
GYERMEK ÉS FELNŐTT
SZEMÉSZET

OPTIK TREND
Iparos u. 5 INTERSPAR

OPTIK TREND
bejelentkezés: +36 70 94 94 996

Iparos u. 5 INTERSPAR
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TŰZIFA
Megnyitottuk  

Tűzifa  
kereskedésünket!
Óriási választék!

Kedvező árak!
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Látogasson el hozzánk!
Érd, Tolmács utca 13.

06-30-950-9816
AA5836732

A SIKERRE való tekintettel 
akciónkat felturbóztuk!
ARANY ÉKSZEREK  

-30% EXTRA 
KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
KEDVEZMÉNNYEL!

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.

a nyár színeivel.
Most érdemes!

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

Akciónk visszavonásig érvényes.
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TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  
13.000 Ft/gramm

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom-
batta, Piac tér;  Veszprém TÉSCO; 

Veszprém INTÉRSPAR;  
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 28.

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig   Telefon: 06-23/520-117

E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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„Hagyjuk kiszakíttatni magunkból az álmainkat, a vágyainkat”
Interjú Bali Edina Zsannával, az Azanő könyv írójával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 26. szám    2018. július 4.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mes ék bűvöletében a napközis táborban
Telt házzal indult az első hét a vá-

rosi napközis táborban, amely idén a 
mesék világába kalauzolja el a gye-
rekeket. Bunkerépítés, foci, kézmű-
veskedés és sok mese – így telnek a 
napok ott az üveghegyen – vagy in-
kább az M7-esen – is túl, a Favágó 
utcában. Hatalmas fenyők, jó levegő, 
óriási szabad tér, ami mozgásra, no 
meg bunkerépítésre csábít, hiszen a 
napközis tábornak ez az egyik csáb-
ereje. A tapasztaltabb táborozók 
pokrócokkal, párnákkal érkeztek, 
volt, aki sátrat és kisseprűt is hozott, 
hogy minél szebbé varázsolja a kuc-
kóját. Az egyik bunkerben lufik lo-
bogtak a szélben (képünkön) – itt a 
lányok szülinapra készültek: az 
egyik veterán táborozó, Hanna öcs-
cse a táborban (is) megünnepelte ki-
lencedik születésnapját. A táborba 
az Intézményi Gondnokságon lehet 
személyesen vagy e-mailben jelent-
kezni, a térítési díjat a jelentkezéssel 
egyidejűleg, illetve átutalással lehet 
teljesíteni. n 17. oldal

Indul a térfigyelő kamerarendszer

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a nyári szünet előt-
ti utolsó ülésén döntött többek között a város útfej-
lesztési koncepciója alapján a soron következő fel-
adatok ütemezéséről és a térfigyelő kamerarendszer 
üzemeltetési feltételeiről is.  n 6. oldal

Akadálymentesített játszótér épül

Hamarosan átadják az integrált, akadálymentesített, 
kerekesszékes gyermekek számára is használható ját-
szóteret a Betonozó utcában. Innen nem messze, a 
Bádogos utcában pedig a régi játszótér újult meg, és 
bővült egy kosárpályával.  n 7. oldal

Évadot értékelt az ÉRD VSE elnöke

Szinte minden területen bővült az Érdi VSE az elmúlt 
szezonban. Novák Ferenc ügyvezető elnök lapunknak 
elmondta azt is: szeretnének csatárt hozni, esetleg 
középpályára is játékost, de a csapat magja verseny-
ben van a bajnoki címért.  n 22. oldal

(Fotó: ÁdÁm Kata)
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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 (független) 
 06-70-410-7921 
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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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta
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ÉLVEZZE KI MAXIMÁLISAN AZ EGYÜTT TÖLTÖTT IDŐT!

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!

 A
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2030 Érd, Budai út 28. 06 30 825 9274, 06 23 362 351
A részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

JOBB HALLÁS. JOBB ÉLET.
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Tan kerületi  
pedagógusnap
Hagyományteremtő rendezvényen búcsúztatták az idei 
tanévet az Érdi Tankerület pedagógusai. Június 25-én 
Százhalombattán, ünnepi műsor keretében adta át Sár-
közi Márta tankerületi igazgató a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmeket, illetve a Miniszteri Elismerő Oklevele-
ket a tankerület iskoláiban dolgozóknak és egy új, tan-
kerületi díj kiosztására is sor került. 

Csordultig megtelt múlt 
hétfőn a százhalombattai 
Barátság Kulturális Köz-
pont színházterme: a hagyo-
mányteremtő, tanévbúcsúz-
tató pedagógusnapon nem-
csak tanító-nevelő munkát 
végzők, hanem technikai 
dolgozók is részt vettek; jó 
alkalom volt ez az esemény 
nemcsak az ünneplésre, ha-
nem a beszélgetésre is, hi-
szen a díjátadás és az ünne-
pi műsor után együtt vacso-
ráztak a meghívottak. 

– Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet adtunk át azok-
nak a kollégáknak, akik 
idén nyugdíjba vonulnak, 
Miniszteri Dicsérő Oklevelet 
kaptak a kiemelkedő mun-
kát végző pedagógusok, és 
idén először átadtuk a köz-
pontunk által alapított 
Aranycsengő Díjat, illetve 
Díszoklevelet az ez évi tevé-
kenységükért. Körülbelül 
száz iskolai dolgozót tüntet-
tünk ki – mondta lapunknak 
Sárközi Márta tankerületi 
igazgató, akitől megtudtuk 
azt is: az Aranycsengő Díjjal 
öt pedagógust jutalmaztak. 
Közülük az egyik Érden ta-
nít: Maróti Zsolt a Vörös-
marty gimnázium történe-

lem-magyar szakos tanára, 
a DÖK munkájának segítője, 
több iskolai rendezvény 
szervezője, aki nemcsak a 
tankerület díját, hanem Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet 
is átvehetett.

– Köszönettel tartozom 
azoknak, akik észrevették 
és ily módon elismerték a 
munkámat. Tíz éve vagyok a 
pályán, és ez a hetedik év, 
hogy a VMG-ben dolgozom, 
tehát elmondhatom, hogy a 
pályám tudatosabbik felét itt 
töltöttem. Részt veszek a di-
ákönkormányzat munkájá-
ban, segítem őket abban, 
hogy önszerveződő mozga-

lom keretében képviseljék a 
diákjogokat, rendezvényeket 
szervezzenek. Nagy öröm, 
hogy azok a diákok, akik a 
DÖK-ben tevékenykednek, 
idővel az Ifjúsági Önkor-
mányzatban is kipróbálják 
magukat, és immár egy vá-
ros diákközösségéért mun-
kálkodnak. Ez nagy büszke-
séggel tölt el – mondta tudósí-
tónknak Maróti Zsolt.

A Vörösmarty gimnázium 
teljes nevelőtestülete Mi-

niszteri Elismerő Oklevél-
ben részesült; mint Szilasné 
Mészáros Judit igazgató la-
punknak elmondta: a testü-
let olyan szakmai munkát, 
pedagógiai értéket teremt, 
aminek mérhető jelei van-
nak – ezt mutatják az egyéni 
és csapatversenyek, OKTV-
eredmények és az is, hogy a 
VMG idén bázisiskola lett. 

– Ennek nemcsak az az öt 
vörösmartys pedagógus ré-
szese, akik egyénileg okle-

velet kaptak, hanem nevelő-
testületünk minden tagja – 
hangsúlyozta az igazgató.

A délután közös vacsorá-
val zárul; itt T. Mészáros 
András, Érd polgármestere 
mondott köszöntőt, aki a pe-
dagógusok megbecsülésé-
nek fontosságáról beszélt, 
akik a nyári szünet után 
újult erővel, szeretettel ta-
nítják, nevelik majd gyerme-
keinket.  

QQ ÁdÁm Katalin

Érdi díjazottak:
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Érdi Bolyai János Általános Iskola: Balogh Ágnes, 
Fürst Éva, Hornyák Irén, Kovácsné Vadász Ágnes, Noll 
István Alajos. Érdligeti Általános Iskola: Dicsővári 
Kornélia. Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola: Csuta 
Cecília. Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola: Ré-
dai Erzsébet.
miniszter Elismerő Oklevele
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola: Biró At-
tila, Falus Eszter, Kósa Mónika. Érdi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola: Tóth Bernadett, Tóthné Csehovics Móni-
ka. Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola: dr. Kubassek 
Jánosné, Faragóné Szappanos Ilona, Gadaneczné 
Makra Piroska, Libinyiné Kecskés Katalin, Mayer Ró-
bertné, Móroczné Nagy Éva, Rádli Beatrix, Somogyi 
Zsuzsanna, Somossy Szilvia Mária, Szelpné Herczog 
Margit, Török Emília, Varróné Szabó Tünde, Vinczéné 
Lőrinc Judit. Érdligeti Általános Iskola: Acsay Judit, 

Bárdos Zoltánné, Bencsik Barbara Antónia, Borsayné 
Takács Rita, Kissné Szabó Gabriella, Lukácsiné Soós 
Szilvia Török Endre, Volf Mihály. Érdi Vörösmarty Mi-
hály Gimnázium: Bartus Éva, Dózsa Györgyné, Hor-
nung Zsuzsanna, Kitzinger István, Maróti Zsolt Viktor, 
nevelőtestület.
aranycsengő díj: 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium: Maróti Zsolt 
Viktor.
díszoklevél:
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola: Mórás 
Zsolt. Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gim-
názium: Balláné Nemoda Éva. Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola: Viktóriusz Anna. Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola: Bedegi Krisztina, Szanyóné 
Kusa Gyöngyi. Érdligeti Általános Iskola: Váli Zsu-
zsanna, Hajdu Hajnal, Kovácsné Gombos Andrea, 
Borsayné Takács Rita, Lukácsné Soós Szilvia. Lukin 
László Alapfokú Művészeti Iskola: Szokolai Zoltán.

Közel száz iskolai dolgozót tüntettek ki

Maróti Zsolt a Vörösmarty gim-
názium történelem-magyar sza-
kos tanára nemcsak a tankerület 
díját, hanem Miniszteri Elismerő 
Oklevelet is átvehetett
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A k önyvet író feleség
Világéletében az emberek érdekelték. Már az érettségi 
után gyámügyi munkatársként kezdte pályafutását, 
majd szociális előadóként folytatta, aztán egy hirtelen 
váltással kipróbálta magát marketingesként. Dolgozott 
a Magyar Televízió pr-szakembereként, közben szerzett 
három diplomát. Aztán harmincnyolc évesen megismer-
te élete szerelmét és feladta irigylésre méltó karrierjét, 
feleség lett a szó legnemesebb értelmében. És emellett 
visszatalált valódi küldetéséhez, a kitaszítottak segíté-
séhez. Bali Edina Zsannával, az Azanő szerzőjével be-
szélgettünk.

n  Bálint Edit 

– Szegeden született, mi-
lyen út vezette Érdre?

– Felnőttként, 1991-ben 
költöztem fel Budapestre. 
Meglehetősen hosszú volt az 
utam idáig. Mivel fontos, 
hadd kezdjem azzal, hogy 
engem mindig érdekeltek az 
emberi életek, a viszonyok, a 
kapcsolatok és érzések, 
amelyek meghatározóak az 
emberi sorsokban. Állam-
igazgatási főiskolát végez-
tem, s innen szinte egyenes 
út vezetett a szociálpolitika 
felé. Később a posztgraduá-
lis képzést is befejeztem, ta-
nultam szociológiát, mint-
egy fejest ugrottam a humán 
feladatokba. A munka mel-
lett telefonos lelki segély-
szolgálatot is bevállaltam. 
Aztán egy huszárvágással a 
marketing kezdett el érde-
kelni, mert akkor úgy érez-
tem, azon a területen van 
feladatom. Ez hozta magával 
a fővárosba költözést, mert 
ebben a szakmában Buda-
pesten lehet leginkább fej-
lődni. 

– Könnyű volt elhagyni a 
megszokott környezetet?

– Nem. Hatalmas döntés 
volt ez számomra, hisz szo-
rosan kötődtem, kötődöm ma 
is a szűk családomhoz. Iker-
öcséim, akik édesanyám 
második házasságából szü-
lettek, 11 évvel fiatalabbak, 
de mindig nagyon jó volt kö-
zöttünk a kapcsolat, néha 
kicsit anyáskodtam is felet-
tük. A fővárosban pedig a 
klasszikus reklámvilág várt, 
ami egy idő után egyre ke-
vésbé tett boldoggá. Mígnem 
rájöttem, hogy ebben a közel 
tízéves időszakban egy ál-
landósult hiányérzettel 

küszködtem, s azzal szem-
besültem, hogy bár kiemel-
kedően teljesítek a szakmá-
ban, mégsem lelkesít, nem 
boldogít az eredményesség. 
Idő kellett, míg megértettem, 
nekem tulajdonképpen lelki-
ismeret-furdalásom van 
amiatt, hogy anyagi előnyö-
kért elhagytam az eredeti-
leg rám szabott, valódi fel-
adatomat, hívásomat. Vitat-
hatatlan, hogy ezen a pályán 
is rengeteg olyan tapasztala-
tot szereztem, aminek a ké-
sőbbiekben hasznát vehet-
tem. Ám az is egyértelmű 
volt számomra, hogy jó pár 
évet megspórolhattam volna 
magamnak, ha nincs az éle-
temben ez a kitérő, ha előbb 
tudatosul bennem, mi az én 
igazi küldetésem, feladatom. 

– Pontosan mi fogalma-
zódott meg önben?

– Azt, hogy vissza-, illet-
ve rátaláltam az igazi utam-
ra, tulajdonképpen annak 
köszönhetem, hogy 2000-
ben megismertem Tamást, 
a férjemet. Később együtt 
költöztünk Érdre és együtt 
alakítottuk ki a fészkünket, 
a saját otthonunkat, amikor 
elegünk lett a fővárosi 
nyüzsgésből. Mivel a férjem 
nagy színházrajongó, fontos 
volt, hogy ne kellejen sokat 
utazni az előadásokra. Bár 
voltak, akik óva intettek 
minket Érdtől, amikor meg-
tekintettük a mostani há-
zunkat, épp virágzott az ár-
valányhaj, aranylón hullám-
zott a táj, s egyből belesze-
rettünk. Azóta tizenkét év 
telt el, s ma is nagyszerűen 
érezzük itt magunkat. Ebből 
is látszik, nem a szóbeszéd, 
a mások véleménye számít, 
hanem a saját megérzése-
inkre kell hallgatnunk. Szó-
val, én addig tettem a dol-

gom, építettem szépen a 
karrieremet – bár soha nem 
tartoztam a karrierista nők 
sorába –, majd ez a szerelem 
egyszer csak rávezetett 
arra a felismerésre, hogy 
nekem nőként és emberként 
is egészen más a feladatom, 
mint amit addig csináltam. 
Mindenféle szempontból 
egészen más dolgom van a 
világban. 

– Milyen volt a család, 
amelyben nevelkedett? 

– Szüleim elváltak, s 
édesanyámmal kiköltöz-
tünk a Szeged közeli Kübek-
házára a nagymamámhoz, 
ahol velünk lakott a dédma-
mám és a nagynéném is, s 
akkor négyévesen én voltam 
az ötödik „nő” ebben a csa-
ládban. A dédmamám ren-
geteg mesét mondott nekem, 
ő volt az én „mesedédim”, 
aki az ölében simogatta a lá-
bamat én meg élvezettel 
hallgattam. Nagymamám 
varrónő volt, így odajárt a 
falu apraja és nagyja. Jöt-
tek-mentek, sokat beszélget-
tek, s nekem máig az igazi, 
bensőséges közösséget Kü-
bekháza testesíti meg. Csak 
felnőttként tudatosult ben-
nem, milyen sokat jelentett 
nekem, hogy annyi és olyan 
sokféle ember, köztük ren-
geteg nő járt a nagymamám-
hoz! Hiszen ő varrta a meny-
asszonyi ruhát, az ünneplőt, 
a hétköznapit, de gyakran a 
gyászruhát is. Megtanított a 
könnyebb munkákra, ott ül-
tem hát mellette, s míg járt a 
kezem, füleltem. Ott nem 
voltak játszmák, mellébe-
szélések, hiszen mindenki 
ismert mindenkit, nem lehe-
tett, de nem is kellett semmit 
sem eltitkolni, rejtegetni, 
mindenki önmaga volt. Ak-
kor tanultam meg, hogy nem 
kell tökéletesnek lenni, sen-
ki sem szabott feltételt, mi-
lyennek kellene lennem, 
hogy elfogadjanak, szeres-
senek. 

– Van három diplomája, 
mégis, ha megkérdezik, mi-
vel foglalkozik, nem ódzko-
dik közölni: elsősorban fele-
ség vagyok! Nem önfeláldo-
zás ez az ön részéről? 

