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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!
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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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Próbáltak elvinni focizni az oviban, de nem sikerült
Interjú Milák Kristóf junior és felnőtt világbajnoki arany- és ezüstérmes úszóval n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 27. szám    2018. július 11.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Rég i és új közösségi kötelékek szabadon
Ötödik éve rendez babás-mamás 

piknikeket az érdligeti játszótéren a 
Kötelék – Érd térségi Közösség a 
Családokért civil csoport. Az ingye-
nes, kéthetenkénti alkalmakon a 
kisbabás anyukáknak teremtenek 
lehetőséget a találkozásra, a kötet-
len együttlétre, beszélgetésre, ta-
nácsadásra. Július 3-án, az idei első 
pikniken minden korábbi „részvéte-
li csúcs” megdőlt: tíz óra után már 
tizennégy család üldögélt a homoko-
zó melletti árnyas, sövénnyel hatá-
rolt területen leterített plédeken, és 
folyamatosan érkeztek az anyukák, 
no meg a babák és a tesók. E kötet-
len találkozók célja, hogy az azonos 
élethelyzetben lévő anyukák talál-
kozhassanak egymással, megoszt-
hassák tapasztalataikat, tippjeiket. 
A piknikeket kéthetente keddenként 
tarja a Kötelék csoport; a következő 
alkalmakra július 17-én, majd 31-én 
és augusztus 14-én kerül sor, az 
utolsó összejövetelt pedig augusz-
tus 28-án tartják. n 19. oldal

Könnyebb lesz a közlekedés

A tervezettnél korábban birtokba vehetik az érdiek a 
Szent István hidat. Október elseje volt az eredeti ha-
táridő, de most úgy tűnik, hogy augusztus végén már 
lehet közlekedni a vasúti átkelőn. Ezzel csökkenhet a 
városközpont forgalma is.  n 3. oldal

Biztosított a kézisek működése

Érd közgyűlése hétfőn, rendkívüli ülésén megválasz-
totta dr. Boldog Annát az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjé-
nek. Erre azért volt szükség, mert Szántó Erzsébet je-
lenleg betegállományban van, így nincs, aki ellássa az 
ügyvezetői teendőket  n 7. oldal

A kultúra misszionáriusa

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének idei, Keszthe-
lyen rendezett 50. vándorgyűlésén Sebestyénné 
Majchrowska Ewát, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár igazgatóját Egyesületi Munkáért Emlékérem ki-
tüntetésben részesítették.  n 9. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)
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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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Már a nyáron könnyebb lehet a közlekedés
Várhatóan a tervezettnél korábban birtokba vehetik az 
érdiek a Szent István hidat. Október elseje volt az erede-
ti határidő, de most úgy számolnak, hogy augusztus vé-
gén már lehet közlekedni a vasút feletti átkelőn. Ezzel 
csökkenhet a városközpontban lévő alagút forgalma is. 
Feczkó Róbert, a kivitelezéssel megbízott A-Híd Zrt. 
projektmérnöke azt hangsúlyozta, hogy ebben a hónap-
ban majdnem minden munkával végeznek.

Éppen egy évvel ezelőtt 
kezdődött az Európai Unió 
és a magyar állam által 1,3 
milliárd forint értékben fi-
nanszírozott Szent István 
híd építése, amely Érd ke-
resztirányú forgalomelveze-
tését szolgálja a település 
északi és déli oldala között. 
Az elemekből összerakott 
híd a Budapest–Pusztasza-
bolcs vasútvonal és a Buda-
pest–Székesfehérvár vágá-
nya felett épült fel rekordse-
bességgel. Jelenleg már 
csak a hidak csatlakozó ré-
szeinek kialakítása, a kor-

látépítés befejezése és a cso-
mópontok kialakítása van 
hátra.

Feczkó Róbert projekt-
mérnök tájékoztatása sze-
rint júliusban minden na-
gyobb volumenű munkát be-
fejeznek és a tervek szerint 
augusztusban megnyitják a 
forgalmat a Szent István hí-
don. A híd folytatásában, az 
Elöljáró utca és a Velencei út 
csatlakozásánál, illetve a 
híd másik végén a Kossuth 
Lajos utcánál önkormányza-
ti projekt részeként újítják 
fel az utat a Modern Városok 

programban. T. Mészáros 
András polgármester leg-
utóbbi sajtótájékoztatóján 
újságírói kérdésre úgy fogal-
mazott, hogy a Velencei út 
környéke „utol fogja éri a híd 
munkálatait”, de a Kossuth 
Lajos utca–Szent István út 
kereszteződésénél valószí-
nűleg csúszni fognak a mun-
kák, mert egy terület még 
kisajátításra vár, ami általá-
ban hosszadalmas eljárás. 

A Szent István híd meg-
épülésének köszönhetően 
várhatóan csökken a város-
központban a szinte állandó 
jellegű torlódás, igaz, a ter-
vek szerint a városon belüli 
felüljárók nem bonyolítanak 
tranzitforgalmat, hanem 
azt a célt szolgálják majd, 
hogy az itt élők tervezhető-
en elérjék az intézménye-
ket, lakhelyüket vagy a 
munkahelyüket.

Az A-Híd Zrt. projektmér-
nöke elmondta: a hidak 60,7 
méter fesztávolságúak, két-
szer egysávosak. A szakem-
berek összesen 774 méter 
hosszú útszakaszt építettek 
ki, a híd hosszúsága 451 mé-
ter. Az új útszakaszokon ki-
építették a közvilágítást és a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szert is. A Szent István híd 
gyalogosan és kerékpárral 
is járható lesz, a gépkocsik 
pedig 50 km/h sebességgel 
közlekedhetnek majd. 

Feczkó Róbert összeg-
zésként azt mondta: több 
problémával is szembesül-
tek a munka során, mert a 
hidak kivitelezését nehezí-
tette a helyszín problémás 
megközelíthetősége, vala-
mint a korlátozottan rendel-
kezésre álló vágányzári 
időpontok is, ugyanis csak 
néhányszor 2–3 órát kaptak 
a kivitelezők. Még a híd 
szerkezetének kiválasztá-
sát is nagy részben a vá-
gányzárak rendelkezésre 
állása határozta meg.

