
kat, szeretné az önkormány-
zati képviselő-testület és a 
polgármester kifejezni az 
idősek megbecsülését, hi-
szen egyrészt rengeteget tet-
tek az országért, másrészt 
akkora élettapasztalatra tet-
tek szert, ami mindenképp 
becsülendő – mondta el kér-

désünkre Kopor Tihamér. 
Az időscsomag enni- és inni-
valókból  áll, amelyekkel az 
ünnepelt megkínálhatja 
akár a vendégeit, unokáit is. 
A képviselő azt is elárulja, 
hogy szereti ezeket a csoma-
gokat személyesen átadni az 
ünnepelteknek, mert ilyen-
kor nemcsak a város ügyes-
bajos dolgairól beszélgethet 
velük, hanem személyesebb 
témákról is.  

Dobó Istvánné hálásan 
fogadta a köszöntést, bein-

vitált mindnyájunkat magá-
hoz, és aztán elkezdett me-
sélni. Mint mondta, zuho-
gott az eső, amikor 1974. 
március 15-én beköltöztek 
férjével az érdligeti házba. 
Azóta felnevelte két lányát, 
akik öt unokával, ők pedig 
már három dédunokával is 
megörvendeztették őt; és 
azóta eltemette férjét is. Te-
rike néni az iskola után vas-
esztergályosként kereste a 
kenyerét, de mivel vaspor 
rakódott a tüdejére, ezért 
más szakmát kellett válasz-
tania. Varrónő lett, egészen 
nyugdíjazásáig ezzel foglal-
kozott, de mint mondta, ma-
napság is sokat varr, mert ez 
teljesen kikapcsolja. Gyer-
mekei az ország másik végé-
ben laknak, ezért igen rit-
kán látogatják meg őt, de 
Teri néni elfoglalja magát: 
ha nem a kedvenc sorozatát 

nézi, akkor utazgat vagy ép-
pen varr. Szereti a magányt, 
vallja be nekünk mosolyog-
va. Amikor a hosszú élet tit-
kát kérdezzük tőle, csak 
annyit mond, mindig csinál 
valamit. Egy biztos: Terike 
néni rendkívül jó egészségi 

állapotnak örvend, sosem 
látta őt az orvos, mióta meg-
szülte lányait.

Isten éltesse őt és minden 
születésnapos szépkorút 
egészségben, boldogságban 
még nagyon sokáig!

QQ JAN

Tavaly a vándordíjat sokadszorra a Rápli Györgyi dirigálta érdi kórus 
érdemelte ki

Általában 15–16 kórus vesz részt a találkozón

Kopor Tihamér rendszeresen köszönti az érdligeti szépkorúakat