– Nem. A mi kapcsolatunk 
isteni ajándék. Az ember be-
leszeret valakibe és megis-
meri, milyen a mindent el-
söprő, vak szerelem. Majd jön 
a következő fázis: szerelmes, 
de látja és elfogadja őt olyan-
nak, amilyen, és ezen túl is 
van még egy fázis, a mindent 
beborító, isteni egység, ami-
ben mindegy, hogy egyik itt 
kezdődik, a másik meg ott ér 
véget, mert egyek vagyunk. 
Dacára ennek, mégis mind-
ketten önmagunk maradha-
tunk. Én is az lehetek, aki 
vagyok. Sőt, meggyőződé-
sem, hogy engem pont ez a 
kapcsolat tett azzá, aki va-
gyok. Visszataláltam a régi 
önmagamhoz, de határtala-
nul boldog vagyok, hogy egy 
intelligens, okos, végtelenül 
érzékeny férfit tudhatok ma-
gam mellett. Összefoglalva: 
volt egy életem felnőttkoro-
mig, amit szerettem, majd 
megismertem a reklám vilá-
gát, a függetlenséget, ami 
arra volt jó, hogy megtudjam, 
mi nem vagyok én. Ebben a 
mostani helyzetben ismét az 
emberek érdekelnek. Engem 
kicsi koromtól kezdve za-
vart, ha valakit a körülmé-
nyei, testi adottságai, hiá-
nyai vagy bármi egyéb okok 
miatt elítéltek. Csak akkor 
még ezt így nem tudtam meg-
fogalmazni, most viszont 
egyre inkább felszínre ke-
rült, és ez a ráismerés veze-
tett a könyvem megírásához. 
Rájöttem: nekem az a dol-
gom, hogy a megbélyegzett, 
megsebzett, kitaszított léte-

zésekkel szemben fellépjek. 
Rávilágítsak, hogy ha ben-
nünk sok a bélyeg, sok a 
„skarlátbetűnk”, mi is óha-
tatlanul ráragasztgatjuk má-
sokra ezeket, mintegy to-
vábbadjuk a megbélyegzett-
séget. Azt is szeretném érzé-
keltetni, hogy a tökéletesség-
re való törekvés hiábavaló, 
mert nincs tökéletes ember. 
Nem lesz lehetőségünk meg-
élni a valódi életünket, ha a 
tökéletességre való görcsös 
törekvéssel, frusztrációink-
ból, irigységeinkből, hara-
gunkból, félelmeinkből épít-
kezünk, s eközben mérhetet-
lenül szenvedünk. Gyakran 
akár második, harmadik, 
sokadik feleségként is. Erre 
mutat rá az Azanő című köte-
tem. A könyvsorozatnak – 
mert az lesz, terveim szerint 
több is követi – ráismerő-
könyvek címet adtam, mert 
óhatatlanul ráismer minden-
ki valamilyen problémájára, 
s ha már eddig eljut, talán 
tenni is képes lesz a megol-
dásáért.

– Mikor várható a sorozat 
folytatása?

– Már majdnem befejez-
tem a második könyvet, 
amelynek hasonlóképpen 
épül fel a struktúrája, csak 
az elsőben húsz, a második-
ban tizenhat ember áll tü-
körként az olvasó előtt. 
Utóbbi, ami még nem jelent 
meg, egy meglehetősen ké-
nyes és megosztó témát, az 
abortuszt járja körül, de nem 

„Az a feladatom, hogy a megbélyegzett, kitaszított létezésekkel 
szemben fellépjek”

Nyitvatartás: H-P: 11-21-ig, Szombat: 11-16-ig
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NAPI MENÜ, HAMBURGER, 
FRISSENSÜLTEK, SALÁTÁK

GYROS, DESSZERTEK
KeréKpárüzlet és szerviz

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

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

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

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyombiketeam.hu • info@solyombike.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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egyetlen, hanem sok szem-
szögből. Természetesen nem 
volt célom sem a filozófiai, 
sem az ideológiai megközelí-
tés, legkevésbé a megbélyeg-
zés, ráadásul – míg az első-
ben igen – ebben a témában 
még csak érintett sem va-
gyok! Az volt a szándékom, 
hogy bárki – az is, aki az el-
különülést, a megbélyegzést 
látja az abortuszban, vagy 
akár azt, amit én is gondo-
lok: az élet szentségét – rá-
jöjjön arra, hogy mi is min-
dennap milliónyi „abor-
tuszt” hajtunk végre a saját 
életünkben. „Hagyjuk elve-
tetni”, kiszakíttatni ma-
gunkból az álmainkat, a vá-
gyainkat, a valódi életünket, 
s ezáltal „kivagdosunk ma-
gunkból” értékes darabokat, 
de ezekkel nem törődünk, 
pedig megsebeznek, fájnak, 
kedvetlenné tesznek! A 
könyv történetei ráébreszte-
nek arra, hogy velünk is 
megtörténhet bármi, kerül-
hetünk mi magunk is hason-
ló vagy épp abba a helyzetbe, 
mint a történeteket elmesé-
lők. Már tervben van egy or-
szágjáró körút, amelyen ta-
lálkozom az olvasókkal, hi-
szen ez a műfaj, amit elkezd-
tem, akkor képes igazán 
élni, célba érni, ha sok-sok 
emberrel kapcsolatba tudok 
lépni.

– Eddig honnan merítette 
a történeteket?

– Mind valós, megélt tör-
ténet, nem kitalált. Ahogy 
visszataláltam önmagam-
hoz, rengeteg emberrel ta-
lálkozom, s sokan megtisz-
telnek a bizalmukkal, mert 
érzik, tudják, nálam bizton-

ságban van a történetük, 
nem fecsegem ki, nem élek 
vissza a bizalmukkal. Any-
nyira keveset beszélgetnek 
már az emberek, hogy gyak-
ran az értő és figyelmes hall-
gatással adom nekik a leg-
többet.

– Ön miként vált tapasz-
talt élettörténet-meghallga-
tóvá?

– Mint említettem, koránt-
sem idegen számomra ez a 
terület, hiszen egy ideig dol-

goztam telefonos lelkise-
gély-szolgálatban, ahol ala-
posan felkészítettek ben-
nünket. Elsőként önmaga-
mat kellett alaposan kiis-
mernem, hogy tudjam, mely 
pontokon bújtak meg azok a 
sérelmi „bonbonok”, ame-
lyek akkor robbannak fel, ha 
hasonló helyzettel találko-
zom, mert az indulatos reak-
ciómmal többet árthatok, 
mint használok. Előtte Sze-
geden az érettségi és a főis-

kola között kihagytam egy 
évet a tanulásból, és beáll-
tam gyámügyi előadónak. 
Tulajdonképpen ott váltam 
igazán felnőtté, mert olyan 
megrázó esetekkel találkoz-
tam, amelyekről addig sejté-
seim sem lehettek. Olyan 
megdöbbentő helyzetek ke-
zelésében, megoldásában 
kellett részt vennem, ame-
lyekben eldobott, eltaszított 
emberekkel foglalkoztunk. 
Megrázó volt például azzal 
szembesülni, hogy egy anya 
azért fordul a gyámügyhöz, 

hogy a lányát férjhez adhas-
sa a saját szeretőjéhez, és 
így vigye be a családjába a 
férfit. Ilyenre tizennyolc éve-
sen nem lehetsz felkészülve. 
Mint ahogyan arra sem, mi-
ként történnek meg pillana-
tok alatt a tragédiák, milyen 
durva hatalmi kérdést lehet 
kreálni teljesen emberi dol-
gokból. Sosem felejtem el an-
nak az anyának az emberfe-
letti harcát, aki rokkant-
ként, rengeteg nehézséggel 

küszködve nevelte hat-hét 
gyermekét, de egyszerűbb-
nek tűnt állami gondozásba 
venni a gyermekeket, mint 
megadni minden segítséget 
ahhoz, hogy ne szakítsák el 
tőle a saját gyermekeit. 
Ezekkel alig tizennyolc éve-
sen szembesülni, bizony 
nem volt egy leányálom. 
Ugyanakkor a telefonos 
szolgálat során is tartanunk 
kellett magunkat ahhoz, 
hogy – bármivel keresnek is 
meg – nekünk nem lehet vé-
leményünk egy-egy esetről, 

hiszen nem mi járjuk az érin-
tett útját. 

– Nehéz volt lenyelni a vé-
leményét?

– Szerencsére a kiképzé-
sen ízekre szedtek bennün-
ket, alaposan átvettünk min-
den helyzetet, de akadtak 
azért váratlanok is. Telefon-
fülkéből hívott fel késő este 
például egy fiatalember, aki 
buliból hazafelé menet azért 

kért segítséget, mert meg-
csalta a feleségét és nem tud-
ta, miként álljon másnap a 
fiai elé, hogyan nézzen majd 
a szemükbe. Csakhogy, a há-
romórás beszélgetés után de-
rült ki, hogy az igazi problé-
ma az, hogy ez a családapa 
nem egy másik nővel, hanem 
egy férfival csalta meg a fele-
ségét. Majd azt is elárulta, 
hogy az első kamaszkori sze-
xuális élménye is azonos 
nemhez kötődött. Két nap 
múlva randevút beszélt meg 
a másik férfival, de azt mond-
ta, helyette inkább újra velem 
beszélne telefonon. Ám, mi-
után közöltem vele, hogy két 
nap múlva nem én, hanem 
egyik kollégám lesz már a vo-
nal végén, teljesen összetört: 
„Csak nem gondolom, hogy 
ezt, amit nekem most meg-
vallott, képes lenne ebben az 
életben még egyszer bárkivel 
megosztani?”. Ez pontosan 
rávilágít arra, amivel ma is 
nap mint nap szembesülök, 
mennyire nehezen beszélünk 
bizonyos dolgokról. Hogyan 
is mondaná el az ember a szé-
gyenét? Ilyenkor roppant ne-
héz megállapítani, hol van-
nak a határaink, miként tu-
dok segíteni és mivel ártok, 
mert igencsak könnyű el-
csúszni. Döntöttem: meghall-
gatom a másik embert, s mi-
vel feladatomnak éreztem, 
könyvbe foglaltam a történe-
teket, és rábízom azokat az 
olvasóra. Döntse el ő, mi az, 
ami abban a pillanatban és 
az ő számára telitalálat, ami-
ben magára ismer, s esetleg 
meglátja a saját útját a meg-
oldás felé. Kellenek ezek a 
kapcsolódások, mert sokszor 
maga az élet vezet el minket 
a menekülőútra. 

Amikor a valódi szerelem bekopogtatott, az írónő 38 éves volt
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KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Ind ul a térfigyelő kamerarendszer tesztüzeme
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a nyári szünet előtti 
utolsó ülésén több nagyobb témakörben tárgyalta napi-
rendjeit, úgymint: a közlekedés, a biztonság vagy a szo-
ciális ellátások. Döntöttek többek között a város útfej-
lesztési koncepciója alapján a soron következő feladatok 
ütemezéséről és a térfigyelő kamerarendszer üzemelte-
tési feltételeiről is.

A napirendek előtt köszön-
tötték a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény se-
bészeti osztályának munka-
társait, akik Érd Egészség-
ügyéért Díjban részesültek. 
(Róluk szóló írásunkat lásd 
a 7. oldalon.)

Átadták megbízólevelüket 
és beiktatták az Érdi Tele-
pülési Értéktárba került al-
kotókat, javaslattevőket és 
értékőröket. (Róluk szóló 
írásunk a 24. oldalon olvas-
ható).

Ugyancsak napirend előtt 
történt, hogy Pulai Edina 
bejelentette, hogy az elmúlt 
időszak eseményei miatt ki-
lépett a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalomból és a 
következő választásig füg-
getlenként szeretné folytatni 
munkáját. Hangsúlyozta: 
ahogy eddig, úgy a jövőben 
is a városért, a közösségért 
és a magyarságért kíván 
dolgozni.

Térfigyelő kamerák
Heteken belül élesítik az új 

városi térfigyelő kamera-
rendszert, ezért a közgyűlés 
elfogadta a közterület-fel-
ügyelet által működtetett 
térfigyelő rendszer létreho-
zásának alapjait – többek 
között –, a rendszer milyen 
célból jött létre, hogyan mű-

ködik, milyen adatfajták ke-
zelésére és milyen esetek-
ben kerül sor, valamint azt, 
hogy a rögzített adatokat 
meddig lehet tárolni. Az ál-
lásfoglalás rögzíti azt is, 
hogy a kamerarendszer üze-
meltetése és a felvételek ke-
zelése során azon személyek 
is eljárhatnak, akik a közte-
rület-felüg yeletet el látó 
szervezet alkalmazásában 
állnak, de nem közterület-
felügyelői munkakört látnak 
el, ennek érdekében döntöt-

tek arról, hogy a Városren-
dészeti Csoporton belül lét-
rehozzák a Térfigyelő Köz-
pont Diszpécser Szolgálatot, 
amelynek kötelezettségeit 
és napi feladatait a részükre 
kiadásra kerülő „Szolgálat 
Utasítás” tartalmazza.

Összesen 143 kamerát te-
lepítenek, 77 fix kamerát, 25 
darab 360 fokban forgatható 
kamerát és 41 darab rend-
számfelismerő kamerát épí-
tenek ki. A rendszer magyar 
fejlesztésű, a központi moni-
toring a Polgárok Házában 
van kialakítva, illetve egy 
kliensgépet a rendőrségre is 
telepítettek. A rendszámfel-
ismerő kamerák 20 megapi-
xelesek, a forgatható kame-
rák 2 megapixelesek, a fix 
kamerák pedig szintén 20 
megapixeles arcfelismerő 
kamerák, amelyek 250 pixel 

per méter felbontásra alkal-
masak. 

Pulai Edina független kép-
viselő szerint a gyermekek 
védelme miatt is jelentős a fej-
lesztés, hiszen ezáltal azokat 
a helyeket is feltérképezheti a 
rendőrség – főként iskolák, 
óvodák környékén –, ahol az 
autósok, figyelmen kívül 
hagyva az erre vonatkozó 
KRESZ-táblát, nem tartják be 
a sebességkorlátozást.

Havasi Márta (DK) el-
mondta: igennel szavaztak, 
mert a város közrendjét, a 
közbiztonság védelmét első-
rendű célnak tartják, ám ő 
maga a polgárőrség bevoná-
sát problémásnak tartotta.

A rendszer kiépítéséért fe-
lelős Kocsis János védelmi 
referens válaszában elmond-

ta, hogy személyre szóló be-
léptetés lesz és komoly írá-
sos utasítások szabályozzák 
a diszpécserközpontban dol-
gozók jogait és kötelezettsé-
geit, adatkezelési lehetősé-
geit. A polgárőrök utóbbit 
nem is végezhetik, a megfi-
gyelésben segítenek, a „több 
szem többet lát” elv alapján. 
Az ülésen elhangzott még, 
hogy a kamerarendszer-fej-
lesztés 2. ütemében, várha-
tóan jövőre újabb 100 kame-
rát szerelnek fel a városban, 
közintézményeknél, közös-
ségi helyeken; az ehhez 
szükséges 200 millió forint 
már a város számláján van.

Közösségi együttélés
A közgyűlésen elfogad-

ták a képviselők a közössé-
gi együttélés alapvető sza-

bályairól szóló rendelet 
módosítását. Ez a közterü-
lethez, illetve ingatlanok-
hoz kapcsolódó szabályo-
zás. Eddig, aki nem tartot-
ta rendben ingatlanát és a 
hozzá tartozó közterületet, 
azt felszólították, és hosz-
szadalmas közigazgatási 
eljárás következett, amely 
több hetet, több hónapot is 
igénybe vett. De a jövőben 
akár a helyszínen is ki-
szabhatják a bírságot – kö-
zölte Simó Károly alpol-
gármester. Bács István al-
polgármester javaslatára a 
korábbi rendeletet úgy mó-
dosították, hogy a fokoza-
tosság elvét betartva a köz-
terület-felüg yelet akár 
helyszíni bírsággal is sújt-
hassa a szabálytalankodó-
kat, a notórius visszaesők 
pedig a korábbinál komo-
lyabb pénzbírsággal sújt-
hatók, így a jövő januártól 
hatályos rendelet szerint a 
helyszíni bírság minimum 
10 ezer, legfeljebb 50 ezer 
forint magánszemélyek 
esetében, más esetben a 
felső határ félmillió forint. 
Közigazgatási bírságnál a 
felső mérték természetes 
személyek esetén 200 ezer, 
más esetben kétmillió fo-
rint lehet.

Városi közétkeztetés
Változik a közétkeztetéssel 

kapcsolatos kifizetés, ugyan-
is míg korábban előre szám-
láztak az érintetteknek, a jö-
vőben a számla kiállítása 
utólag fog megtörténni, a 
tényleges fogyasztás szerint 
– mondta el Simó Károly. Az 
alpolgármester arról is tájé-
koztatott, hogy a menzadíjak 
is emelkednek szeptember-
től, de kisebb mértékben, 
mint amire a közszolgáltató 
javaslatot tett.