Végül előregyártott pálya-
táblák gyorsították fel a 
munkát, ugyanis a vágány-
zárak korlátozottsága mel-
lett a szakmunkáshiány és a 
téli időjárási körülmények 
miatt az A-Híd munkatársai 
felvetették, hogy a pályatáb-
lák előregyártása jelentősen 
felgyorsíthatja a híd építé-
sét. A pályatáblagyártás lé-
nyege, hogy a két acél főtar-
tóra keresztbe 20, illetve 21 
db, teljes hídkeresztmetszet 
szélességű, jelen esetben 
1,98 méter hosszú pályale-
mezszeletet daruznak. Így 
az állványozáshoz szüksé-
ges daruzási feladatok le-
csökkentek, mivel a próba-
cölöpözés és az alépítmény 
készítés ideje alatt, azzal 
párhuzamosan, műhelyben, 
technológiai kontroll mellett 
elkészültek a táblák. Ennek 
eredményeképpen a helyszí-
nen körülbelül két nap alatt 
elkészültek a pályalemezek, 
így az összes többi munka is 
fel tudott gyorsulni.

QQ Ba-Nyilas H.

Augusztus végén már közlekedni lehet a vasút feletti átkelőn

Már csak a hidak csatlakozó részeinek kialakítása, a korlátépítés befejezése és a csomópontok kialakí-
tása van hátra
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Min dent a magam idejében
A helsinki ifjúsági Eb-n elért eredményeinek köszönhe-
tően (lásd 23. oldal) ismét Milák Kristóf nevétől hangos 
a hazai és nemzetközi sajtó. Azt már kevesebben tudják, 
hogy nem a finnországi verseny volt az egyetlen akadály, 
amit sikerrel vett a közelmúltban. A tárnoki fiatalem-
berrel a nemrég letett érettségiről, az előtte álló verse-
nyekről, továbbtanulásról és arról beszélgettünk, meny-
nyire fér bele mostanság az életébe a kikapcsolódás, a 
szórakozás, és mennyire érzi magát „celebnek” egy-egy 
sikeres nemzetközi verseny után.

n  ÁdÁm Katalin

– Pár nappal az érettségi 
után, és pár nappal a finnor-
szági ifjúsági Európa-baj-
nokság előtt beszélgetünk. 
Hogy sikerültek a vizsgák?

– Jól, sőt, elmondhatom, 
hogy a vártnál is jobban, ha 
figyelembe vesszük, hogy 
mennyit tudtam készülni rá.

– Segített valaki a felkészü-
lésben?

– Igen, a tanáraim – a Gár-
donyi gimnáziumi tagozatá-
ra jártam, mint magántanu-
ló – segítettek.

– Merre tovább, hol ké-
szülsz továbbtanulni?

– Az Edutus Főiskola gaz-
dálkodás és menedzsment 
szakán. Gondolkodtam a 
Testnevelési Egyetemen is, 
de mivel nem szeretnék sem 
edző, sem gyógytornász len-
ni, és nincs igényem arra 
sem, hogy emberekkel fog-
lalkozzam, úgy érzem, ez 
nem az én utam. A gazdálko-
dásmenedzsment viszont 
annál inkább érdekel.

– Hogy tudod majd össze-
egyeztetni az úszást a tanu-
lással?

– Ahogy a gimnáziumot, 
nem lesz semmi különbség, 
talán csak annyi, hogy egy 
kicsit máshogy lesznek az 
órák, de az edzéseim válto-
zatlanok lesznek. Persze a 
főiskolát illetően még nin-
csenek tapasztalataim, majd 
meglátjuk…

– Sokszor nyilatkoztad 
már korábban, hogy a szüle-
id nagyon sokban segítették 
a pályafutásodat. Ez ma is 
így van?

– Igen. Édesanyám világ-
életében ápolónő volt, 
édesapám pedig vagyonőr. 
Mikor kisebb voltam, min-
dig eljöttek a versenyeim-
re, és mostanság is ott van-
nak a fontosabb hazai meg-

mérettetéseken. Tárnokon 
lakunk, és amíg nincs meg 
a jogsim, addig ők hoznak-
visznek az edzésekre. Ez 
már nem lesz sokáig így, 
elkezdtem a jogosítványt, 
igaz, most a versenyek mi-
att lesz egy hosszabb kiha-
gyás. A szüleimre vissza-
térve, rengetegszer kiké-
rem a véleményüket, le-
gyen szó szponzorációról 
vagy ha valamit alá kell ír-
nom, sőt, egy csekk kitölté-
se esetén is – hiszen ezeket 
az egyébként alapvető dol-

gokat nem tanítják az isko-
lában.

– Hogy kezdtél el úszni 
egyáltalán? Családi indítta-
tásra?

– Édesanyám megkérdez-
te, szeretnék-e megtanulni 
úszni, én meg igennel vála-
szoltam. Egerszegi Klárá-
nál, a Mazsola tanuszodá-
ban kezdtem, hatéves ko-
romban. Lementem és ottra-
gadtam.

– Fel sem merült más 
sportág?

– Nem. Próbáltak elvinni 
focizni az oviban, de úgy em-
lékszem, nem sikerült.

– A gyerekek többsége, mi-
után megtanult úszni, fel-
hagy ezzel a sporttal. Nálad 
hogy lett az úszástanulásból 
versenysport?

– Én ezt sosem tekintet-
tem hobbinak. Tanultam, 
mellette edzettem, és évről 
évre jöttek az eredmények. 
Ami aztán nagyon beütött, 
az a 2015-ös Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál, a 2016-os 
Európa-bajnokság, illetve a 
tavalyi év is. 2015 óta már va-
lóban látom értelmét, hogy 
úszom.

– És előtte? A gyerekek 
néha egyik pillanatról a má-
sikra elveszítik a motivációju-
kat, lelkesedésüket, és ha 
nincs, aki-ami hajtsa őket 
előre, könnyen abbahagyják.

– Rendszeresen kaptam 
megerősítést, hogy jó az, 
amit csinálok, van hozzá te-
hetségem. A szüleim mindig 
azt mondták: magamat 
győzzem le, ne azzal foglal-
kozzam, ki hányadik, dobo-
góra állok-e vagy sem. A ma-
gam idejét javítsam meg, ne 
a máséval foglalkozzam, és 
akkor szépen, fokozatosan 
előrejutok. Ez be is vált. 
Jobb ez a hozzáállás, mint 
amikor a szülők elvárják 
egy tizenkét éves gyerektől, 
hogy olimpiai bajnok legyen, 
és a mielőbbi eredmények 
miatt másik egyesületbe 
igazoltatják, tönkretéve ez-
zel az életét.

– Kellett azért biztatni 
néha, hogy lejárj edzésekre? 

– Hát persze! Mentem vol-
na játszani, a barátokhoz, 
minden más elfoglaltságom 
lett volna, de a szüleim oda-
figyeltek arra, hogy ne lóg-
jam el az edzéseket. 