Útfejlesztési koncepció
A közgyűlés a közleke-

déssel kapcsolatban három 
átfogó javaslatot is elfoga-
dott. A város öt évvel ezelőtt 
fogadta el a város útfejlesz-
tési koncepcióját, amiből az 
első ütemben a csatornázás 
során elkészült közel 50 ki-
lométernyi szilárd burkola-
tú út.

A második ütem a Modern 
Városok program által létre-
jövő beruházás, amelynek 
egyik része a nagy forgalmú 
csomópontok fejlesztése, 

amelyre a szükséges forrás 
már megérkezett, jelenleg a 
közbeszerzési eljárások zaj-
lanak.

A megvalósítás elősegíté-
se céljából kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánították a 
Kossuth Lajos u. – Szent Ist-
ván u. keresztezésében ta-
lálható közterületi csomó-
pontot és az azt határoló in-
gatlanokat, a Sóskúti út – 
Szovátai út – Fűtő u. keresz-
tezésében található közterü-
leti csomópontot és az azt 
határoló ingatlanokat, vala-
mint a Tárnoki út – Ürmös u. 
– Csaba u. – Gyömbér u. ke-
resztezésében található köz-
területi csomópontot és az 
azt határoló ingatlanokat.

Megtörtént az útfejlesztési 
koncepció felülvizsgálata is, 
amelynek célja, hogy az érdi 
utak döntő többsége szilárd 
burkolatot kapjon. Simó Ká-
roly elmondta: a szakembe-
rek 250 km hosszúságban 
javasolnak útszakaszokat 
kiépítésre vagy átépítésre, 
amelyek esetén mintegy 100 
km hosszúságban az ivóvíz-
vezeték cseréje is szükséges 
ahhoz, hogy az út megépül-
hessen. 

A közgyűlés elfogadta 
azokat a dokumentumokat 
is, amelyek alapján az át-
építésre, kiépítésre váró ut-
cákat kategóriákba sorol-
ják, és a tervezés el tud in-
dulni. Ezekből az derül ki, 
hogy mely utcában milyen 
utat kell építeni, hol szüksé-
ges járda, gyalogátkelőhely, 
forgalomcsillapító eszkö-
zök vagy, hogy hol mennyi 
fát kell ültetni – sorolta az 
alpolgármester. Simó Ká-
roly hozzátette: ősszel a 
szakértői munka újabb üte-
me kezdődik el, és az egyez-
tetések is folytatódnak a 
kormánnyal.

Személyi döntések
A közgyűlésen személyi 

kérdésekről is döntöttek. 
Újabb 5 évre megválasztot-
ták dr. Kubassek Jánost a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatójának, a Szociális 
Gondozó Központ igazgatói 
állására pedig pályázatot ír-
tak ki, ugyanis a jelenlegi 
vezető a nyár végén nyugdíj-
ba kíván vonulni. A közgyű-
lés döntött arról is, hogy 90 
napos felmondási idővel visz-
szahívja tisztségéből az Érdi 
Sport Kft. ügyvezetőjét.

QQ Ba-Nyilas H.

A kamerarendszer-fejlesztés 2. ütemében, jövőre újabb 100 kamerát szerelnek fel a városban

7közélet  | 2018. július 4. |

Megszépült a Törcsvári utca
Idén befejeződött a hosszú, lejtős Törcsvári utca asz-
faltozása: a munkálatok több éven keresztül, három 
ütemben zajlottak. 

Korábban a Kalotaszegi–
Hargitai, majd a Hargitai–
Füzérvári utcák közti sza-
kaszt burkolták le, idén pe-
dig a fennmaradó részt 
aszfaltozták, egészen a 
Drégelyi utca sarkáig.

Mint Fülöp Sándorné, a 
választókerület Fidesz–
KDNP-s önkormányzati 
képviselője az ÉrdTV-nek 
elmondta, az utca aszfalto-
zását a képviselői keretből 

finanszírozták. Most egy 
körülbelül 600 méteres út-
szakasz kapott aszfaltbur-
kolatot; a munkálatok mint-
egy tízmillió forintba kerül-
tek, szegélykövezéssel 
együtt. Ez még tartósabbá 
teszi a burkolatot, hiszen az 

eső nem mossa majd ki az 
aszfaltút szélét – az utcá-
ban ugyanis nagy gondot 
jelentett a lezúduló esővíz.

– Bízom benne, hogy a 
vízelvezetés megoldására 
is sor kerül – tervben van 
egy záportározó kiépítése 
a Kolozsvári utca környé-
kén, amely összegyűjti 
majd a környező utcák vi-
zét. A Tárnoki úton, a Kalo-
taszegi, Késmárki és Ko-

lozsvári utcákban már ki-
épült a vízelvezető árok – 
tette hozzá a képviselő, aki 
elmondta azt is: ahogy az 
anyagi lehetőségek enge-
dik, veszik sorra és aszfal-
tozzák a környékbeli prob-
lémás utcákat. n Á. K.

Aka dálymentesített játszótér épül
Hamarosan átadják az integrált, akadálymentesített, 
kerekesszékes gyermekek számára is használható ját-
szóteret a Betonozó utcában, ahol pihenőparkot is kiépí-
tettek a felnőttek számára. Innen nem messze, a Bádo-
gos utcában pedig a régi játszótér újult meg, és bővült 
egy kosárpályával.

A Betonozó utca 47–51. 
szám alatti játszótér és pihe-
nőpark több mint 3100 négy-
zetméteres, és mintegy 33,5 
millió forintból valósul meg, 
önkormányzati forrásból. Az 
akadálymentesített, bekerí-
tett, vécével ellátott terüle-
ten olyan játékokat is kiala-
kítottak, amelyek a mozgás-
korlátozott gyerekek számá-
ra is használhatók – mint 
például az a forgóhinta, ami-
be kerekesszékkel is begu-
rulhatnak a gyerekek. A ha-
talmas területen, a játszó-
eszközök szomszédságában, 
pihenőparkot alakított ki az 
ÉKFI: fákkal, virágokkal, 
burkolt kerti utakkal, locso-
lórendszerrel. Mint T. Mé-

száros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a területre tervezik még 
szabadtéri tornaeszközök 
telepítését is, és szeretnének 
gondoskodni a park ideigle-
nes árnyékolásáról addig is, 
amíg a nemrég ültetett fák 
meg nem nőnek. A játszóte-
ret várhatóan egy hónapon 
belül adják át.

– Nagyon fontos számunk-
ra, hogy egyre több játszó-
tér épüljön a városban, hi-
szen ezek a terek nemcsak a 
gyermekek, hanem a szüle-
ik számára is szórakozási, 
találkozási lehetőséget biz-
tosítanak – hangsúlyozta a 
polgármester, aki újságírói 
kérdésre elmondta azt is: az 

elmúlt években mintegy tíz-
tizenkét játszóteret adtak 
át, illetve újítottak fel. Ez 
utóbbiak közé tartozik a Bá-
dogos utcai játszótér is; az 
1890 négyzetméteres terü-
leten nemcsak a játékokat – 
mászóka, csúszda, hinta, 
homokozó – újította fel az 
önkormányzat, hanem új 
padokat, ivókutat, vécét is 
telepített, emellett térkövez-
tek, füvesítettek, és a játszó-
téri részen új öntött gumi-
burkolatot helyeztek el. Ki-
alakítottak egy kosárlab-
dapályát is, amit már bir-
tokba vehettek a sportolni 
vágyó gyerekek és felnőt-
tek; a világítás lehetővé te-
szi, hogy sötétedés után is 
kosarazzanak a környékbe-
liek. A beruházás mintegy 
17,2 millió forintba került, 
és nemrég adták át a gyere-
keknek és a felnőtteknek.

Mindkét játszótér lekerí-
tett, zárható, és – mint azt T. 

Mészáros András el-
mondta – a későbbiek-
ben kamera vigyázza 
majd e két park és be-
rendezése épségét. A 
polgármester hozzá-
tette: a jövőben minden 
játszóteret bekame-
ráznak.

A városban jelenleg 
még egy játszótér épí-
tését tervezik, a Képvi-
selő utcában, mintegy 
750 négyzetméteren. 
Ez a létesítmény várha-
tóan jövő tavaszra épül 
meg, és folyamatosan 
újulnak meg a régi ját-
szóterek is.

 n ÁdÁm K.

Kös zönet az egészségügyi dolgozóknak!
Július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünne-
pe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentője. Születésének évfordulóján idén is ünnep-
séget tartottak a Dr. Romics László Egészségügyi Köz-
pontban.

Múlt pénteken köszöntöt-
ték az érdi egészségügyi 
dolgozókat. Bárány Zsolt 
főigazgató elmondta: hálával 
és köszönettel tartozik mun-
katársainak, amiért magas 
színvonalú munkát végez-
nek annak ellenére, hogy je-
lenleg felújítási munkák zaj-
lanak az épületben.

A Semmelweis-napi ünnep-
ségen Simó Károly alpolgár-
mester is méltatta az intéz-
mény dolgozóit, majd Bárány 
Zsolt főigazgatóval közösen 
köszöntötték az intézmény-

ben jubiláló, évtizedek óta 
dolgozó munkatársakat.

A közgyűlés májusi ülésén 
úgy döntött, hogy Érd Egész-
ségügyéért Díjat adományoz 
a szakrendelő sebészeti rész-
legének közalkalmazotti 
szakdolgozói kollektívája ré-
szére. Az elismerést jelentő 
plaketteket és virágokat T. 
Mészáros András polgármes-
ter adta át múlt csütörtökön. 

A kollektíva összességé-
ben közel 70 éve szolgálja 
Érd lakosait, van, aki több 
mint húsz éve, jó néhányan a 

tíz, de olyan is akad a csa-
patban, aki az öt évet halad-
ta meg a napokban. Munka-
helyük az intézmény legna-
gyobb forgalmú részlege, a 
részleg éves betegszáma 
meghaladja a 32 000 főt. Ezt 
az elképesztő betegszámot 
menedzseli nap mint nap a 
díjazott kollektíva türelem-
mel, empátiával.

Feladatuk összetettségére 
jellemző, hogy nemcsak a be-
tegek különbözőségét kell 
kezelniük, hanem – lévén tu-
catnyi részállású szakorvos 
dolgozik a sebészeten – az 
orvosok egyéni preferenciáit 
is ismerniük kell.

A csapat tagjai természe-
tesen maguk sem egyfor-
mák, van közöttük anyuka 

és nagymama, türelmesebb 
és temperamentumosabb, 
halk szavú és határozottabb 
hölgy. Kollektívájuk sikere 
talán pont ebben a különbö-

zőségben rejlik, illetve a 
tényben, hogy a betegellátás 
területén egyetlen cél vezérli 
őket: a betegek üdve.

Qn BNYH

A sebészeti részleg díjazott dolgozói: Bachoffer Ferencné, Irgovics 
Ágnes, Molnár Ferencné, Páli Gyuláné, Sebestyén Irén, Varga Ildikó

Az utca aszfaltozását képviselői keretből finanszírozták

Kerekesszékes gyermekek által is használható forgóhinta a Betonozó utcában



RED  ŐNY - RELUXA - SZÚNYOGHÁLÓ 
Javítása, gyártása, telepítése 

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

plisse kivitelben 

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

Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t . 17
52

72

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

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!

17
90

98

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Akármilyen értelmetlenül is hangzik, a címben feltett 
kérdés sajnos nem légből kapott – tudhatta meg az, aki 
múlt péntek este ellátogatott a Parkvárosi Közösségi 
Ház évadzáró ökofilmklubjára, ahol A méhek világa 
című dokumentumfilm megnézését követően id. Csuja 
László méhésszel, biológussal, ökológussal lehetett ala-
posan körbejárni a kérdést.

A svájci Markus Imhoof 
rendező filmjében egészen 
alapos és közeli képet kap-
hatunk a méhek életéről, szá-
munkra is fontos munkájá-
ról, az őket tizedelő ártal-
makról – éljenek azok svájci 
családi vállalkozásokban 
vagy amerikai nagyüzemek-
ben, esetleg Ausztráliában. 
A film a méhek pusztulására 
hívja fel a figyelmet. Egy Ein-
steinnek tulajdonított mon-
dás szerint ha a méhek kihal-
nak, az emberiség négy évvel 
élheti túl őket. Ennek igazát 
pedig nem nehéz beismerni, 
hiszen ha nincs méh, akkor 
nincs, aki beporozza a virá-
gokat, ha nincs, aki beporoz-
za a virágokat, akkor nincs 
termés, ha nincs termés, ak-
kor nincs élelem. Kínában 
mára már teljesen kipusztul-
tak a méhek, ott emberek 
próbálják elvégezni a méhek 
munkáját. De, hogy a címbeli 

kérdést is megválaszoljuk, 
az emberekből sosem lesz-
nek jó méhecskék. A film ve-
títését követő beszélgetésre 
elhívott id. Csuja László el-
mondta, hogy régebben a be-
porzó rovaroknak csak 5%-
át alkották a méhek, ma már 
ez az arány 80%-os. Nem 
azért, mintha ennyivel több 
méh lenne, hanem azért, 
mert ennyire sok rovarfaj 
tűnt már el. Ugyanakkor a 
globális felmelegedésnek kö-
szönhetően a méheknek egy 
tucat olyan kártevője, élős-
ködője megjelent, ami gya-
korlatilag lehetetlenné teszi 
azt, hogy a vadon élő méh-
családok fennmaradjanak. 
Közép-Európában már csak 
méhész gondoskodása mel-
lett tudnak hosszú távon 
megmaradni a méhcsaládok. 
A méhek tehát rendkívüli 
mértékben függenek tőlünk 
– de mi is tőlük.

2008-ban volt a méhészet 
első nagy összeomlása: mé-
hek milliói tűntek, azaz 
pusztultak el rejtélyes mó-
don. És ez nálunk sincs más-
képp. A szakember kiszámol-
ta: évente 20 milliárd forint-
nyi tőkeveszteség éri a ma-
gyar méhészetet, amit méz-
ben és méhtömegben kell ér-
teni. A rejtély, ami a méheket 
ilyen jelentős mértékben 
megtizedelte és tizedeli még 
ma is, azonban nem rejtély 
többé: a növényvédő (csává-
zó, gombaölő szerek) eszte-
len és mértéktelen használa-
tának köszönhető mindez. 
Ugyanis, bár önmagukban 
ezeknek az anyagoknak a 
nagy része nem is öli meg a 
méheket, ha egymás után 
használják őket, akkor azzal 
felerősítik a szerek hatását, 
és ez a méhek pusztulását 
okozza. A Greenpeace már 
évek óta foglalkozik a témá-
val, és hét olyan vegyszert 
azonosított, amik pusztítják 
a méhek állományát. Ezek-
ből néhányat, legutóbb há-
rom csávázószert már betil-
tottak az Európai Unióban, 
ugyanakkor id. Csuja László 
nem optimista e tekintetben, 

Nyá ri olvasmányok helyi szerzőktől
Bőséges nyári olvasnivalót kínálnak – remélhetően nem 
csak egymásnak – az Irodalomkedvelők Klubja és a 
Poly–Art Alapítvány köreihez tartotó alkotók: megjelent 
az IRKA folyóirat aktuális száma és a Poly–Art füzetek 
nyári kiadása.

Aki figyelemmel kíséri a 
helyi irodalmárok, alkotók 
munkáját, annak nem kell 
bemutatni a kiadványok 
szerzőit, a tartalomjegyzék-
ben a megszokott neveket 
látjuk, de természetesen 
mindenki valami újat vagy 

eddig még nem ismertet kí-
nál az olvasóknak.

Kezd bebizonyosodni – 
amit persze sejteni lehetett 
–, hogy jó ötlet volt a Poly–
Art füzetek életre hívása, 
hiszen a helyi vers- és próza-
írók termékenysége már-

már szétfeszítette az IRKA 
újság kereteit. Mostanra a 
„munkamegosztás” is kezd 
kialakulni a két orgánum kö-
zött. A folyóirat, amellett, 
hogy változatlanul szemez-
get a szerzői kör legfrissebb 
írásaiból, egyre több teret 
tud szentelni a két alkotói 
közösséghez kötheti rendez-
vényeknek, programoknak 
és szerzői bemutatkozások-
nak. Egy-egy friss lapszá-
mot kézbe véve szembesül az 
ember, mennyire érdekes és 
színvonala program várta az 
érdeklődőket az elmúlt hó-
napokban, így, csokorba 
gyűjtve az alkalmakat, lát-
szik igazán, mennyire aktí-
vak ezek a közösségek, hogy 
mennyire figyelnek egymás-
ra. Volt mire visszaemlékez-
ni a tudósításokkal, valóban 
színvonalas programokra 
szóltak a meghívók az elmúlt 
hónapokban Ilka Gábor ki-
állításától kezdve Nagy Ra-
kita Melinda szerzői estjén, 
Márkus József budapesti ki-
állításán, Szigeti Eszter és 
Varga Zoltán lemezbemuta-
tóján át a Bíró András 95. 
születésnapjáról való meg-
emlékezésig vagy a Poly–Art 

Pódium keretében tartott 
könyvbemutatókig. Nem vé-
letlenül írta, írhatta Daróci 
Lajosné, az IRKA vezetője a 
lapnyitó írásában – mond-
hatjuk akár úgy is, hogy ve-
zércikkében – a következő-
ket: „Igényes irodalmi műso-
rok rendezése, egyéni és 
gyűjteményes kötetek, tema-
tikus kiadványok, saját kul-
turális lap, barátság, szere-
tet, tisztelet – ez az IRKA.”

A lap „bemutatkozik” ro-
vatában ezúttal két olyan 
alkotó vall magáról, akik-
nek valójában nincs  is szük-
ségük erre a fajta  „ismerte-
tésre”, bár mindig szívesen 
olvasunk róluk. Baka Györ-
gyi immár sokkötetes szer-
zőként az irodalomkedvelők 

körében jól ismert, versei 
nélkül elképzelhetetlenek 
lennének az IRKA kiadvá-
nyai. Marcali Kiss Melittát 
pedig végkép nem kell be-
mutatni, hiszen érdi alkotó 
lett és maradt ő akkor is, ha 
a Balaton mellett született 
és most a messzi Paraguay-
ban él és alkot – és tanít, 
ahogy itthon is tette hosszú 
éveken keresztül, miközben 
fáradhatatlanul festette – 
62 önálló kiállítása volt! – az 
általa szimbolikus expresz-
szionizmus címkével ille-
tett, többnyire akvarell 
technikával készült képeit. 
Természetesen a közölt ön-
vallomás mellé dukál, hogy 
az ő festményei illusztrálják 
a lapszámot. n -y-

Kik  poroznak be jobban: az emberek vagy a méhek?

Marcali Kiss Melitta: A ló lelke

„Bemutatkozik” Baka Györgyi is a lapban
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2030 Érd, Balatoni út 1/E 
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1489 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Az  utazó kalandor
A nagy utazók mindig kalandorok is, legalább egy kicsit. 
Gróf Benyovszky Móricz nagyon az volt, mármint kalan-
dor. És nem mellesleg híres utazó is, nem véletlenül 
szentelt figyelmet életének a geográfus végzettségű do-
kumentumfilmes Cséke Zsolt, akinek e témában készí-
tett legújabb filmjét – Egy magyar sír az esőerdőben – a 
napokban vetítették a Magyar Tudományos Akadémián, 
ahol dr. Kubassek János múzeumigazgató tartott beve-
zetőt. A kalandos életű arisztokrata sorsába az érdi föld-
rajzi múzeum kiállításán is bepillantást nyerhetnek az 
érdeklődők.

A Benyovszky családba – 
amely egyszerre volt magyar 
és lengyel – született (1746-
ban) Móricka – a hitelesség 
kedvéért álljon itt a grófi cse-
mete teljes neve: Benyovszky 
Máté Móric Mihály Ferenc 
Szerafin Ágost – kicsi gye-
rekkorától katonának ké-
szült, tanult. Magától értető-
dően katonáskodott az oszt-
rák császári hadseregben, 
harcolt a rokonaival – tényle-
gesen – örökségéért, ebből 
aztán felségsértési ügy lett és 
száműzetés a birodalomból. 
Az ifjú Benyovszky ezért 
vagy puszta kalandvágyból 
indiai utazást tervezgetett, 
de ebből nem lett semmi, mert 
belekeveredett a lengyel ne-
mesi felkelésbe az orosz meg-
szállók ellen. Dicső és vesztes 

csaták sora után orosz fog-
ságba esett, s hová máshová 
kerülhetett volna, mint Szibé-
riába, pontosabban Kamcsat-
kába. Ha már ott kellett vesz-
tegetnie az idejét, elkészítette 
Kamcsatka első földrajzi, 
néprajzi és állattani leírását. 
De ez nem elégíthette ki ka-
landvágyát: 1711-ben a bolse-
recki fegyenctelepre szám-
űzött cári tisztek bevonásá-
val felkelést szervezett. El-
foglalta az erődöt és a kikötő-
ben horgonyzó hajókat, majd 
kiáltványt szerkesztett, a 
zendülők egy zsákmányolt 
hajón Benyovszky parancs-
noksága alatt elhagyták a fe-
gyenctelepet, azaz sikeresen 
megszöktek. A gróf aztán el-
jutott az Aleuti-szigetekre, 
majd a Kurilli-szigetek érin-

tésével kikötött Formozán (a 
mai Tajvanon), partra szállt a 
dél-kínai Makaóban, de ha-
marosan Párizs utcáin lehe-
tett vele találkozni, hogy utá-
na francia megbízásból Ma-
dagaszkárra utazzon, és lé-
nyegében gyarmatot alapít-
son megbízóinak. Ritka mó-
don ez olyannyira nem zavar-
ta a helyieket, hogy 1776-ban 

királlyá választották. Ez a 
madagaszkári királyság 
azonban pünkösdinek bizo-
nyult, különböző intrikák mi-
att lemondásra kényszerült. 
Viszont Mária Terézia, aki 
annak idején száműzte, most 
magyar grófi méltóságot ado-
mányozott neki.

Kereskedett Magyaror-
szágon és Ausztriában, de 

kevés sikerrel járt, ezért 
amerikai szolgálatba állva 
tért vissza Madagaszkárra, 
ahol ismételten összetűzés-
be került a francia kormány-
zóval, oly mértékben, hogy 
egy csatában – hogyan más-
képp! – 1786-ban életét vesz-
tette, mindössze 39 kalan-
dokban bővelkedő év után.

QQ M. Nagy

mert mint elmondta, bár a 
„koktélok”, azaz a vegysze-
rek keverésének használatát 
tiltják, de a nem megfelelő 
mértékű ellenőrzés miatt, ha 
ezeket a vegyszereket betilt-
ják, erre fognak átállni a 
gazdák. 

Közben, ahogy arra a 
szakember is felhívta a fi-
gyelmet, a Kárpát-medence 
igazi kánaán lehetne a mé-
heknek: míg például Japán-
ban és az USA-ban több ezer 
kilométert kell utaztatni a 
szó szoros értelmében a mé-
heket, hogy elvégezzék a 
munkájukat (ami kétségtele-
nül megtizedeli a számukat), 
itthon ez a távolság sokkal 
kisebb. A szakember elme-
sélte, hogy annak idején, 
friss ökológus-biológus dip-
lomásként 30 000 Ft-ból nem 
Trabantot kért magának, ha-
nem 10 méhcsaládot, ami az-
tán kitermelt neki autót, la-
kást, és 3 gyereket is fel tu-
dott nevelni belőle.

Nemrégiben megjelent a 
városi méhészkedés is, hi-
szen a városokban sok virág 
van, ami jó a méheknek, 
ugyanakkor nincs olyan 
mértékű növényvédőszere-

zés, mint a szántóföldeken 
(ami pedig nem jó), id. Csuja 
László azt javasolta, ahol kö-
zösségi kertek, parkok van-
nak, ott legyen méhészkedés 
is. New Yorkban, Torontó-
ban, Londonban vagy Párizs-
ban igen elterjedt a városi 
méhészkedés: ezekben a 
nagyvárosokban például sa-
ját mézüket kínálják a vendé-
geiknek a szállodák, amiket 
a tetőkön tartott kaptárak-
ban készítenek el az általuk 
tartott méhek.  2013 nyarán a 
Műcsarnok hátsó teraszán 
valósult meg nálunk először 
nagyobb publicitással egy 
olyan projekt, ami egyrészt 
megismertette a méhek éle-

tével a közönséget: kis plexi 
építményen keresztül lehe-
tett megfigyelni őket, más-
részt megpróbálta bevezetni 
a hazai városi méhészkedést 
is. Az eredmény önmagáért 
beszél: 3 méhcsalád 5 hét 
alatt 65 kg mézet hordott ösz-
sze a Városligetben a hivata-
los magyar méhészeti szezo-
non kívül. 

A nyári szünet után, szep-
temberben a tervek szerint 
oktatási és szociális kérdé-
sekkel folytatódik majd a 
filmklub – utóbbi a Csak a 
szél című film vetítésével és a 
rendező, Fliegauf Benedek 
meghívásával.

QQ Jakab-apoNyi NoéMi

Kik  poroznak be jobban: az emberek vagy a méhek?

(Képrészlet a filmből) Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség leg-
feljebb négy évvel éli túl – mondta állítólag egy alkalommal Einstein

Annak ellenére, hogy soha nem tartoztunk a nagy gyarmatosító nemzetek közé, mégis létezett egy iga-
zi magyar kalandor
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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, kempingasztal 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

Városi Nyugdíjas Klubok

 Klubvezető Elérhetőség Időpont Helyszín 

Zrínyi Ilona 
Nyugdíjas Klub Farkas Mihályné 06 70 220 1859, 

06 23 367 100 
minden második 

hétfő, 14 óra Mária u. 22. 

Béke-Barátság 
Nyugdíjas Klub 

Ridácsné 
Rózsa Margit 06 30 793 4414 csütörtök 14 óra Mária u. 22. 

Parkvárosi Fenyves 
Nyugdíjas Klub Boros Károly 06 23 372 277 kedd 13 óra Parkvárosi 

Közösségi Ház 

Sasvárosi 
Nyugdíjas Klub Borbély Gáborné 06 23 366 939 

06 30 904 1265 
páratlan hétfő 

14.00 óra 
Batthyány 

Általános Iskola 

Csuka Zoltán 
Nyugdíjas Klub Nawrocki Antalné 06 23 367 018 kéthetenként 

hétfő 15 óra 
Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 

Életmód Nyugdíjas 
Klub Szlovák Kálmánné 06 23 367 417 minden hónap 

2. szerda 14 óra 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 
Petőfi Nyugdíjas 
Klub Szőcs Gáspárné 06 70 241 8636 első kedd 16 óra Ófalu - Nevelési 

Tanácsadó 

Életet az éveknek 
Nyugdíjas Klub Kónya János 06 20 584 5922 keddenként 15 óra 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 

Bolyai Pedagógus 
Nyugdíjas Klub Druzsin József 06 20 976 5530 páratlan kedd 

16 óra 
Széchenyi 

Általános Iskola 

Tusculanum 
Nyugdíjas Klub Domján Károlyné 06 23 360 510 

06 1 610 7627 
minden 2. hét 
szerda 14 óra Mária u. 22. 

Barátkozzunk 
Nyugdíjas Klub Balla Juliannna 06 20 434 5519 

minden hónap 
utolsó kedd 

15 óra 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 

Volánbusz 
Nyugdíjas Klub 

Vitányi András 
Lukács András 

06 70 381 3429 
06 20 548 4132 

minden hónap 
utolsó csütörtök 

14-16 óráig 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda
2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre: 2018. 08. 01-től 2023. 
07. 31-ig.
A munkavégzés helye: Tusculanum 
Tagóvoda, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/a.
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 tagóvoda-vezetés;
•	 óvodapedagógusi feladatok el-

látása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. Tv., és a 
326/2013(VIII.30.) Korm. rend. rendel-
kezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;
•	 közoktatás-vezető szakirány;
•	 minimum 5 év – legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű internetes 

alkalmazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás 

lefolytatása;

•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munka-

végzés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 innovatív kezdeményezőké-

pesség;
•	 kiváló kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 vezetői pályázat;
•	 Kjt. 20/A. (5) bekezdésében 

foglalt nyilatkozat.
A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.) meg-
küldésével. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Tagóvoda - vezető”.

•	 személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. július 27.

Az Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
angol, német, fizika,  

matematika szakos tanári,
valamint tanítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: általános iskolai és gimnázi-
umi tagozaton angol, német, fizika vagy 
matematika tantárgy oktatása, napközis 
tanítói munkakör.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 tanítói főiskolai, vagy tanári 

egyetemi végzettség;
•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

okiratok másolata;
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél.
A munkakör betöltésének időpontja: 
2018. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 23. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt, a 
06-23-365-140-es telefonszámon, vagy a 
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 25.

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

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

KÉSZÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS  
A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL
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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!
Július 30. és augusztus 21. között 

rövidített nyitvatartással, 8–18 óráig 
várjuk a látogatókat.

Augusztus 31. és szeptember 9. 
között, az Érdi Napok ideje alatt a 
művelődési központ csak az általa 

szervezett rendezvények ideje alatt 
tart nyitva.

A pénztár július 30-tól szeptember 
9-ig 9–16 óráig tart nyitva.

Minden kedves látogatónknak 
kellemes nyarat kívánunk!

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden, ami maci

Domokosné Pető Mária mackókiál-

lítása.

Megtekinthető július 6-ig

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

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!

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

Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő 
szünnap, 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.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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
Nyári kalendárium a honlapunkon 

és nyomtatott formában is

Július-augusztus hónapban

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 

előre kérjenek időpontot azon 
részleg e-mail címén, telefonszámán 

vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 

NYITVATARTÁSA

FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig

Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig

Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig

Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.

Tel.: 06 23 524 070

Hétfő: 10-től 18 óráig

Kedd: 12-től 17 óráig

Szerda: zárva

Csütörtök: 12-től 17 óráig

Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.

Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: zárva

Csütörtök: 9-től 17óráig

Péntek: zárva

Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.

Tel.: 06 23 375 933

Kedd, szerda, péntek: zárva

Hétfő: 10-től 18 óráig

Csütörtök: 10-től 17 óráig

Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas -igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.

Tel.: 06 23 360 143

E-mail: erdigaleria@gmail.com

www.erdigaleria.hu

A galéria vasárnap és hétfő kivételével 

nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Csóka László festőművész kiállítása

Megtekinthető július 21-ig

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 geog-
ráfus újraolvasva.
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársa-
ink emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-
470 telefonszámon vagy a www.
csukalib.hu honlapon
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Július 9., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Vasas SC Felnőtt
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 15/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

Július 10., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Gayer Mátyás Trió
20:30  Vámos Miklós beszélgetős műsor  

28. rész 2002    
 Radnóti Sándor  kritikus, esztéta  
21:25 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csornai SE
23:05 Műábránd 
23:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

Július 11., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 16/90. rész
20:50 A bíró 1–2. rész                                                         
 beszélgetés egy bíróval          
22:10 sztárportré 158. rész

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
00:10 Tűzijáték

Július 12., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTRA 
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 sztárportré 158. rész
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

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

Július 13., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20 Világjáró esték 1–3.                                            
  Tasmánia, Geográfus szemmel 

Tasmániában
22:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin 

23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
24:00 Tűzijáték

Július 14., 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 159. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 A bíró 1–2. rész                                                      
 beszélgetés egy bíróval
23:10 Bibliai szabadegyetem 16/90. rész
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:30 Tűzijáték

Július 15., 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 Világjáró esték 1–3.                                            
  Tasmánia, Geográfus szemmel 

Tasmániában
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:40 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

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

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.



14 | 2018. július 4. |    hirdetmény

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ, Házi segítségnyújtás

házi gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő 

személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyeze-
tükben történő biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegészség-
ügyi előírások betartásával területi 
gondozási feladatok ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezeté-
ben végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános 

ápolói, általános asszisztensi vagy 

OKJ szociális gondozói végzettség;
•	 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 betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 20. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további informá-
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/423/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

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

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

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

megjelölt végzettséggel lehetsé-
ges;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályá-
zó a kiírt feltételeknek maradékta-
lanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. július 27.

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Gazdasági Iroda

gondnok, karbantartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szervezeti egységek terü-
letén a javítási és karbantartási munkák 
elvégzése, villanyszerelés, vízszerelés, 
kazánok működésének felügyelete, 
kisebb lakatosmunkák elvégzése, kisebb 
festés, vakolásjavítás, hulladék ösz-
szegyűjtése, télen síkosságmentesítés, 
hóeltakarítás és a szervezeti egységek 
telephelyein esetlegesen észlelt és 
jelzett hibák kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés,
•	 B kategóriás jogosítvány,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 20. 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 megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/425/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: gondnok, karbantartó;

•	 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 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. július 27.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti 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:
•	 pénzügyi feladatok elvégzésé ben 

való közreműködés, ezzel kapcso-
latos részfeladatok elvégzése, a 
hitelesített beérkező és kimenő 
számlák nyilvántartása, a kötelezett-
ségvállalás nyilvántartása;

•	 pénztárhelyettesi teendők ellátása;
•	 kimenő, bemenő számlák adattartal-

mának ellenőrzése. Kiadott előlegek 
nyilvántartásának vezetése;

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

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

Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, 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. július 20. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Galambosné Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/424/2018, 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 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 27.