– Sokan akkor hagyják 
abba a versenysportot, ami-
kor az már egyre több áldo-
zattal jár, például hajnali ke-
lésekkel…

– Hát, azt megszokni nem 
lehet, én legalábbis a mai na-
pig sem tudtam. Úgy kell ezt 
felfogni, mint amikor mun-
kába jár az ember: csinálni 
kell, és senkit nem érdekel, 
hogy neked ez nem esik jól. 
Egy átlagos napon háromne-
gyed ötkor kelek, háromne-
gyed hattól fél nyolcig edzés. 
Mikor még gimis voltam, 
nyolctól suliba jártam, 
mondjuk kettőig, aztán há-
romtól fél hétig ismét edzés.

– A tanulás, no meg a szó-
rakozás, kikapcsolódás hogy 
fért, fér bele az életedbe?

– Magántanuló voltam, 
így nem kellett napról nap-
ra készülnöm, de persze 
bejártam az iskolába. Ami 
a bulikat illeti, amikor nem 
volt verseny, felkészülési 
időszak, akkor elmentem, 
illetve elmegyek, de a 
„most elmegyünk inni” tí-
pusú bulik sosem vonzot-
tak. Ha elmegyek valahová 
szórakozni, akkor annak 

legyen értelme. Persze elő-
fordult olyan is, hogy szíve-
sen ott lettem volna vala-
hol, de nem tudtam, mert 
edzenem kellett. Valamit 
valamiért.

– Nem lógtál ki az osztály-
társaid közül?

– Maximálisan, de mit te-
hettem volna? Persze van-
nak, voltak barátaim, az osz-
tályomból, évfolyamomból 
is. Mindig találtam olyan 
embereket a környezetem-
ben, akik szimpatikusak, 
akikkel beszélgetni lehet. 
Ami a magánéletemet illeti, 
az ugyanolyan átlagos, mint 
bárki másé.

– Nem érzed magad „ce-
lebnek”?

– Egyáltalán nem, és ezt 
nem is tartom fontosnak. 
Persze, jólesik, ha megis-
mernek az utcán, de átlagos 
életet élek, és nincsenek 
olyan sztorijaim, amiket fel-
kaphatna a bulvársajtó. 

– Internetes kapcsolattar-
tás, közösségi oldalak? 
Mekkora a szerepük az éle-
tedben?

– Semekkora. 

– Pedig biztos sokan írnak 
neked, olyanok is, akik nem 
ismernek.

– A vébé után rengetegen, 
de aztán ez alábbmaradt. A 
hozzászólások 95 százalé-

„Én mindig az előttem lévő feladatra koncentrálok” 
 (Fotó: tarnokhir.hu/Szalai Nikolett)

„A szüleim mindig azt mondták: magamat győzzem le, ne azzal foglal-
kozzam, ki hányadik, dobogóra állok-e vagy sem”  (Fotó: Ádám Kata)
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kára válaszoltam, a többi 
olyan témában, hangnem-
ben íródott, hogy azokat in-
kább megjegyzés nélkül 
hagytam… 

– Lehet, hogy hamarosan 
megint özönleni fognak a ra-
jongói hozzászólások, hiszen 
három fő versenyen indulsz 
nemsokára.

– Igen, július elején junior 
Európa-bajnokság, augusz-
tusban felnőtt Eb, aztán 
ősszel jön az ifjúsági olim-
pia. Az ifi Eb-n egy csomó 
számot elvállaltam, próbá-
lom kihozni magamból a 
legjobbat, és lehetőleg min-
den számban dobogós, sőt, 
néhányban első helyezett 
lenni. És ott vannak a vál-
tók is; fel szeretném mérni 
magam, hogy mennyit bí-
rok valójában. Hiszen az ifi 
országos bajnokság, vall-
juk be, nem valami nagy 
szám, legalábbis nekem. Ha 
ugyanolyan színvonalon 
tudnék teljesíteni az ifi Eb-
n, mint az ifi ob-n, akkor 
boldogan jönnék haza. Ami 
a felnőtt Eb-t illeti, egyelőre 
a pilleszámokban nevez-
tem, és van két-három vál-
tó, amire beneveznek. Le-
het, még több egyéni szám-
ban nevezek, ez attól függ, 
hogy sikerül az ifi Eb. Az 
ifjúsági olimpián még nem 
tudom, milyen számokban 
indulok.

– Mennyi szabadidőd lesz 
a versenyek között?

– A felnőtt Eb után lesz 
egy-két hét pihenés. Az ifjú-
sági olimpia októberben 
lesz, de mi már korábban, 

szeptemberben kimegyünk, 
mivel az úszás kezd.

– Nem sokat pihensz a 
nyáron.

– Nem szokásom. De 
azért meg szoktam oldani: 
ott vannak a hétvégék, 
azok a napok, amikor csak 
egy edzés van… Mostaná-
ban azért igyekszem több 
programot is szervezni ma-
gamnak azokra napokra, 
órákra, amikor nincs 
edzés. Ez egyelőre jól mű-
ködik. Ami a nyaralást ille-
ti, mostanában nem jut rá 
időm.

– Pedig szerettem volna 
megkérdezni, hogyha mond-
juk a Balatonon vagy a ten-
gerparton nyaralsz, kikap-
csolódásként úszol-e?

– Fúj, nem! A Balatonra 
nem a víz, hanem a baráti 
társaság miatt megyek. A 
tenger, az más, ott vannak a 
hatalmas hullámok, lehet 
szörfözni…

– Van kedvenc helyed, 
ahová szívesen visszajársz? 
Kikapcsolódásra gondolok, 
nem versenyre.

– Pedig pont egy edzőtá-
borhelyszínt fogok mondani: 
Hódmezővásárhely. Nem tu-
dom miért, de onnan nem 
tudok elszakadni. Nagyon jó 
ott lenni. Rengetegszer vol-
tam ott versenyen, illetve 
edzőtáborban, és nem tudom 
megunni azt a várost. Nem 
tudom megmondani, miért jó 
ott, de mindig örömmel me-
gyek. Ami a külföldet illeti, 
nagyon megragadott Thai-

föld, ahol egyszer edzőtábo-
roztunk.

– Amikor külföldön ver-
senyzel, edzőtáborozol, 
mennyit látsz egy adott or-
szágból, városból? 