2030 Érd, Ercsi úti temető
Temetkezési helyek újraváltására

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 
hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésé-
ben lévő Ercsi úti köztemetőben találha-
tó, 2018. évi vagy korábbi érvényességi 
idővel rendelkező temetkezési helyek 
újraváltására,
különösen az 1993. év előtt betemetett, 
illetve újraváltott hagyományos síro-
kat, valamint a 2008. év előtt beteme-
tett, illetve újraváltott urnafülkéket és 
az 1998. év előtt betemetett, illetve 
újraváltott urnasírokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a koporsós sír-
helyek lejárati ideje – eltérő megállapodás 
hiányában - az első koporsós temetéstől 
számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék 
esetében 10 év vagy az újraváltási szám-
lán megjelölt dátum. A sírokba történő 
urnaelhelyezés a lejárati időt nem hosz-
szabbítja meg.

A sírhelyek újraváltásának díját a 26/2015. 
(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. A sírhelyek újra-
váltása esetén a készpénzes, bankkártyás 
és átutalásos fizetési mód is biztosított. Az 
újraváltással, illetve az esetleges sírhelyle-
mondással kapcsolatban kérjük a Tisztelt 
Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 2018. 
október 31-ig keressék fel a temetőgond-
noki iroda kollégáit a lent megjelölt elérhe-
tőségek egyikén, mert az erre vonatkozó 
26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 
11.§ 6. bekezdés értelmében a lejárat után 
az újra nem váltott temetkezési helyeket 
kiüríthetjük, és újra értékesíthetjük.

Temetőgondnoki Iroda
2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje 

Hétfőtől Péntekig 8:00–15:30
Telefon: +36 23 365 144;  
E-mail: temeto@ekfi.hu

Hirdetmény
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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 közne-

velésről 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 
közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20.§ (4)-(5) bekezdésében 
foglaltak szerint;

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

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

tésére vonatkozó program;
•	 a végzettséget, szakképesítést, 

szakmai gyakorlatot tanúsító 
okiratok egyszerű másolata;

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

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

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

•	 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 a pályázatokról a véleményező 
testületek véleményét mérle-
gelve az Érdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete dönt.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezésben a közalkalmazotti 
jogviszony létesítésekor három hónap 
próbaidő kerül kikötésre, kivéve, ha a 
pályázó a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 29.§ (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Érdi Szivárvány Óvoda 

intézményvezető-helyettes  
(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre 2018.08.01-től 
2023.07.31-ig 
A munkavégzés helye: Érdi Szi-
várvány Óvoda (2030 Érd, Hegesztő 
u. 2–8.)
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 intézményvezető-helyettesi 

feladatok;
•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása;
•	 3–7 éves korú gyerekek ne-

velése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Tv., 
és a 326/2013(VIII.30.) Korm.rend. 
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;
•	 közoktatás-vezető szakirány;
•	 minimum 5 év – legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű internetes 

alkalmazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás 

lefolytatása;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munka-

végzés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 innovatív kezdeményező 

képesség;
•	 kiváló kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 vezetői pályázat;
•	 Kjt. 20/A.(5) bekezdésében 

foglalt nyilatkozat.
A munkakör betöltésének idő-
pontja: 2018. augusztus. 1.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

az Érdi Szivárvány Óvoda 
címére (2030 Érd, Hegesztő 
utca 2–8.) megküldésével. 
A borítékon fel kell tüntetni: 
„Intézményveze tő - helyettes”.

•	 személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. július 27.

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 1 m2-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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Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Érdi Rendőrkapitányságon 
2018. július 11-én (szerdán) az 
engedélyügyi szakterületen, egyéb 
szolgálati feladatok végrehajtása 
miatt az egész napos ügyfélfoga-
dás szünetel.
Szíves megértésüket kérjük!
 Érdi Rendőrkapitányság

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 8 fő.
A munkavégzés helye: 
Érdi Szivárvány Óvoda és tagóvodái:
•	 Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, 

Hegesztő u. 2–8;
•	 Tusculanum Tagóvoda, 2030 Érd, 

Gárdonyi G. u. 1/b;
•	 Meseház Tagóvoda, 2030 Érd, 

Gyula u. 33–37.
A munkakörhöz tartozó lényeges 
feladatok:
•	 óvodapedagógusi feladatok el-

látása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. Tv., és a 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;

•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 a munkakör betöltése, a beso-

rolás szempontjából figyelembe 
vehető továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok 
másolata.

A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.) meg-
küldésével. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Óvodapedagógus”.

•	 személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. július 27.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 2 fő.
A munkavégzés helye:
Érdi Szivárvány Óvoda és tagóvodái:
•	 Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, 

Hegesztő u. 2–8;
•	 Tusculanum Tagóvoda, 2030 Érd, 

Gárdonyi G. u. 1/b.
A munkakörhöz tartozó lényeges 
feladatok:
•	 óvodapedagógusi feladatok el-

látása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollegákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. Tv., és a 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az 
irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;
•	 büntetlen előélet;

•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 a munkakör betöltése, a beso-

rolás szempontjából figyelembe 
vehető továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok 
másolata.

A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 27.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.) meg-
küldésével. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Óvodapedagógus”.

•	 személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. július 30.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Szivárvány Óvoda Erdőszéle Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős, heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: határo-
zott időre, 2018. 08. 01-től 2023. 07. 31-ig.
A munkavégzés helye: Erdőszéle 
Tagóvoda, 2030 Érd, Favágó u. 63.
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 tagóvoda-vezetés;
•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. Tv., és a 326/2013 (VIII.30.) 

Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi 

végzettség;
•	 közoktatás vezető szakirány;
•	 minimum 5 év – legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű internetes 

alkalmazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás lefoly-

tatása;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munka-

végzés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 innovatív kezdeményezőképesség;
•	 kiváló kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány;

•	 végzettséget igazoló okirat 
másolata;

•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 vezetői pályázat;
•	 Kjt. 20/A. (5) bekezdésében foglalt 

nyilatkozat.
A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.) meg-
küldésével. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Tagóvoda - vezető”;

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős – heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: határo-
zott időre, 2018. 08. 01-től 2023. 07. 31-ig.
A munkavégzés helye: Meseház 
Tagóvoda, 2030 Érd, Gyula u. 33–37.
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 tagóvoda-vezetés;
•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú 
gyerekszeretettel;

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. Tv., és a 326/2013(VIII.30.) 

Korm.rend. rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógusi vég-

zettség;
•	 közoktatás vezető szakirány;
•	 minimum 5 év – legalább 5 év fe-

letti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű internetes al-

kalmazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás lefoly-

tatása;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munkavég-

zés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 innovatív kezdeményezőképesség;
•	 kiváló kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások
•	 három hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány;

•	 végzettséget igazoló okirat má-
solata;

•	 fényképes szakmai önéletrajz;
•	 vezetői pályázat;
•	 Kjt.20/A.(5) bekezdésében foglalt 

nyilatkozat.
A munkakör betöltésének időpontja: 
2018. augusztus. 1.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.) megkül-
désével. A borítékon fel kell tün-
tetni: „Tagóvoda - vezető”.

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése alap-
ján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.
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Jó  hangulatban búcsúztatták a júniust
Ha esik, ha fúj, az Időseket Ellátó Központ juniálisa nem 
maradhat el: a zenés mulatságot idén június 29-én tar-
tották, az idősotthon és az Idősek Klubja ellátottjai, va-
lamint meghívott vendégek részvételével.

Bár nem a szabadban, ha-
nem a régi Parkvárosi Kö-
zösségi Ház mozitermében 
mulattak az idősek, a han-
gulat ugyanolyan jó volt, 
mint tavaly a Jázmin utcai 
klub vagy még korábban a 
Topoly utcai idősotthon kert-
jében. Sok nevetés, ének, be-
szélgetés – mi más kell egy 
kellemes délutánhoz? Ter-
mészetesen a jóféle harapni- 

és innivaló, amiben szintén 
nem volt hiány: szabadtűzön 
főtt a gulyás, és a támogatók 
– helyi vállalkozók – jóvoltá-
ból sokféle sütemény, illetve 
üdítőital is asztalra került.

Mint Érsek Sándorné, a 
Szociális Gondozó Központ 
Időseket Ellátó Központjá-
nak vezetője elmondta, több-
éves hagyomány már a juni-
ális, ahol örömmel látják az 

idősek hozzátartozóit, illet-
ve több meghívott vendéget 
– idén ellátogatott a rendez-
vényre a juniálist támogató 
Nyugdíjasok Országos Szö-
vetségének elnöke és alelnö-
ke is. 

– Ellátottjaink nagyon 
szeretik ezt a rendezvényt. 
Bár az Idősek Klubjában 
többféle foglalkozás van, 
ezek a programok színt visz-
nek a mindennapokba – tette 
hozzá Érsek Sándorné, meg-
jegyezve: a zenés rendezvé-
nyek felidézik a fiatalságu-
kat is.

Idén is több fellépő lepte 
meg az időseket. Madarász 
Katalint már nagyon vár-
ták, és nemcsak a jól ismert 
nóták, népdalok miatt, ha-
nem azért is, mert a művész-
nő mindig örömmel jön, és 
szívesen elbeszélget a klub-
tagokkal. 

– Könnyű dolgom van, ha 
hozzájuk jövök, hiszen mást 
nem is szeretnének, mint 
hogy egy kis nótát hallgas-
sanak, ami nekem is nagyon 
jó érzés. A közönség együtt 
énekel velem, felszabadul-
tan, vidáman – mondta mo-
solyogva lapunknak a mű-
vésznő. 

Madarász Katalint Makai 
József kísérte hegedűn, 
Mendre László gitáron, és 
fellépett Rozbora András 
zenekara is. Őket a Bonton 
TSE táncosai követték a 
színpadon, majd a klubta-
gokból alakult Jázmin nép-
dalkör mutatkozott be az 
időseknek.

– Öt dallal készültünk. Ko-
rábban egyikünk sem éne-
kelt, de a klubban kedvet 
kaptunk hozzá. Felléptünk a 
tavalyi juniálison, illetve a 
Ki mit tudon is, idén ez az 
első fellépésünk – mondta 
Marika néni, aki már öt éve 

tagja az Idősek Klubjának, 
ahol hetente három napot 
tölt.

– Azért szeretünk ide jár-
ni, mert családias a hangu-
lat, és közösségben lehetek, 
nem egyedül vagyok otthon. 
Itt barátokra leltem – tette 
hozzá.  

Nem a juniális az egyetlen 
nyári rendezvény, amin az 
idősotthon lakói, illetve az 
Idősek Klubja tagjai részt 
vesznek: ott lesznek az au-
gusztus végi lecsófőző-fesz-
tiválon is, ahonnan idén díj-
jal szeretnének távozni.

QQ ÁdÁm Katalin

Mesék bűvöletében
Telt házzal indult az első hét a Favágó utcai városi nap-
közis táborban, amely idén a mesék világába kalauzolja 
el a gyerekeket.

Bunkerépítés, foci, kéz-
műveskedés és sok mese – 
így telnek a napok a városi 
napközis táborban, ott az 
üveghegyen – vagy inkább 
az M7-esen – is túl, a Favá-
gó utcában. Hatalmas fe-
nyők, jó levegő, óriási sza-
bad tér, ami mozgásra, no 
meg bunkerépítésre csábít, 
hiszen a napközis tábornak 
ez az egyik csábereje. A ta-
pasztaltabb táborozók pok-
rócokkal, párnákkal érkez-
tek, volt, aki sátrat és kis-
seprűt is hozott, hogy minél 
szebbé varázsolja a kuckó-
ját. Az egyik bunkerben lu-
fik lobogtak a szélben – itt a 
lányok szülinapra készül-
tek: az egyik veterán tábo-
rozó, Hanna öccse a tábor-
ban (is) megünnepelte ki-
lencedik születésnapját.

– Nagyon szeretek ebbe a 
táborba járni, minden prog-
ramot kedvelek, a kirándu-
lástól a kézművességig. Ez 
már az ötödik nyaram, idén 
is több hetet töltök itt – 
mondta a hatodikba készü-
lő Hanna. – Eljött velem az 

öcsém, és vannak itt barát-
nőim is. Most bunkert épí-
tünk, és fel is díszítjük: 
meglepetéssel készülünk 
az öcsémnek, Zsombor-
nak, aki most kilencéves – 
tette hozzá.

Bár az első tábori hét telt 
házas volt, a hatalmas terü-
leten bőven jutott hely min-
denkinek.

– 120 gyerekkel kezdtük 
az első hetet. Az idei tábor 
a mesék jegyében telik 
majd el, és főleg a magyar 
írókra és meséikre össz-
pontosítunk: Csukás Ist-
ván, Lázár Ervin, Móra 
Ferenc, no meg a magyar 
népmesék és a Mátyás-
mondák. Szeretnénk, ha a 
gyerekek minél közelebb-
ről megismerkednének a 
magyar meseírókkal és 
történeteikkel – mondta la-
punknak Sarkadiné Vinc-
ze Tünde táborvezető, a 
Bolyai iskola pedagógusa 
– ebben az évben, csakúgy, 
mint az előző kettőben, ez 
az iskola szervezi, vezeti a 
tábor foglalkozásait.

– Minden napnak megvan 
a maga programja: a hétfő a 
táborrendezés, bunkerelő-
készítés napja, kedden 
kezdjük a kézműves foglal-
kozásokat: gyöngyfűzés, 
hűtőmágnes-készítés, kar-
kötőfonás szerepel többek 
közt a kínálatban. A szerdai 
nap a kirándulásoké: az 
első táboros héten gyermek-
vasutazni mentek a gyere-
kek, a második héten a Vaj-
dahunyad vára, illetve a 
Városliget a célpontunk. 
Csütörtökön ki mit tudot 
szervezünk, és ez a nap a 
versenyeké: a hulahopptól a 
pörgettyűig számtalan ver-
senyszámban szerepelhet-
nek a gyerekek. Pénteken 
sportolunk – kiemelt helyen 
szerepel a foci, hiszen lab-
darúgó-világbajnokság van. 
A mozgás lehetősége termé-
szetesen mindennap adott – 
több héten keresztül segítik 
a munkánkat gimnazisták, 
a közösségi szolgálat kere-
tében – ők vezetik a foci-
meccseket, sportjátékokat 
– tette hozzá Sarkadiné Vin-
cze Tünde.

A napközis táborba rend-
szeresen ellátogatnak meg-
hívott vendégek is, akik va-
lamilyen foglalkozást, bemu-
tatót tartanak a gyerekek-

nek: az első héten a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
munkatársai lepték meg a 
diákokat csütörtök délelőtt, 
ezen a héten kutyás bemuta-
tó szerepelt a programban, 
de jönnek majd tűzoltók, 
rendőrök is.

A táborvezető kérdésünk-
re elmondta azt is: legtöbben 
a 8–10 éves korosztályból ke-
rülnek ki, de rendszeresen 
jönnek ötödik-hatodik osztá-
lyos gyerekek is, körülbelül 
húszan. Sok az évről évre 
visszajáró gyerek – körülbe-
lül negyvenen lehetnek –, és 
a táborozók egyharmadát 
mind a nyolc tábori hétre be-
fizették, és azok is nagyon 
sokan vannak, akik legalább 

négy hetet töltenek itt – az a 
ritkább, ha valaki csak egy 
hétre jön. A százhúsz gye-
rekre hét pedagógus vigyáz, 
ők biztosítják a változatos 
programokat, hogy az se 
unatkozzon, aki itt tölti az 
egész nyarát.

QQ ÁdÁm Katalin

Infobox: 
A városi nyári napközi tábor-
ba az Intézményi Gondnok-
ságon lehet jelentkezni, sze-
mélyesen vagy e-mailben 
(gondnok sag@erd.hu), a térí-
tési díjat a jelentkezéssel egy-
idejűleg az Intézményi Gond-
nokságon, illetve átutalással 
lehet teljesíteni.

Madarász Katalint már nagyon várták az idősek

Többéves hagyomány már a juniális, ahová meghívták a hozzátar-
tozókat is

A táborban szülinapi bulit is lehet tartani
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Egy  szelet Egyiptom, Érdligeten
Miért a férfiak mosták a ruhát Egyiptomban? Ha a pira-
misokat szétbontanánk, a köveikkel mekkora területet 
tudnánk befedni? Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kér-
désekre kaphattak választ az Érdligeti iskola és az érdi 
Családépítő Egyesület idei táborába ellátogató gyere-
kek, akik Egyiptom varázslatos világába csöppenhettek 
bele öt napra. 

Az Egyiptom Campet júni-
us 25–29. között rendezték; 
mi a második napon, múlt 
kedden látogattunk el az 
Érdligeti iskola Túr utcai 
épületébe, ahol csodálatos 
díszletek és jelmezek, mo-
solygó önkéntesek és fülig 
érő szájjal érkező gyerekek 
fogadtak már reggel nyolc 
órakor. A nap a tornaterem-

ben kezdődött: bevonult a fá-
raó és kísérői, az önkénte-
sek, akik együtt énekeltek, 
táncoltak a gyerekekkel, 
majd a fáraó – civilben Kiss 
Dániel táborvezető – mesélt 
Egyiptomról. Ezután egy 
színpadi előadás követke-
zett, melyben egy-egy jellem-
vonást, tulajdonságot dom-
borítottak ki a szereplők.

– Így szeretnénk felhívni a 
gyerekek figyelmét a fontos 
értékekre: ezek a tisztelet, a 
szeretet, a nagylelkűség, az 
egymásra való odafigyelés, 
illetve a család – hangsú-
lyozta Dániel.

A közös program után a 
gyerekek több csoportra vál-
tak szét: amerikai önkénte-
sek tartottak szabadabb for-
májú, angol nyelvű foglalko-
zásokat a gyerekeknek. Tíz-
órai után az ófalusi baseball-
pályán játszottak, sportol-
tak a gyerekek – ide busszal 
szállították őket az iskolá-
ból. Ebéd után jólesett a pi-
henés: közös filmnézés, kéz-

m ű v e s k e d é s 
után az Ószövet-
ségből József 
történetét – aki 
megfejtette a fá-
raó álmát, és 
meg jövendölte, 
hogy hét bő és 
hét szűk eszten-
dő következik 
Egyiptom földjén 
– ismerhették 
meg a gyerekek. 
A délutáni kéz-
műves foglako-
zásokon Egyip-
tomhoz kötődő 
díszeket készít-
hettek, és részt 
vehettek eg y 
k i n c s k e r e s ő , 

pontgyűjtő játékon is. A nap 
végén a gyerekek már a bú-
csúdélután piramispartijára 
készültek: egy meglepetés-
táncot tanultak meg, amit a 
táborzáró rendezvényen ad-
tak elő, a szülők előtt. 

– Idén már százharminc-
három gyerek jött el a tábor-
ba, amit alsó tagozatosok-
nak rendeztünk. Hatvan-
hetven segítőnk van; külföld-
ről is érkeztek hozzánk ön-
kéntesek, hogy együtt tölt-
sék velünk a hetet – mondta 
Kiss Dániel.

A tizenhat éves Sebestyén 
nem külföldről, hanem Érd-
ről érkezett; ez volt a máso-
dik táboros éve.

– Nagyon sokat sportolunk 
a gyerekekkel, kézműveske-
dünk, játszunk. A legfonto-
sabb feladatunk az, hogy a 

gyerekek jól érezzék magu-
kat. Bár nagyon elfáradunk, 
mégis felüdít minket egy-
egy tábori nap – mondta la-
punknak a fiatalember. 

Dávid és Péter ötödik osz-
tályba készülnek; mint kér-
désünkre elmondták, na-
gyon szeretik a sportprogra-
mokat, az angol foglalkozá-
sokat, illetve a pontgyűjtő 
feladatokat. – Nagyon jól 
érezzük magunkat itt, és 
szeretnék eljönni jövőre is – 
mondta Dávid, aki alsósként 
a Diósdi úti épületben tanult, 
most viszont, a többi felső ta-
gozatossá váló diákkal 
együtt a Túr utcaiba költö-
zik. Neki már nem lesz új ez 
az épület – sok jó emléket 
őriz róla a mostani és a ko-
rábbi nyári táboroknak kö-
szönhetően.  n ÁdÁm K.

Bátorság, haladás, erő
A Parkvárosi Református Egyházközségben évek óta 
tartanak nyári tábort a gyerekeknek; június utolsó heté-
ben százharminc gyerek, fiatal vett részt a napközi fog-
lalkozásokon, amit a Csurgó utcai templomban, illetve 
annak kertjében tartottak. 

A táborban Józsué köny-
vét, a honfoglalást dolgozták 
fel a gyerekek, hét korcso-
portban, hiszen a táborban a 
háromtól tizenhárom évesig, 
illetve a tizenhét-tizennyolc 
éves ifis segítőkig minden 
korosztály megtalálható 
volt. 

– Józsué jelentése: Isten 
megszabadít. Józsué könyve 
abban a küzdelmes történel-
mi időszakban játszódik, mi-
kor a zsidó nép elfoglalta sa-
ját hazáját. Rengeteg kiegé-
szítő foglalkozással, képek-
kel, tárgyakkal tettük befo-
gadhatóvá ezt a bibliai törté-
netet a legkisebbek számára 
is. Minden napnak, minden 
résznek megvolt a maga üze-
nete, amivel kiemelten foglal-
koztunk: Józsué bátorsága; a 
hálaadás szerepe életünk-

ben; Isten várfalakat döntő 
ereje; az Isten melletti elköte-
leződés fontossága – mondta 
lapunknak Tar Zoltán, a 
gyülekezet lelkipásztora.

Az egész napos program-
ba nagyon sok minden bele-
fért, és a szervezők azon 
munkálkodtak, hogy az itt 
töltött hét minél változato-
sabban teljen a gyerekek 
számára.

– A reggeli gyülekező, ud-
vari játék után egyórás áhí-
tat, éneklés következett, itt 
ismertettük az aznapi prog-
ramokat is. Uzsonna és sza-
badtéri játék, sportolás után 
feldolgoztuk a napi bibliai 
történetet, ezt ebéd és kéz-
műves foglalkozás követte. 
Nagyon sok kreativitással 
megáldott segítőnk volt; 
igyekeztünk a bibliai törté-

nethez illő kézműves foglal-
kozást kitalálni, ma például 
agyagedényeket és köveket 
festettünk – mondta lapunk-
nak Erdei Andrea hitoktató, 
táborvezető, hozzátéve: a 
délutánt sor- és sportverse-
nyek is tarkították. A hatal-
mas kert erre ideális lehető-
séget nyújtott, hiszen a leg-
kisebbektől a legnagyobba-
kig mindenki megtalálhatta 
a neki tetsző szórakozási, 
sportolási lehetőséget, a hin-
tázástól a célba dobásig. 

– Nem maradhatott el a 
hagyományos kirándulás 
sem: idén a pákozdi emlék-
parkba látogattunk el – tette 
hozzá Andrea, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: a tá-
bor évről évre népszerűbb, 
és minden évben több gyer-
mek vesz részt rajta, nem-
csak a gyülekezetből, hanem 
azokból az iskolákból is, 
ahol hittanoktatóik jelen 
vannak. Ilyen sok – és válto-
zatos életkorú – gyermek 
szórakoztatásához, ellátá-

sához természetesen több 
felnőtt segítségére is szük-
ség volt. 

– Nagyon összetartó, egy-
séges gyülekezet vagyunk. 
Sokan vettek részt a tábor 
szervezésében, lebonyolítá-
sában, nagymamák, anyu-
kák gondoskodtak a harap-
nivalókról, és a testi táplálék 
mellett a lelkiről is, hiszen 
szoktak csoportokat is ve-
zetni. Apukák is ide szántak 
egy-egy napot, ők bonyolítot-
ták a sportversenyeket – tet-
te hozzá a táborvezető.

Hogy miért is volt jó ez a 
tábor, arról a negyedik osz-
tályba készülő Emília me-
sélt lapunknak.

– Szinte minden nyáron 
eljövök ide. Szeretem a kö-
zösséget, és nagyon tetsze-
nek a foglalkozások is. Na-
gyon jó alkotni; pólót feste-
ni, edényeket és karkötőt 
készíteni, és élvezem az 
íjászkodást is. Szeretem a 
bibliai történeteket is. Jövő-
re is szeretnék jönni – mond-
ta mosolyogva. 

Qn ÁdÁm Katalin

A szervezők azon munkálkodtak, hogy az itt töltött hét minél válto-
zatosabban teljen a gyerekek számára

Az Érdligeti iskola Egyiptom Camppé változott egy hétre

A fáraót szájtátva hallgatták a gyerekek

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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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

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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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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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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 � biztos vállalati háttér,
 � vonzó cafetéria csomag,
 � egészség-, baleset- és életbiztosítás,
 �  ingyenes utazási lehetőség helyi- és helyközi közösségi közlekedési 

járatokon.

További információ: 
http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok/muszak   
A munkavégzés helye: Százhalombattai Járműfenntartó Üzem, 
2440, Százhalombatta, Benta Major 2982/7 hrsz.
Jelentkezési határidő: 2018. július 20.
Kérdéseire válaszol: Szőke Barna üzemvezető, tel: +36 23 365 763.
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Dolgozzon a VOLÁNBUSZ Zrt-nél!
Esztergályos, autóvillamossági szerelő, 
autószerelő és karbantartó pozícióba 
várjuk jelentkezését Százhalombatta 
térségébe
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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.

cukrászmester, cukrász (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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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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Jelentkezni lehet: molnar.robert@pentaclean.hu +36-20/390-7230

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites.erdiujsag@

maraton.hu.  
e-mail címen, vagy a  
06-23/520-117-es 

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

Érdi munkahelyre felveszünk
karbantartó – kisegítő – udvaros

munkakörbe kollegát.
•   terület rendben tartása, kisebb 

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

 B kategóriás jogosítvány, vezetői 
gyakorlat szükséges.

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

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Fűtés- és szanitertechnikai, 
szakkereskedelmi cég az alábbi 

munkakörökben keres munkaerőt 
érdi munkahelyre:

Gépkocsivezetőt  
(C kategóriás jogosítvánnyal  

– E kategória előny –  és érvényes  
GKI kártyával)

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

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. 
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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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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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A MAPEI Kft.  
sóskúti gyárába keres:

Raktárost
Feltételek:
•	targoncavezetői jogosítvány
•	raktárkezelési gyakorlat

Előny:
•	Sóskút vagy környéki lakóhely

Logisztikai asszisztenst
Feltétel: 
•	középiskolai végzettség
•	 logisztikai területen eltöltött 

gyakorlat

Előny:
•	angol nyelvtudás. 

Automata-gépsor kezelőt 
három műszakos munkarendbe

Feltételek:
•	gépészeti alapismeret
•	targoncavezetői engedély

Előny: 
•	Sóskút vagy környéki lakóhely.

Önéletrajzokat MAPEI KFT   
2040 Budaörs, Pf.6.  

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

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Lemon 7 hónap körüli, jóin-
dulatú, élénk, barátságos nö-
vendék kutyus, ivartalanított 
szuka. Közepes testűre nőtt, 
mozgékony, játékos, foglal-
kozásigényes. Kertes házban 
érezné jól magát.

Rumli kedves, békés, nyu-
godt természetű, nagytestű 
kutyus, 6 éves, ivartalanított 
kan. Kertes házba szeretne 
költözni, akár egyedüli ked-
vencként. Szuka kutyákkal 
általában jól kijön.

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*

Diósdi élelmiszerboltba szakkép-
zett eladót keresek! Érdeklődni: 06-
30-6837475

*76497*

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

*75703*

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*

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas kere-
seti lehetőség! Telefon: 06-30/563-
55-44.

*78614*

Tehergépkocsi vezetőt keresünk, 
belföldi fuvarozáshoz, hosszú táv-
ra. Feltételek: C kategória, GKI kár-
tya, pontos munkavégzés. 06-30-
2001426

*79149*

ALBÉRLET KÍNÁL

Külön bejáratú 1 szoba összkom-
fortos helység bútorozatlanul ki-
adó (burkoló és kőműves előnyben, 
munkadíj lelakható). 06-20-3997466

*78710*

Összkomfortos, bútorozott, külön 
bejáratú albérlet kiadó Tusculánum-
ban. 06-30-4868870

*77721*

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*

Érd lakótelepen 1.5 szobás lakás 
földszinten eladó! 06-70-644-7238

*78408*

TÁRSKERESÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja Fe-
hér Orchidea Társközvetítőnket. 06-
20-487-6047, 06-30-974-1056

*76649*

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.

*78115*

VEGYES

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

*73465*

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

*71973*

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

*74370*

Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe 
versenyképes fizetéssel 

eladót felveszünk.
A jelentkezéseket a  

zoldseghaz@freemail.hu  
címre várjuk. 17

35
40

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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JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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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

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817, 20/9317-114 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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35Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

178998

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. Keressen bizalommal!
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Jelentkezés módja: önéletrajz megküldésével 
az iroda@imontec.hu e-mail címre.  

Tel.: 06-1/215-5190    

Juttatások:  versenyképes órabér 
belépéstől cafeteria + havi bónusz 
bejárási költségtérítés

Elvárás:        szakmunkás bizonyítvány (nem 
szakirányú) 
 fizikai terhelhetőség  

(betanított) munkatársakat keres
kétműszakos munkarendbe Budapest XXII. 

kerületi partneréhez

Gépkezelő
Imontec Kft.
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XXII. kerület, Ipari Park 
Tel: 06-1-207-5389, 

E-Mail: recyclen@recyclen.hu 

Műanyagfeldolgozó üzembe  
3 műszakos munkarendbe

férfi szakmunkást  
és gépkezelőt

felveszünk.

A Dr. Romics László  
Egészségügyi Intézmény 

ápoló és 
egészségügyi 

asszisztens
munkatársat keres. 

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

Szabó Julianna főnővérnél. 17
60
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ÁLLÁSHIRDETÉS – RAKTÁROS
A Fix Net Kft. biatorbágyi telephelyére keres 
raktáros munkatársat 8 órás munkaidőben, 

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

•   raktározási tapasztalat és targonca 
jogosítvány

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a peter@fix-net.hu e-mail címen. 
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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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Martonvásári telephelyű 
fuvarozó cég 

keres. Kizárólag belföldi 
munkára 24t nyerges, 
ponyvás teherautókra.

06 20 9735 095

TEHERGÉPKOCSI 
VEZETŐKET
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ELADÓK
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Érdi ékszerüzletünkbe 
leinformálható, kreatív, önállóan 

dolgozni tudó, magára és 
környezetére igényes 

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

szakirányú végzettség. 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 
marcell.goldengate@gmail.com

Felsőruházat, lakástextil készítése, 
javítása. 06-70-352-5310

*77305*

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*
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pest megye

o t t H o n  v a g y u n k  a  m e g y é k b e n !

Papír: 42,5 g/m2 
újságnyomó papír

Méret:  tabloid

Tükörméret:  212x298 mm

Hasábok száma:  5 

Hasábszélesség:
1 hasáb: 40 mm

2 hasáb: 83 mm

3 hasáb: 126 mm

4 hasáb: 169 mm

5 hasáb: 212 mm

színes keretes 
hirdetési alapár:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
átlag oldalszám: 24 
terjesztési terület: érd közigazgatási területe
lapzárta: hétfő 12 óra 
megjelenés: minden héten szerdán

A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

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

apróhirdetési árak

jellemző hirdetési felületek és árak

Hirdetés 
típus

Hirdetési  
felület 
(hmm)

Hirdetési 
méret
(mm)

Alapár 
(nettó)

1/50 48 40x48 13.248
2/50 96 83x48 26.496
1/100 98 40x98 27.048
2/100 196 83x98 54.096
2/150 296 83x148 81.696
3/100 294 126x98 81.144
3/150 444 126x148 122.544
3/200 594 126x198 163.944
5/150 
(féloldal) 740 212x148 204.240

5/300 
(oldal) 1490 212x298 411.240

„És mi lesz azzal, aki nem jelentkezik? Lelövik, mint egy kutyát!”
Páyer Ferenc visszaemlékezése elhurcolására 

 n 4–5. és 18. oldal

XXVI. évfolyam, 1. szám    2016. január 13.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Az elhurcoltakra emlékezett a város

Bölcsőde- és óvodafejlesztések
Érd ebben az uniós ciklusban 800 millió forint uniós 
forrásra számíthat. Ezen összeg felét az óvodák, felét 
pedig a bölcsődék korszerűsítésére, fejlesztésére kí
vánja fordítani a városvezetés.  n 7. oldal

A festészet autonóm nyelve
Még pár napig látható Kéri Mihály kiállítása az Érdi Ga
lériában. A festőművész kisebb megszakításokkal 
több mint fél évszázada él Érden, mégis talán ez az 
első, valóban méltókiállítása a városban.  n 9. oldal

Jól és jó hírekkel indult az év
A bajnokság szempontjából kulcsfontosságú mecs
csen győzött az Érd Vácott, de a Kdöntőjének odavágóján is remekül szEdina csapata.  