– Ez az adott eseménytől 
függ. Most például az ifi Eb-
ről már aznap éjjel hazajö-

vünk, így Finnországból 
nem fogok sokat látni. Izra-
elben kint voltam az Eb-n, 
ott sem láttam nagyon sem-
mit a versenyintézményen 
kívül. Igaz, ott közvetlenül a 
szállásunk előtt volt a ten-
ger, így oda le tudtunk men-
ni. Izraelben korábban edző-
táboroztam is, akkor úgy 
szervezték a programot, 
hogy sok helyre eljutottunk. 

– Egy laikus kérdés: a víz, 
amiben úszol, mindenhol 
ugyanolyan?

– Nem. Néha azt érzem, 
hogy a víz máshol sűrűbb. És 
vannak gyorsabb medencék, 
amelyekben könnyebben le-

het haladni, kevésbé klóro-
sak. Nincs két ugyanolyan 
medence.

– Számon tartod, hány-
szor álltál a dobogó legfel-
sőbb fokán?

– Az elmúlt négy évet tu-
dom felidézni, már ami a ver-
senyeket illeti, de ezt nem 

tartom számon. Azt tudom, 
hogy mára úgy ötszáz érmem 
lehet. Régebben szinte min-
den héten volt egy verseny, 
ahol jó helyezéseket értem el. 

– Ha három érmet ki kelle-
ne emelned a vitrinből, me-
lyik lenne az?

– Kettő van: a száz pille, és 
a kétszáz pille, a tavalyi vé-
béről és a debreceni orszá-
gos bajnokságról.

– Van példaképed? Cseh 
László? 

– Nem volt soha példaké-
pem, bár ismerem a nagy 
úszók eredményeit, Cseh La-

ciét is. De ilyen motivációra 
soha nem volt szükségem. 

– Mégis, nem mindennapi 
érzés lehet egy olyan úszót 
legyőzni, akinek gyerekként 
még a tévé előtt drukkoltál…

– Az a helyzet, hogy én 
soha nem néztem a sport-
közvetítéseket, még az 
úszást sem, csak a meséket, 
no meg a Forma–1-et. Még az 
olimpiákat sem. A nagy 
úszók versenyeit láttam per-
sze, de csak utólag, és már 
szakmai szemmel néztem. 

– Van-e sportbarátság két 
úszó között, vagy ellenfelek 
vannak? 

– Persze, hogy van, de azt 
azért el kell mondani, hogy 
az azonos versenyszámok-
ban jól szereplők nem valami 
nagy barátok. 

– Neked adományozta 
idén az Érdi Sport Díjat a vá-
ros közgyűlése. Milyen érzés 
volt átvenni egy városi kitün-
tetést?

– Nagyon jólesett, hogy el-
ismerték az eredményeimet.

– Tekintsünk egy picit előre: 
van-e valamilyen nagy vá-
gyad, amit szeretnél elérni?

– Nincs. Én mindig az előt-
tem lévő feladatra koncent-
rálok. Sokan kérdezgették, 
várom-e már az olimpiát, 
nagyon készülök-e rá, de 
igazából úgy vagyok ezzel, 
hogy majd akkor foglalko-
zom az olimpiával, amikor 
kell. Addig még sok verseny, 
feladat áll előttem.

„Jólesik, ha megismernek az utcán, de átlagos életet élek, és nincse-
nek olyan sztorijaim, amiket felkaphatna a bulvársajtó” 
 (Fotó: TCH Tárnoki Művészeti Egyesület)
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„Szükséges az elővárosi közlekedés összehangolása”
Az Országgyűlés legnagyobb, a parlamenti törvényalko-
tás egyik „főszereplőjének”, a Törvényalkotási bizott-
ságnak a tagja lett Aradszki András (Fidesz–KDNP), 
Érd és a térség országgyűlési képviselője. A politikust 
az utóbbi hetekben a KDNP parlamenti frakcióvezető-
helyettesének is megválasztották. Ezekről, valamint 
országos és helyi ügyekről is szó esett a képviselő július 
havi sajtótájékoztatóján. 

Jó ütemben halad a Mo-
dern Városok program érdi 
programelemeinek megvaló-
sítása. A Modern Városok 
programban mintegy 150 
milliárd forint áll rendelke-
zésre a jövő évben is a részt 
vevő településeknek, és azok 
a megállapodások, amelyek 
már korábban létrejöttek, 
ebben a törvényhozási cik-
lusban döntő részben való-
sággá válnak majd – fogal-
mazott Aradszki András 
szokásos havi sajtótájékoz-
tatóján

Az országgyűlési képvise-
lő fontosnak tartotta azt is 
elmondani, hogy a jövőben a 
Budapest-agglomeráció kér-

déseit egységesen kezelik 
majd, hiszen sokan járnak a 
fővárosba dolgozni nap mint 
nap, és fordítva. Ennek kap-
csán hangsúlyozta: éppen 
ezért szükséges az elővárosi 
közlekedés összehangolása. 
Úgy fogalmazott: erre a kor-
mány egységként fog tekin-
teni, és arra törekszenek 
majd a kerületi polgármeste-
rekkel, hogy az együttműkö-
dés szoros és gyümölcsöző 
legyen.

A jövő évi büdzsé a bizton-
ságos növekedést, a csalá-
dok támogatását, az ország 
biztonságát irányozza elő – 
tért rá az országos ügyekre 
Aradszki András. Hozzátet-

te: az elmúlt tizenöt évben 
ennyire reménykeltő még 
nem volt a helyzet Magyaror-
szágon. Mint mondta, jövőre 
50 százalékos emeléssel 
meghaladja a 300 milliárd 
forintot a tartalékok össze-
ge. Mindez szükség esetén 
gazdasági beavatkozásokat, 
programok indítását vagy 
vállalatok támogatását is le-
hetővé teszi.

Hangsúlyozta, 3,8 száza-
lékos munkanélküliségi 
ráta mellett a 2,5 százalék 
elérhető célkitűzés. Úgy fo-
galmazott, ezt a célt a jövő 
évi költségvetés jól szolgál-
ja, és fejlesztésekre, jelen-
tős beruházásokra a jövő 
évi költségvetésben 4 milli-
árd forint áll rendelkezés-
re. Beszámolt arról is, hogy 
a szociális hozzájárulási 
adó mértéke 19,5 százalék-
ról 17,5 százalékra csök-
ken. Aláhúzta azt is, hogy a 
jövő évi költségvetésről és 
annak megalapozásáról 

szóló javaslatok összhang-
ban állnak az alaptörvény 
rendelkezéseivel, továbbá 
megfelelnek a magyaror-
szági és a nemzetközi jog-
szabályoknak is. Kifejtette: 
a kormány az államadós-
ság csökkentésével és a hi-
ány alacsony szinten tartá-
sával teremti meg a költ-
ségvetés számára a fenn-
tarthatóságot. A kockáza-
tokra is odafigyelnek, a 
tartalékok mértéke jövőre 
ötven százalékkal emelke-
dik az ideihez képest.