Hetvenegy esztendeje, hogy több mint háromezer érdi és környékbeli férfit málenkij robotra hajtottak a Szovjetunióba. 
Legtöbben a gyűjtőtáborok-ban vagy a munkatelepeken éle-tüket vesztették, alig páran tér-tek haza. Erről a rendszerváltás előtt nem lehetett beszélni. Csak évtizedekkel később, 1998-ban avatták fel a városi emlékművet a Magyar Földrajzi Múzeum épülete előtt: Domonkos Béla szobrát, amit minden esztendő-ben megkoszorúznak az elhur-coltak érdi emléknapjához, ja-nuár 8-ához legközelebb eső va-sárnapon. Január 10-én gyász-misével és istentisztelettel, ko-szorúzással és ünnepi műsorral emlékezett a város. (Összeállí-tásunk a 19. oldalon.)
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pest megye

o t t H o n  v a g y u n k  a  m e g y é k b e n !

Papír: 42,5 g/m2 
újságnyomó papír

Méret:  tabloid

Tükörméret:  212x298 mm

Hasábok száma:  5 

Hasábszélesség:
1 hasáb: 40 mm

2 hasáb: 83 mm

3 hasáb: 126 mm

4 hasáb: 169 mm

5 hasáb: 212 mm

színes keretes 
hirdetési alapár:

felárak:
Első oldali felár: 100%
Hátsó oldali felár: 50%
Meghatározott helyre: 25%

helyi kedvezmény: 15%

szerződés kedvezmények:
6 alkalomtól vagy 2400 hmm: 5%
12 alkalomtól vagy 4800 hmm: 10%
20 alkalomtól vagy 8000 hmm: 15%
30 alkalomtól vagy 12000 hmm: 18%
40 alkalomtól vagy 16000 hmm: 20%

Hasábmilliméter ár: 

Érdi Újság • Példányszám: 25 300
átlag oldalszám: 24 
terjesztési terület: érd közigazgatási területe
lapzárta: hétfő 12 óra 
megjelenés: minden héten szerdán

A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,  
egyszeri megjelenésre vonatkozik. 

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

apróhirdetési árak

jellemző hirdetési felületek és árak

Hirdetés 
típus

Hirdetési  
felület 
(hmm)

Hirdetési 
méret
(mm)

Alapár 
(nettó)

1/50 48 40x48 13.248
2/50 96 83x48 26.496
1/100 98 40x98 27.048
2/100 196 83x98 54.096
2/150 296 83x148 81.696
3/100 294 126x98 81.144
3/150 444 126x148 122.544
3/200 594 126x198 163.944
5/150 
(féloldal) 740 212x148 204.240

5/300 
(oldal) 1490 212x298 411.240

„És mi lesz azzal, aki nem jelentkezik? Lelövik, mint egy kutyát!”
Páyer Ferenc visszaemlékezése elhurcolására 
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Elérhetőségeink:
2030 Érd, Szabadság tér 12.
06-23-520-117
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Ügyfélfogadás: H-P 8:30-16 óráig
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Éva dot értékelt az ÉRD VSE elnöke
Szinte minden szinten előrelépett, bővült az Érdi VSE a 
2017/2018-as bajnoki idényben. Novák Ferencet, az Érdi 
VSE ügyvezető elnökét kérdeztük.

– Harmadik helyen vég-
zett az Érdi VSE NB III-as 
együttese, amely fantaszti-
kus őszt produkált, viszont 
a tavasz a sérülések miatt 
nem úgy sikerült. A vezető-
ség hogyan értékeli ezt a 
bronzérmet? A szezon előtti 
cél az első hatba jutás volt, 
végül dobogóra állhatott a 
csapat.

– Az előző év jó szereplése 
kötelezett bennünket arra, 
hogy az élmezőnyben he-
lyezkedjünk el. Az őszi sze-
replés több éven keresztül 
nagyszerűen sikerült, ez 
most lehetővé tette, hogy fél-
évkor versenyben legyünk 
az első helyért. Ezt szeret-
tük volna folytatni, azonban 
egy jó felkészülés ellenére a 
tavasszal olyan sérülések 
kezdődtek, hogy kulcsjáté-
kosokat kellett nélkülöz-
nünk. Ezáltal a rajtunk nem 
úgy sikerült, ahogy eltervez-
tük, mert az első három mér-
kőzésen két rangadó volt a 
Kaposvárral és az Ajkával, 
és ez meghatározta a tava-
szunkat. A két rivális elleni 

vereség után meghatároztuk 
a csapat felé, hogy érmet 
szeretnénk elérni. Tavasz-
szal pedig voltak is riválisok 
a harmadik helyért, de az 
idény második részében, jó 
hajrával végül sikerült bizto-
sítanunk a bronzérmet – ami 
összességében nagyon pozi-
tívan értékelendő.

– A felnőtt női csapat já-
tékban és létszámban is 
rengeteget lépett előre, míg 
az U16-os lányok egy tanu-
lóéven vannak túl. Ezt az 
utat is folytatni kell, de va-
lószínű, hogy a női szakág 
is bővül a jövőben.

– A felnőtt csapat amatőr 
együttes, amely viszonylag 
nagy létszámmal van, de 
többen néhány éve kezdték a 
labdarúgást, amely pozitív 
hozzáállással dolgozik, 
amelynek számszerű ered-
ményei is vannak. Többek 
között érkeztek olyan játéko-
sok, akik nem most kezdték 
a labdarúgást, és ők minősé-
gi erősítést jelentenek. Itt is 
jó eredmények vannak, re-
mélem, még egy kicsit elő-

rébb tudunk lépni, mert a 
tervünk, hogy a közeljövő-
ben nagypályás bajnokság-
ban játsszon a csapat. Ők 
heti két edzésen vannak és a 
szakmai munkában is elő-
rébb tudtunk lépni azzal, 
hogy a szakágat Lovász 
Gyöngyi vezeti, aki a ma-
gyar női labdarúgás egyik 
jelentős alakja. Az U16-os 
lánycsapatot azért hoztuk 
létre, hogy a későbbiekben a 
felnőtteknek legyen utánpót-
lásuk, valamint azért, mert a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség programja szerint lehe-
tőség nyílt arra, hogy orszá-
gos bajnokságban játsszon 
ez a korosztály, amelyben 
12-től 16 éves korig játsza-
nak a lányok. 

– Beszéljük a másik két 
és fél szakosztályról, a tol-
laslabdázókról, a sakko-
zókról, illetve a futsalosok-
ról, akik hivatalosan nem 
szakosztályként vannak 
jelen az Érdi VSE-ben, hi-
szen egy együttműködés 
van az Érdi VSE és a 5 Stars 
SE között. 

– Az Érdi VSE évek óta 
büszke lehet a tollaslabda 
szakosztályra, mert megha-
tározó az utánpótlás tekinte-

tében az egész országban, és 
sorra hozza a jó eredménye-
ket. Az elnökségi ülésen kü-
lön dicséretben részesült a 
szakosztály vezetése, a köz-
gyűlésen is kiemeltük ezt, 
hiszen nagyon jó eredmé-
nyeket hoznak, mert orszá-
gos bajnokságokon és a di-
ákolimpián csapatban és 
egyénileg is ott vannak a 
dobogón. A sakk szakosztá-
lyunk évtizedes múlttal ren-
delkezik. Egy felnőtt szak-
osztályról van szó, amely az 
elmúlt bajnoki évben bele-
kezdett az utánpótlás-neve-
lésbe is. Figyelemreméltó 
létszámmal rendezték az 

utánpótlás-viadalokat az 
érdi iskolák között. Ameny-
nyire tudjuk, támogatjuk 
őket, ezért dicséretet érde-
melnek az edzők és a szak-
osztály vezetői is az egész 
éves munkáért. A továbbiak-
ban is folytatjuk az együtt-
működést a 5 Starssal, de 
nem fognak beolvadni az 
egyesületbe. Az NB II-es baj-
nokságban bennmaradt a 
csapat és a továbbiakban is 
az Érdi VSE nevét viseli. 
Szerettük volna bővíteni a 
palettánkat, de a jövőben 
még ezzel az együttműkö-
déssel folytatjuk. 
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Érdi erdőn át a világbajnoki címig
Nem sűrűn lehet házigazdája Érd egyszerre világ- és 
Európa-bajnokságnak, valamint világkupának, az el-
múlt hétvégén azonban ez esett meg a várossal. A tájé-
kozódási kerékpársport legjobbjai Új-Zélandtól Svédor-
szágig nálunk birkóztak meg a terepviszonyokkal.

Június 27. és július 1. kö-
zött Magyarországon rande-
vúzott a tájékozódási kerék-
pározás nemzetközi elitje. A 
nagykovácsi központú, de 
többek között Újpestet is 
érintő ötnapos junior és fel-
nőtt Európa-bajnokság, fel-
nőtt világkupa, továbbá sze-
nior világbajnokság Érden 
zárult. Szombaton és vasár-
nap a váltó versenyszámait 
rendezték a Felső-Parkváro-
son túl lévő erdős területen. 
A huszonkilenc nemzet 
mintegy ötszáz kerékpár-
versenyzőjét megmozgató 
eseményén a junior, a felnőtt 
vagy más néven elit, illetve a 
szenior korosztály küzdel-
meiben hirdettek győztest. 
Érdekesség, hogy míg tizen-
négy éves kortól lehetett ne-
vezni a viadalra, volt, aki 
nyolcvankét esztendősen is 
dobogóra állhatott. 

A tömegrajt, a sprint, vala-
mint a hosszú táv futamait a 

hétközben bonyolította le a 
rendező Magyar Tájékozó-
dási Futó Szövetség, az érdi 
helyszínen pedig a középtáv 
és a váltó kapott szerepet az 
utolsó két napon. 

A szombati középtávon ki-
lencvenkilencen rajtoltak, 
közülük kilencvenhárman 
tudtak célba érni a tájékozó-
dási pontok érintését követő-
en. Az Európa-bajnoki kate-
gória nyertese az elit férfi 
mezőnyben a cseh Bogar 
Krystof lett 59:06-tal, meg-
előzve az orosz Gritsan Rus-
lant, aki 1:01:44-es időt te-
kert. A dobogó harmadik fo-
kára a francia Fuchs Baptis-
te állhatott fel, az ő ideje 
1:02:41 volt. A legjobb magyar 
eredményt Fekete Ágoston 
érte el 1:13:01-gyel, aki a har-
mincötödik helyen haladt át a 
célvonalon. Ugyanebben az 
Eb-versenyszámban, de a 
hölgyeknél orosz–brit–orosz 
végső sorrend alakult ki. 

58:56-os idővel győzött Shi-
pilova Vinogradova Olga, 
1:00:25-tel végzett második 
helyen Dallimore Clare, 
1:01:03-mal pedig Poverina 
Svetlana zárt harmadik-
ként. A kategória egyetlen 
magyarja, Balla Sarolta Bo-
róka 1:58:00-val harminchar-
madik lett.

A vasárnapi váltóversenyt 
még melegebb időben tartot-
ták, mint az egy nappal ko-
rábbi programot, ami az oly-
kor nehéz terepviszonyok 
közepette eléggé megizzasz-
totta a résztvevőket. A mix, 
azaz vegyes váltó kategóriá-
ban egy nőből és két férfiból 
álló háromfős csapatok tet-
ték próbára fizikai erejüket, 
elszántságukat, no meg tájé-
kozódási képességüket. Az 
elit kategóriában Csehország 
diadalmaskodott: a Tichovs-
ka Martina–Ludvik Voj-
tech–Bogar Krystof összeté-
telű trió 2:20:06-os idővel tel-
jesítette a pályát. Második 
helyen a Shipilova Vinogra-
dova Olga–Gluhov Valeriy–
Foliforov Anton orosz hár-
mas zárt 2:20:10-zel, míg a 
harmadik pozíciót a finn 

Hara Marika–Haga Andre–
Kaskinen Hare összeállítá-
sú csapat szerezte meg. A 
huszonkilenc egységet felvo-
nultató mezőnyben tizenket-
tedik helyezett lett a magya-
rok „egyes” gárdája. Fekete 
Ágoston, Bedő Csaba és Bal-
la Sarolta Boróka 3:19:56-os 
időeredményt ért el, amivel a 
legjobb hazai eredményt pro-
dukálták a mieink.

A magyar válogatott a 
szeniorok között egészen a 
dobogóig menetelt, mivel a 
Tamás Tibor–Viraszkó 
Zoltán–Tóth Zoltán hármas 

2:27:18-as idővel ezüstérmet 
szerzett. 

Mets Miklós versenyigaz-
gató elmondta, hogy az elő-
zetes várakozásoknak ma-
ximálisan megfelelt a ver-
seny, a létszám és a színvo-
nal is pozitív visszaigazolást 
adott a szervezőknek. Mets 
Miklós hozzátette, hogy a 
magyar tájékozódási kerék-
pársport nívójának is jót tett 
ez a világverseny, házigaz-
daként helytállva pedig to-
vább sikerült népszerűsíteni 
a sportágat.

QQ -pp-

Novák Ferenc elégedett a klub szakosztályaival

Szombaton és vasárnap a váltó versenyszámait a Felső-Parkváro-
son túl lévő erdős területen rendezték

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

Kötelező
zárvatartás
2018.07.23 – 08.03.
Nyitás: 2018.08.04.

17
75

69

23sport  | 2018. július 4. |

Bra vúr kellett volna 
Az esélyesebb Sam Eggington nyerte a Krämer Péter 
elleni párharcot az angliai Birminghamben rendezett 
profiboksz-gálán. A tét nem volt kicsi, az IBO szerve-
zet interkontinentális övéért szálltak ringbe a bunyó-
sok szombat este.

Az érdi Krämer „Kispa-
pó” Péter (8 győzelem, 1 
döntetlen, 1 vereség) má-
sodjára lépett szorítók közé 
Angliában: néhány hónap-
pal ezelőtt értékes döntet-
lent ért el egy manchesteri 
gálán. Azóta tovább fejlő-
dött a mostani mérkőzés 
előtt még veretlen magyar 
sportoló, akinek fogyasz-
tásra is szüksége volt az 
Eggington elleni csatához. 

– Nem ez az én súlycsopor-
tom, de beugróként felkér-
tek a címmeccsre, én pedig 
szerettem volna élni a lehe-
tőséggel, így a 69,5 kg-os 
nagyváltósúlyig le kellett 
mennem – nyilatkozta Krä-
mer még az elutazása előtt.   

A szombati gála főmérkő-
zésén aztán igyekezett bi-
zonyítani az UBO középsú-
lyú Európa-bajnok ökölví-
vó, hogy megtartva veret-
lenségét, újabb súlycso-
portban legyen Európa-
bajnok. A hazai pályán 
szerepelt Eggington (23 
győzelem, 4 vereség) vi-
szont nem volt könnyű el-
lenfél, eddigi mérkőzései-
nek nagy részét megnyerte 
és nem ritkán kiütéssel. A 
helyszíni beszámolók sze-
rint az első három menet-
ben ennek megfelelően do-
minált is az angol, Krämer 
csak helyenként tudott be-
találni. Ennek ellenére ke-

ményen bunyózva állta az 
erőteljes ütéseket, a negye-
dik menetben azonban a 
bíró beszüntette a mérkő-
zést és TKO-val Sam Eg-
gingtont hozta ki győztes-
nek. – A felkészülés nagyon 
jól sikerült. Remek kesztyű-
 zőpartnereim voltak mind 
az edzőtársaim, mind az 
edzőm személyében. A pro-
fi magyar bajnok Berki Fe-
cóval is nagyon jókat tud-

tam készülni. Sajnos a 
meccs nem úgy alakult, 
ahogy terveztük. Elkövet-
tem hibákat és az ellenfél-
ről sem gondoltuk, hogy 
ennyire jönni fog. Ez kissé 
megzavart. A bíró a negye-
dik menetben beszüntette 
a mérkőzést, amit egyálta-
lán nem értettünk. Nem 
voltam megütve, sőt, közel 
sem voltam hozzá, de a 
mérkőzésvezető közbelé-
pett. Mindegy, ez így ala-
kult. Átértékelem a hibá-
kat és a jó dolgokat. Kis 
pihenő jön most, aztán me-
gyünk tovább. Köszönöm 
Flóris László edzőnek a 
felkészítést, Feja Tibor me-
nedzsernek a lehetőséget, 
a rajongóknak, szurkolók-
nak pedig azt a sok szere-
tetet, amit tőlük kaptam és 
kapok most is – értékelt 
Krämer „Kispapó” Péter a 
hazautazást követően.

QQ Pecsuvácz

Ara nnyal hangolt Barócsai és Milák
Az egész mezőnyt maga 
mögé utasította Barócsai 
Petra és Milák Kristóf a 
Budapest Open úszóver-
seny 400 méter gyors, illet-
ve 200 méter pillangó ver-
senyszámában. Mindkét 
sportoló indul a szerdán 
kezdődő ifjúsági Európa-
bajnokságon is.

A junior Európa-bajnok-
ságra készülő Barócsai Pet-
ra és Milák Kristóf egy aránt 
két számban állt rajtkőre a 
fővárosi felkészülési viada-
lon. A 16 esztendős Barócsai 
elsőként 50 méter gyorson 
indult, ahonnan sajnálatos 
módon kizárták, mivel a kel-
leténél előbb rajtolt el. Ezután 
viszont nagyon szépen telje-
sítve, 4:16:47-es idővel meg-
nyerte a 400 gyorsot. 

Milák Kristóf nagy csatá-
ban előzte meg a mezőnyt a 
200 méteres pillangóúszás 
küzdelmeiben, mindössze 
négy századdal, 1:56.37-es 
időeredménnyel megelőzve 
az ifjúsági olimpiai bajnok 
Biczó Bencét. A felnőtt világ-
bajnoki ezüstérmes Milák 50 
pillén is megmérette magát, 
ahol harmadik helyen zárt.

Selmeci Attila tanítvá-
nyai a Budapest Open ver-
senyt is felkészülésnek 
szánták a szerdán kezdődő 
ifjúsági Európa-bajnokság-
ra. A magyar delegáció hét-
főn hajnalban utazott el a 
korosztályos kontinenstor-
nára. Milák hat egyéni kate-
góriába nevezett – 50, 100, 
200 pillangó és 100, 200, 400 
gyors –, amit még kiegészíte-
nek a váltók. Barócsai há-
rom egyéni szám – 100 pil-
langó és 200, 400 gyors – 
mellett érdekelt lesz abban a 
4x200 méteres gyorsváltó-

ban is, amellyel tavaly 
aranyérmes lett az Eb-n. 

Selmeci Attila előzetesen 
elmondta, hogy szeretné, ha 
Petrának sikerülne a címvé-
dés a váltóban, ami nem lesz 
könnyű feladat, ugyanis a 
csapatot betegség sújtotta 
az elmúlt időszakban. Mi-
lákkal kapcsolatban a mes-
teredző úgy véli, hogy esé-
lyesként száll medencébe 
Finnországban, és minden 
adott újabb remek időket 
úszni, ezáltal pedig érmeket 
gyűjteni. 
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Barócsai három egyéni szám mellett érdekelt lesz a 4x200 méteres 
gyorsváltóban is az Eb-n

Krämer Péternek fogyasztania is kellett a meccs előtt



Újra ingyen képzések a Kósban
Egy tizeddel jobb év végi iskolai átlag, jó rendű komplex 
szakmai vizsgák, egyre több jelentkező, újonnan induló 
hiányszakmák – igazán jó eredményekkel büszkélked-
hetett ebben a tanévben az ÉSZC Kós Károly Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája. Az intézményben nyá-
ron sem pihennek, folyamatosan fogadják a következő 
tanév esti képzéseire jelentkezőket.

Megszűnt a nagy zsivaj, ki-
haltak a folyosók, a tanmű-
helyek, csak pár rendészeti 
szakos diák tölti még bent az 
Ercsi úti iskolában a nyári 
gyakorlatot. Az érettséginek 
is pár napja vége, van egy kis 
idő a számvetésre. A 2017/18-
as tanévben elért eredmé-
nyekről Dózsa Lajos intéz-
ményvezető beszélt lapunk-
nak.

– Nyolcvanheten tettek 
idén érettségit intézmé-
nyünkben.  Nagy örömünk-
re javult az érettségi átlag, a 
komplex szakmai vizsgák 
eredménye a jó rendűhöz 
közelít, ami azért nagy szó, 
mert a követelmények szigo-
rodtak. A nappali képzés-
ben hetvenhárom diákunk 
tett sikeres komplex szak-
mai vizsgát. Büszkék va-
gyunk arra, hogy idén is volt 
olyan diákunk, aki orszá-
gos szakmai versenyen any-

nyira jó eredményt ért el, 
hogy az írásbeli szakmai 
vizsgát kiváltotta ezzel. 
Nagy örömünkre szolgál az 
is, hogy idén jelentősen 
csökkent azoknak a közép-
iskolás diákjainknak a szá-
ma, akiknek javítóvizsgát 
kell tenniük a szünidő vé-
gén. Iskolánkban sok a ta-
nulási nehézséggel küzdő 
diák; felkészült kollégák és 
gyógypedagógus segíti őket 
– mondta Dózsa Lajos, hoz-
záfűzve: a szakgimnáziumi 
és -középiskolai osztályok 
létszáma kiegyensúlyozott 
volt a tanévben; a felnőttok-
tatásban részt vevőkkel 
együtt 810 diákjuk volt. 

– Bár az országos hírek ar-
ról szólnak, hogy kevesen je-
lentkeznek a szakképzésbe, 
nálunk ennek ellenkezője 
igaz: tavalyelőtt 26, idén 28 
osztály indult, a 2018/19-es 
tanévben pedig már 30 osz-

tály indul a Kósban. Ez azt 
jelenti, hogy évente 50–60 di-
ákkal többet veszünk fel, 
mint korábban – jegyezte 
meg az iskolaigazgató, hoz-
zátéve: a nagyobb érdeklő-
dés annak is köszönhető, 
hogy több nyitott kapus ren-
dezvényt – szakmák éjsza-
kája, nyílt napok, nyitott mű-
helyek – szerveznek tanév 
közben. 

Az iskola eszközparkja is 
bővült az elmúlt esztendő-
ben: az ÉSZC támogatásával 
interaktív táblák, projekto-
rok, notebookok, székek, pa-
dok, hagyományos táblák és 
egyéb, a szakmai képzést 
segítő eszközök érkeztek az 
intézménybe. 

Most, hogy az érettségik-
nek és szakmai vizsgának 
vége, elcsendesült az intéz-
mény, de azért a nyári nyuga-
lom idején sem áll meg az 
élet: augusztus 17-ig ugyanis 
még fogadnak jelentkezése-
ket a 2018/19-es tanévre meg-
hirdetett, esti képzésekre, az 
üres helyek függvé nyében. 
Akik szeretnének ingyen 
szakmát szerezni a felnőtt-
oktatásban, azoknak érde-
mes jelentkezni – szep tember 

1-jei kezdéssel, megfelelő 
számú jelentkező esetén, a 
következő szakképzések in-
dítását tervezik: kereskedő, 
irodai titkár, központifűtés- 
és gázhálózat rendszerszere-
lő; villanyszerelő; szerszám-
készítő; gépi forgácsoló; he-
gesztő, cukrász, szakács, 
pincér. Bővebb információt 
az iskola honlapján (www.

koskarolyszki.hu) találnak 
az érdeklődők, illetve tájé-
koztatást kérhetnek az isko-
la@kos.erd.t-online.hu e-
mail címen, illetve a 23/365-
531-es, illetve a 23/365-501-es 
telefonszámon. (A nyári szü-
netben az iskolában szerdán-
ként 8 és 12 óra között tarta-
nak ügyeletet). 

QQ ÁdÁm Katalin

Egy unikum érdikum
Az Érdi Értéktár Bizottság és – az önkéntesekből álló – 
munkájukat segítő Érdi Hungarikum Klub immáron öt 
éve gyűjti azokat a tárgyi, szellemi értékeket, amelyek 
megőrzését az utókor számára fontosnak tartják. Mun-
kájuk nyomán gyarapszik az Érdi Települési Értéktár, 
azaz az érdikumok gyűjteménye, a listán immár félszáz 
tétel szerepel. Hagyománnyá vált, hogy oklevelet, megbí-
zólevelet kapnak azok az alkotók, javaslattevők és érték-
őrök, akik tevékenységükkel kapcsolódnak a települési 
értéktár bővítéséhez. A városi közgyűlés legutóbbi ülé-
sén T. Mészáros András polgármester és Hudák Mihály, 
az értéktár bizottság elnöke adta át az elismeréseket.

Oklevelet adtak át azok-
nak, akik a bizottság decem-
beri és idén májusi ülésén 
kerültek az értéktárba. Eb-
ben az elismerésben része-

sült Homolya Gábor, aki-
nek művészeti tevékenysé-
gét a kulturális örökség ka-
tegóriába vették fel, ahogy 
Tamaska Józsefné Jakab 
Margit szőtteseit is. Az okle-
velet átvehette dr. Kubassek 
János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója az 
ugyancsak érdikumnak mi-
nősített Érdi Krónika szer-
kesztőjeként.  Fekete Zol-
tánnak, az Érd Médiacent-
rum főszerkesztőjének a 
Monda és valóság határán 
című dokumentumfilm-soro-
zat okán ítéltek elismerést. 
A Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola mintegy ne-
gyedszázados kórustalálko-
zója is az értéktárba került, 

az oklevelet Maitz Ferenc 
igazgató kapta. Köszönet il-
leti azokat is, akik javaslata-
ikkal felhívják a bizottság 
figyelmét a település meg-
óvandó értékeire, s ők ezért 
értékőri megbízást is kaptak 
az oklevelük mellé: Hamar 
József, Daróci Lajosné, 
Gárdosné Beke Zita, Le-
hoczki Zsuzsanna, Kávrán-
né Szedmák Ilona, Jáki An-
tal, Kotroczóné Klopfer Te-
réz, Nagyné Rápli Györgyi, 
Brunczvikné Máté Ildikó.

Tavaly december óta sze-
repel az érdikumok listáján 
Homolya Gábor, aki csak-
nem 25 éve Érden élő és alko-
tó képzőművész. Munkássá-
ga rendkívül gazdag és sok-
oldalú: készített és készít 
rajzfilmeket, murális műve-
ket, festményeket, plakáto-
kat, grafikai-arculati terve-
ket, egyedi grafikákat, fotó-
montázsokat, fotókat, ho-
mok-applikációs kollázso-
kat, tárgyszobrokat. Legis-
mertebbek ez utóbbiak, a 
tárgyszobrok, az objektek – 
vagy minek is nevezzük eze-
ket az egyedi alkotásokat? 
Az biztos, hogy unikumnak 

számítanak 
szokatlansá-
gukkal. A 
művész sze-
rint talán az 
assemblage 
– vagy mond-
hatjuk új-re-
al izmusnak 
is egy lexi-
kon szerint – 
kifejezés fedi 
le legjobban, 
amit csinál, 
az irányzat 
lényegében a 
d a d i z m u s -
ban gyökere-
zik. A dolog 
lényege: kü-
lönféle tár-
g yak eg y-
máshoz il-
lesztéséből, 
összera ká-
sából, hal-
m o z á s á b ó l 
létrehozot t 
háromdimenziós műalkotás. 
Na, Homolya Gábor éppen 
ilyeneket csinál a műfaj 
nemzetközi vonulataitól any-
nyiban eltérően, hogy nem a 
puszta látvány érdekli, nem 
az a célja, hogy a kompozíci-
ók meghökkentő voltukkal 
hassanak. Komoly, olykor 
mély, elsősorban irodal-

munkban és történelmünk-
ben gyökerező tartalmak 
kifejezésére igyekszik hasz-
nálni e sajátos kifejezési mó-
dot. Homolya Gábor munkái 
a témába vágó tárlatokon 
láthatóak olykor, Érden két 
önálló kiállítása volt már, s 
rendszeres résztvevője a 
Téli Tárlatoknak is.   Q (mnp) 

Kincső és Petra a Kós iskolában érettségiztek a napokban. Három 
évig cukrásznak tanultak, majd két évig készültek az érettségire.
– A mai világban mindenhez megkövetelik az érettségit. Én nem 
megyek főiskolára, de szeretnék elvégezni egy emelt szintű OKJ-s 
képzést, amihez az érettségi követelmény – mondta Kincső. Barát-
nője, Petra szintén szeretne még egy szakmát szerezni; szívesen 
lenne fodrász. Mosolyogva mesélték, régi vágyuk, hogy céget ala-
pítsanak, ahol majd együtt dolgozhatnak. Az érettségitől nem fél-
tek; mint mondták, aki egyszer eljut idáig, annak biztos, hogy sike-
rül a matúra. 

A cukrászlányok a napokban érettségiztek

Homolya Gábor művészeti tevé-
kenységét a kulturális örökség 
kategóriába vették fel

Homolya Gábor Dózsa című alkotása

24 | 2018. július 4. |    érdikum

Újra ingyen képzések a Kósban
Egy tizeddel jobb év végi iskolai átlag, jó rendű komplex 
szakmai vizsgák, egyre több jelentkező, újonnan induló 
hiányszakmák – igazán jó eredményekkel büszkélked-
hetett ebben a tanévben az ÉSZC Kós Károly Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája. Az intézményben nyá-
ron sem pihennek, folyamatosan fogadják a következő 
tanév esti képzéseire jelentkezőket.

Megszűnt a nagy zsivaj, ki-
haltak a folyosók, a tanmű-
helyek, csak pár rendészeti 
szakos diák tölti még bent az 
Ercsi úti iskolában a nyári 
gyakorlatot. Az érettséginek 
is pár napja vége, van egy kis 
idő a számvetésre. A 2017/18-
as tanévben elért eredmé-
nyekről Dózsa Lajos intéz-
ményvezető beszélt lapunk-
nak.

– Nyolcvanheten tettek 
idén érettségit intézmé-
nyünkben.  Nagy örömünk-
re javult az érettségi átlag, a 
komplex szakmai vizsgák 
eredménye a jó rendűhöz 
közelít, ami azért nagy szó, 
mert a követelmények szigo-
rodtak. A nappali képzés-
ben hetvenhárom diákunk 
tett sikeres komplex szak-
mai vizsgát. Büszkék va-
gyunk arra, hogy idén is volt 
olyan diákunk, aki orszá-
gos szakmai versenyen any-

nyira jó eredményt ért el, 
hogy az írásbeli szakmai 
vizsgát kiváltotta ezzel. 
Nagy örömünkre szolgál az 
is, hogy idén jelentősen 
csökkent azoknak a közép-
iskolás diákjainknak a szá-
ma, akiknek javítóvizsgát 
kell tenniük a szünidő vé-
gén. Iskolánkban sok a ta-
nulási nehézséggel küzdő 
diák; felkészült kollégák és 
gyógypedagógus segíti őket 
– mondta Dózsa Lajos, hoz-
záfűzve: a szakgimnáziumi 
és -középiskolai osztályok 
létszáma kiegyensúlyozott 
volt a tanévben; a felnőttok-
tatásban részt vevőkkel 
együtt 810 diákjuk volt. 

– Bár az országos hírek ar-
ról szólnak, hogy kevesen je-
lentkeznek a szakképzésbe, 
nálunk ennek ellenkezője 
igaz: tavalyelőtt 26, idén 28 
osztály indult, a 2018/19-es 
tanévben pedig már 30 osz-

tály indul a Kósban. Ez azt 
jelenti, hogy évente 50–60 di-
ákkal többet veszünk fel, 
mint korábban – jegyezte 
meg az iskolaigazgató, hoz-
zátéve: a nagyobb érdeklő-
dés annak is köszönhető, 
hogy több nyitott kapus ren-
dezvényt – szakmák éjsza-
kája, nyílt napok, nyitott mű-
helyek – szerveznek tanév 
közben. 

Az iskola eszközparkja is 
bővült az elmúlt esztendő-
ben: az ÉSZC támogatásával 
interaktív táblák, projekto-
rok, notebookok, székek, pa-
dok, hagyományos táblák és 
egyéb, a szakmai képzést 
segítő eszközök érkeztek az 
intézménybe. 

Most, hogy az érettségik-
nek és szakmai vizsgának 
vége, elcsendesült az intéz-
mény, de azért a nyári nyuga-
lom idején sem áll meg az 
élet: augusztus 17-ig ugyanis 
még fogadnak jelentkezése-
ket a 2018/19-es tanévre meg-
hirdetett, esti képzésekre, az 
üres helyek függvé nyében. 
Akik szeretnének ingyen 
szakmát szerezni a felnőtt-
oktatásban, azoknak érde-
mes jelentkezni – szep tember 

1-jei kezdéssel, megfelelő 
számú jelentkező esetén, a 
következő szakképzések in-
dítását tervezik: kereskedő, 
irodai titkár, központifűtés- 
és gázhálózat rendszerszere-
lő; villanyszerelő; szerszám-
készítő; gépi forgácsoló; he-
gesztő, cukrász, szakács, 
pincér. Bővebb információt 
az iskola honlapján (www.

koskarolyszki.hu) találnak 
az érdeklődők, illetve tájé-
koztatást kérhetnek az isko-
la@kos.erd.t-online.hu e-
mail címen, illetve a 23/365-
531-es, illetve a 23/365-501-es 
telefonszámon. (A nyári szü-
netben az iskolában szerdán-
ként 8 és 12 óra között tarta-
nak ügyeletet). 
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Oklevelet adtak át azok-
nak, akik a bizottság decem-
beri és idén májusi ülésén 
kerültek az értéktárba. Eb-
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