A menekültkérdésben, a 
migráció egységes, közös 
európai szintű kezelésében 
a magyar, illetve V4-es állás-
pont vált hangsúlyosabbá az 
unióban – emelte ki Aradsz-
ki András. A politikus érdi 
tájékoztatóján úgy fogalma-
zott: Magyarország hosszú, 
2015-től tartó küzdelem 
eredményeképpen elérte – 
szövetségben a visegrádi or-
szágokkal –, hogy ma már az 

unióban is Európa határai-
nak védelmét helyezik elő-
térbe.

A képviselő beszélt arról 
is, hogy soha annyi adóked-
vezményt nem adott az ál-
lam a kisebb gyermeket ne-
velő családoknak, mint 
amennyit jövőre fog. A kö-
vetkező év tervei szerint 
csak a családi kedvezmény-
nyel nagyjából 360 milliárd 
forint marad a legálisan dol-
gozó és gyermeket nevelő 
szülőknél.

– A költségvetés és az adó-
törvények elfogadásával 
most alakítjuk ki a 2019-es 
számokat. A tervek szerint 
jövőre majdnem 360 milliárd 
forintot tesznek majd ki a 
családoknak járó adó- és já-
rulékkedvezmények. Kilenc 
esztendő alatt tehát majd-
nem 2250 milliárd forintot 
hagyunk a gyermekes szü-
lőknél – zárta szavait 
Aradszki András.

QQ BNYH

Fog adóóra – a polgármester válaszol
Kutyafuttatót tervez a város a lakótelepen; a létesítmény 
még az idén elkészülhet. E témában az önkormányzat 
hamarosan lakossági fórumot is szeretne tartani, hogy 
a lakótelepen élők elmondhassák véleményüket, javas-
lataikat – mondta el T. Mészáros András polgármester 
az Érd TV Fogadóóra című műsorában, amelyben az ér-
diek hozzá érkező felvetéseire, panaszaira válaszolt. 

T. Mészáros András fel-
hívta a figyelmet arra, hogy 
a kutyák ürülékét a gazdák-
nak kell eltakarítaniuk; aki 
nem így tesz, az pénzbünte-
téssel sújtható. 

– A lakótelepről havonta 
három-négy panasz érkezik 
a gazdák hanyagsága miatt, 
tehát ez sajnos egy valós 
probléma – jegyezte meg.

A lakótelepen vannak 
egyéb gondok is: vandálko-
dás, szemetelés, hangosko-
dás – ami főleg éjjel jellemző. 
T. Mészáros András az ezzel 
kapcsolatos panaszokra úgy 
reagált: megkéri az érdi 
rendőrkapitányt, fordítsa-
nak fokozott figyelmet a la-
kótelepre, különösen este tíz 
óra után. 

– Közterületen tíz óra után 
hangoskodni, mások pihené-
sét zavarni szabálysértés-
nek minősül – hangsúlyozta.

Volt olyan lakó, aki azt ki-
fogásolta, hogy sokan a lakó-
telepet használják egérút-
nak, így kerülve ki a város-
központi körforgalmakat. T. 
Mészáros András ezzel kap-

csolatban elmondta: megol-
dást jelenthetne a Karolina 
utca egyirányúsítása, oly 
módon, hogy az Ercsi útról 
ne lehessen behajtani a lakó-
telep felé. Ezzel a megoldás-
sal pár éve már próbálkoz-
tak, de a forgalmirend-válto-
zást olyan lakossági tiltako-
zás fogadta, hogy vissza 
kellett vonni a rendelkezést. 
Megoldást jelenthet még az 
ellenőrzések sűrítése és a 
gyorshajtók kiszűrése a la-
kótelepi övezetben. 

Egy hölgy azt kifogásolta, 
hogy kevés az idősek számá-
ra biztosított zenés, táncos 
szórakozási lehetőség. T. 
Mészáros András elmondta: 
bár a szórakozóhelyek mű-
ködtetése nem a város fel-
adata, az önkormányzat so-
kat tesz azért, hogy az idő-
sek kikapcsolódását bizto-
sítsa: évi 3–4 millió forinttal 
járulnak hozzá a nyugdíjas-
klubok működéséhez, idős-
ügyi tanácsot működtetnek, 
Lecsófőző fesztivált, kará-
csonyi műsort szerveznek – 
ezek mind nagyon népszerű-

ek –, és van már a városban 
senior örömtánc is. 

Aszfaltozással kapcsolat-
ban is érkeztek kérdések a 
városvezetőhöz. 

– Azon dolgozunk, hogy 
mind a 300 kilométer jelen-
leg aszfaltozatlan úthálózat 
megépülhessen. Ennek ösz-
szege körülbelül 60 milliárd 
forint – öt évre lebontva évi 
12 milliárd –, ezt az összeget 
szeretnénk megszerezni. A 
terveztetési folyamat legele-
jén tartunk, de csak ahhoz, 
hogy a 300 kilométernyi út 
tervei elkészüljenek, leg-
alább 3–4 milliárd forint 
szükséges. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő 
ígéretet tett arra, hogy min-
dent megtesz azért, hogy 

Érdre kerüljön az útépítés-
hez szükséges forrás; már a 
parlament elé terjesztette, 
hogy az első évre jutó 12 mil-
liárd forintos összeget a kor-
mány biztosítsa Érdnek. Mi 
tiszta erőből támogatjuk 
erőfeszítéseit; tárgyalást 
tervezünk az agglomeráció-
ért felelős államtitkárral, il-
letve a modern települések 
fejlesztéséért felelős kor-
mánybiztossal. Érd különle-
ges helyzetben van: bár bizo-
nyos infrastruktúrákban hi-
ány van, és nincs elegendő 
iparűzési adóbevétele, a vá-
ros fiatalodik, a lakosság-
szám folyamatosan nő, és 
ezzel párhuzamosan egyre 
nagyobb az igény is a bölcső-
dére, óvodára, iskolára. Re-

méljük, a parlament a jövő-
ben is támogatni fogja Érd 
fejlesztési igényeit – tette 
hozzá.

Érkeztek panaszok azzal 
kapcsolatban is, hogy a me-
leg vizes termálkút újrafúrá-
sa – ami Ófaluban kezdődött 
meg pár hete – túl nagy zaj-
jal jár, és a szalmabálákból 
kialakított zajvédő fal nem 
jelent kielégítő megoldást. T. 
Mészáros András ezzel kap-
csolatban elmondta: a mun-
kálatok során az előírások-
nak és szabályoknak megfe-
lelően jártak, járnak el. 

– A mérések azt igazol-
ják, a zajhatás nem lépi túl a 
megengedett határértéket 
– hangsúlyozta a polgár-
mester.  Q ÁdÁm KataliN

T. Mészáros András az érdiek hozzá érkező felvetéseire, panaszaira válaszolt
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Biz tosított az Érdi Sport Kft. 
zavartalan működése
Érd Megyei Jogú Város közgyűlése július 9-én, hétfőn, 
rendkívüli ülésén megválasztotta dr. Boldog Annát az 
Érdi Sport Kft. ügyvezető igazgatójának. A megbíza-
tás határozatlan időre szól. A testület ülésén a balol-
dali képviselők nemmel szavaztak az előterjesztésre, 
csakúgy, mint az új felügyelőbizottsági tagokkal kap-
csolatos javaslatra. 

T. Mészáros András pol-
gármester elmondta: a 
rendkívüli ülés összehívá-
sára és az új ügyvezető 
megválasztására azért volt 
szükség, mert Szántó Er-
zsébet – akit tisztségéből 
június 28-án hívott vissza a 
közgyűlés, 90 napos fel-
mondási határidővel – je-
lenleg betegállományban 
van, így nincs, aki ellássa 
az ügyvezetői teendőket.

– Úgy gondolom, hogy 
Boldog Anna meg tudja ol-
dani azt a gondot, amit a 
különböző késedelmek 
okoztak az edzőcsarnok 
építkezése, azaz a mintegy 
2,3 milliárdos beruházás 
táján. Megbízása annyi ide-
ig szól, amíg meg nem tud-
juk oldani azt, hogy a beru-
házás elindulásának ne le-
gyen akadálya. Az ügyve-
zető mellé szeretnénk talál-
ni egy sportigazgatót is, aki 
csak a szakmával, az után-
pótlással, a sulikézilabdá-
val és a csapat körüli dol-
gokkal foglalkozik majd – 
mondta T. Mészáros And-
rás, hangsúlyozva: céljuk, 
hogy a korábban indított 
k é z i l a b d a p r o g r a m o k 
(SKUP, Rózsaszín síp, ama-
tőr kézilabda) megmarad-
janak.

Miután június 28-án 
azonnali hatállyal lemon-
dott a kft. két felügyelőbi-
zottsági tagja, Gurubi Fló-
rián és Márton Lajos, he-
lyükre a közgyűlés megvá-
lasztotta Barits Mátét és 
Baller Lászlót. A felügyelő-
bizottság harmadik tagja 
Kerezsi Loránd maradt.

Június 28-án Szántó Er-
zsébet elfogadta a kft. öt – 
kommunikációs, techni-
kai, illetve sport – munka-
társának felmondását és 
közös megegyezéssel tör-
ténő azonnali távozását. E 
munkatársakat hamaro-
san pótolják; ez már az új 
ügyvezető hatáskörébe 
tartozik majd. A polgár-
mester a klub működésével 
kapcsolatban elmondta azt 
is: a nevezések időben, 
rendben lezajlottak, hama-
rosan elkezdődnek az 
edzések is. 

T. Mészáros András az 
ülésen idézte Szabó Edina, 
a kézilabdacsapat vezető-
edzője levelét is, amelyben 
az edző a kft. sikeres műkö-
déséről, illetve a csapat si-
kereiről írt, és arra kérte a 
közgyűlést: úgy döntsön, 
hogy e sikerek a továbbiak-
ban se maradhassanak el.

QQ ÁdÁm

Már üzemelnek az új kamerák
Elkezdődött az új kamerarendszer tesztelése; a szoftve-
res okoseszközök nagy része már üzemszerűen műkö-
dik. A Modern Városok program keretében kiépülő, 143 
kamerás rendszer Érd bevezető útjait, forgalmasabb 
csomópontjait, illetve a városi intézményeket figyeli. 

Nemcsak új helyszíneken 
telepítettek kamerákat, ha-
nem a régi, közel tíz éve ki-
épített, mára már korsze-
rűtlenné vált analóg eszkö-
zöket is kicserélték. Mint T. 
Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
elmondta, 143-ból 77 fix te-
lepítésű, 41 rendszámfelis-
merő, 25 pedig 360 fokban 
forgatható kamera. A rend-
számfelismerő egységek a 
város bevezető útjait figye-
lik, és összeköttetésben áll-
nak a rendőrségi adatbá-
zissal. A rendszámfelisme-

rő kamerák 20, a PTZ (for-
gatható) kamerák 2, a fix 
kamerák pedig 15 megapi-
xelesek. A kamerák jelen-
tős része már meglévő osz-
lopokra került fel. A vezeté-
kes adatátvitel internetes 
szolgáltatói hálózaton tör-
ténik.

A diszpécserközpontban, 
ami a Polgárok Házában ka-
pott helyet, állandó ügyele-
tet tartanak.

T. Mészáros András pol-
gármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján elmondta, 
az új kamerák tesztelését, 

illetve üzembe helyezését fo-
lyamatosan végzik, így a 
rendszer már megkezdhette 
működését. A programot 
szeretné tovább bővíteni a 
város, hogy a játszóterek, 
közterületek, egyéb intéz-
mények biztonságáról is 
gondoskodhassanak – tette 
hozzá.

T. Mészáros András sajtó-
tájékoztatóján kitért arra is: 
javaslatára Érd közgyűlése 
június 28-ai ülésén 90 napos 
felmondási határidővel fel-
mondta Szántó Erzsébet, az 
Érdi Sport Kft. ügyvezetőjé-
nek megbízatását.

– A visszavonás megfelel a 
jogszabályoknak, illetve a 
megbízási szerződésnek. In-
doklás nélkül tettem ezt; 
nem óhajtottam magyaráz-

kodni ebben a kérdésben. A 
bizalom elvesztését valami-
lyen szinten indokolja az 
edzőcsarnokkal kapcsola-
tos beruházás késedelme, 

illetve a megvalósulás ve-
szélyeztetése. Ez volt a vég-
ső oka a döntésnek – tette 
hozzá.

QQ ÁdÁm K.

A diszpécserközpontban, ami a Polgárok Házában kapott helyet, 
állandó ügyeletet tartanak

Újabb illegális szeméttelep
Több köbméternyi szemét 
csúfítja a Kócsag utca leg-
elején lévő, lakóházak, il-
letve a vasúti töltés által 
határolt területet. A sze-
méttelep az elmúlt egy-két 
évben alakult ki: bútorok, 
bontási és lakossági hulla-
dék, illetve rengeteg tör-
melék hever a töltés alján. 
A lakók az önkormányzat 
segítségét kérték az áldat-
lan állapotok megszünte-
tése érdekében

Az illetékes hatóságokkal 
bejártuk a területet, és 
egyeztettünk a MÁV-val, il-
letve az ingatlan tulajdono-
sával, és az ÉTH segítségé-
vel felszámoljuk a hulladé-
kot. Javasoltuk a MÁV-nak, 
illetve a tulajdonosnak, hogy 
kerítse le a területet, hiszen 
így meg lehet akadályozni 
azt, hogy a sínek és a házak 
közti részre szemetet hord-
janak be ismeretlenek – 
mondta T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján, hozzátéve: az önkor-
mányzat elviteti a hulladé-
kot, de onnantól kezdve a 
tulajdonosok feladata lesz a 
terület tisztán tartása.

Múlt csütörtökön mi is el-
látogattunk a Kócsag utcai 
illegális szeméttelepre. Mint 
az egyik szomszédos épület-
ben lakó fiatalembertől meg-
tudtuk, a terület egy része a 
családjáé; bár nem sikerült 
rajtakapniuk a szennyezőt, 
előfordult, hogy messzebbről 
látták a távolodó teherautót.

– Sajnos, ahhoz nem volt 
elég közel, hogy a rendszá-

mát leolvassuk – tette hozzá. 
A fiatalember elmondta azt 
is, több konténernyi hulladé-
kot már elszállíttattak az 
ingatlanról.

– A bejárás során ígéretet 
kaptunk arra, hogy minden 
hulladékot elvitet az önkor-
mányzat a napokban – zárta 
szavait.

A bejárás során nemcsak 
a szemetes területre, hanem 
más törvénytelenségekre is 
felfigyeltek a hatóságok dol-
gozói; T. Mészáros András 
erről is beszélt sajtótájékoz-
tatóján.

– A Kócsag utca környé-
kén számos helyen tapasz-
taltuk azt, hogy a tulajdono-
sok engedély, illetve bejelen-
tés nélkül építkeztek; annak 
a gyanúja is felmerült, hogy 
mezőgazdasági területet 
építettek be. Az ezzel kap-
csolatos ellenőrzéseket ha-
marosan elvégezzük. Az 

építésfelügyelet járási ha-
tásköbe tartozik, ezért a Já-
rási Hivatal figyelmét is fel-
hívjuk erre a problémára, de 
ha szükséges, az önkor-
mányzat is cselekedni fog – 
szögezte le T. Mészáros 
András, megjegyezve: bon-
tással és dózerolással elejét 
lehet venni az illegális épít-
kezéseknek.

A polgármester felhívta a 
figyelmet arra is, hogy júli-
ustól büntetik azt, aki nem 
irtja az ingatlanán, földjén, 
illetve a kerítése előtt a par-
lagfüvet; a bírság 15 ezertől 
akár ötmillió forintig ter-
jedhet.

– Kérjük azokat, akik par-
lagfüvet észlelnek, jelezzék 
a hivatalnál, a 23/522-300-as 
telefonszámon, a 23/522-
356-os faxszámon vagy a 
kornyezet@erd.hu e-mail cí-
men – zárta szavait a polgár-
mester. QQÁ. K.

Az önkormányzat elviteti a hulladékot, de onnantól kezdve a tulaj-
donosok feladata lesz a terület tisztán tartása
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Nyá ri zene – mindenkinek
„Legyen a zene mindenkié” – Kodály gondolatának a 
jegyében szerveznek Budapesten ingyenes nyári 
koncerteket 2015 óta, hogy a hazai és külföldi turis-
ták ne csak fővárosunk látványát élvezhessék, de 
ízelítőt kaphassanak kultúránkból is, s megpihen-
hessenek a városnézés közepette, átadva magukat a 
zenei élménynek.

A szervezők klasszikus 
és népizene-műsorokat állí-
tanak össze, hozzákapcsol-
va azokat a legfontosabb 
kulturális és történelmi lát-
nivalókhoz. A Zenélő Buda-
pest programsorozat júni-
us elejétől augusztus 12-ig 
tart. Tizenhárom helyszí-
nen várják az érdeklődőket 
minikoncertekre, összesen 
600 alkalommal. A helyszí-
nek közé bekerült a Halász-
bástya és Nemzeti Galéria 
előtti tér, itt a program is 
újdonságot kínál, képzőmű-
vészek és zenészek közös 
produkciója látható. 

A Vajdahunyadvár udva-
rán minden pénteken, 
szombaton és vasárnap er-
délyi népzene hallható szó-
lóénekessel 10.30 és 11 óra-
kor. A Halászbástyánál fa-
fúvósok és operaénekesek 
lépnek fel vasárnap, hétfőn 
és kedden 16 és 16.30 óra-
kor. A Várkert Bazár főbe-
járatánál szaxofonegyüttes 
múltidéző dallamai hallha-
tók szombatonként 14.30 és 

15 órakor. A Várkert Bazár 
gloriettjénél huszárruhás 
rézfúvósok muzsikálnak 
pénteken, szombaton és va-
sárnap 16 és 17 órakor. A 
Szent István bazilikánál 
harangjáték és fuvolaszó 
várja az érdeklődőket va-
sárnap, hétfőn, kedden 16 
és 16.30 órakor. A Nemzeti 

Galériánál festők és jazzgi-
tárosok performansza vár-
ja a különlegességek ked-
velőit szombatonként 16 és 
16.30 órakor. A Műcsarnok-
nál klasszikusok csendül-
nek fel jazzhangszerelés-
ben pénteken, szombaton, 
vasárnap 11 és 11.30 óra-
kor. A margitszigeti zenélő 
kútnál női vonósnégyesek 
lépnek fel klarinétművész-
szel kiegészülve szomba-
ton, vasárnap 16.30, 17 és 
17.30 órakor. A központi vá-
sárcsarnokban cigányzene 
szól július 16-án, 18-án, 20-
án, 30-án és augusztus 
1-jén, 3-án, 6-án, 8-án, 10-
én 11 és 11.30 órakor. A Ger-
beaud cukrászda teraszán 
hárfa–hegedű duó muzsi-
kál szombaton és vasárnap, 
augusztus 5-ig.

A programsorozat még 
hátralévő idejében a követ-
kező nagykoncertek hall-
gathatók ingyenesen a Vár-
kert Bazár Öntőház udva-
rában vasárnaponként 11 
órától: július 15. – Muzsikás 

Együttes; július 29. – Malek 
Andrea–Birta Miklós duó; 
augusztus 5. – Balog József 
és Szakcsi Lakatos Béla 
Gershwin-koncertje; au-
gusztus 12. – Amadinda 
ütőegyüttes. További infor-
mációk a zenelobudapest.
hu oldalon.

QQ –y–

Job bitt, avagy a név kötelez
Hogyan kerül egy kanadai történész a Magyar Földrajzi 
Múzeumba, és mi dolga van Cholnoky Jenő ötven dobozt 
kitevő hagyatékával? Milyen az a tudománytörténeti 
anyag, ami a mi Földrajzi Múzeumunkban található? És 
egyáltalán van-e máshol Európában földrajzi múzeum a 
miénken kívül? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ 
annak apropóján, hogy múlt héten a Magyar Földrajzi 
Múzeumban kutatott dr. Steve Jobbitt történész, a kana-
dai Thunderbayen található Lakehead Egyetem magyar 
és közép-kelet-európai történelemtanára. 

Kezdjük az elején. 1989-et 
írunk, egy kanadai törté-
nészhallgató, bizonyos Ste-
ve Jobbitt – aki az interjú 

készítése közben viccesen 
megjegyzi, hogy a neve köte-
lez, tényleg jobb itt – Finnor-
szágban cserediákoskodik, 
és ha már ott van, „átugrik” 
Magyarországra. Rögtön 
beleszeret kis hazánkba, így 
amikor pár évvel később na-
gyobb biciklitúrára indul Pá-
rizsból, újra itt köt ki. Ponto-
sabban Debrecenben, ahol 
három évet tölt el tanítással. 
Végül, amikor visszamegy 
Kanadába, magyar és kelet-
közép-európai történelem-
ből doktorál, aztán ezt is 
kezdi el tanítani a Lakehead 
Egyetemen. Röviden ez an-
nak az előzménytörténete, 
hogy most dr. Steve Jobbitt 
történész Győri Róberttel, 
az ELTE TTK FFI Társada-
lom- és Gazdaságföldrajzi 
Tanszékének vezetőjével kö-
zösen végez kutatást Chol-
noky Jenő, Fodor Ferenc és 
Princz Gyula geográfusok 
két világháború közötti tevé-
kenységéről.

A történész nagyon lelkes, 
a korszak és a téma meg-
szállottja. Ahogy elmondta, 
érdekli „az a politika, az a 
világszemlélet, ami a Tria-
non utáni magyar földrajztu-
dományban volt”. Korábban, 
2016-ban Győri Róberttel 

együtt már kiadták Fodor 
Ferenc önéletírásait is, és a 
jelenlegi kutatásából is ter-
veznek majd egy könyvet 

írni. Találkozásunkkor ép-
pen Cholnoky Jenő cikkeit 
tanulmányozta. A geográfus 
megkönnyítette a kutatást, 
hiszen önmaga is féltő gond-
dal gyűjtötte a cikkeit. 
Ugyanakkor körülbelül öt-
ven dobozt tesz ki hagyaté-
ka: levelezése, cikkei, és 
mindezt ráadásul egy nem 
anyanyelvinek elolvasni – be 
kell látnunk, elég nehéz fel-
adat. 

– Évtizedek óta szoros 
kapcsolata van a múzeum-
nak az ELTE TTK FFI Föld-
rajz- és Földtudományi Inté-
zetével. Az utóbbi három év-
ben pedig a kötelező nyári 
természetföldrajzi terepgya-
korlatukat végzik a múze-
umban a geográfushallga-
tók – mondta lapunknak 
Lendvai Timár Edit muze-
ológus.

– Nagyon örülünk annak, 
hogy a Társadalom- és 
Gazdaságföldrajzi Tan-
szék is felismerte a nálunk 
őrzött tudománytörténeti 
anyag jelentőségét, a tan-
szék vezetője, Győri Róbert 
volt az a kontaktszemély, 
akin keresztül megismert 
minket Steve Jobbitt. Az, 
hogy nálunk kutat most a 
kanadai történész, rendkí-

vül izgalmas, hiszen egy 
külföldi kutató mindig 
másképp látja a történel-
münket, más következteté-
seket von le, más összeha-
sonlításokat tesz, amelyek-
kel érdemes megismerked-
ni. Nekünk ez nagyon fon-
tos. Nem jellemző egyéb-
ként, egyelőre legalábbis, 
hogy olyan sok kutató ér-
kezne külföldről, de az az 
egyik küldetésünk, hogy 
megismertessük a hazai 
történész, földrajzos vagy 

néprajzos, kultúrantropo-
lógus szakmai műhelyek-
kel a nálunk őrzött anyag 
jelentőségét – zárta szavait 
a muzeológus.

Egyébként tudták, hogy a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
nemcsak érdikum, hungari-
kum, de éppen europikum is 
lehetne? Merthogy Európá-
ban sehol máshol nincs a 
földrajztudománynak külön-
álló múzeuma, csak nálunk. 
Ahogy azt Lendvai Timár 
Edit elmesélte: tavaly au-
gusztusban tizenkét svéd 
muzeológus érkezett hozzá-
juk egy workshopra, és meg-
erősítették, hogy egészen 
egyedülálló, hogy a földrajz-
nak mint tudománynak ilyen 
történeti tárháza legyen, 
mint amilyen a Magyar Föld-
rajzi Múzeum.

Steve Jobbitt a héten már 
Pécsett, később pedig Pesten 
folytatja a kutatást Győri Ró-
berttel együtt. Munkájuk 
eredményét a tervek szerint 
a magyar közönség is olvas-
hatja majd – magyarul is – a 
közeljövőben. Addig is láto-
gassunk el a múzeumba, 
mert mindig van miért, és 
legyünk rá büszkék, hiszen 
van rá okunk.

QQ Jakab-aponyi noémi

Tizenhárom helyszínen várják az érdeklődőket minikoncertekre, 
összesen 600 alkalommal

Steve Jobbitt épp Cholnoky Jenő cikkeit tanulmányozza a Földrajzi Múzeumban

* Az akció meghatározott típusú keretkollekcióra vonatkozik.
Az akció részleteiről érdeklődjön az üzletben! Az akció július 1–31-ig tart.

optika Diósd, Balatoni u. 2/A.
 (az Interspar üzletsorán)

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

Ahány éves, annyi százalék kedvezményt adunk
a szemüvegkeretek árából!

Ingyenes computeres szemvizsgálat
(előzetes időpont egyeztetéssel).

75 éves?

-75%

Ha Ön vállalja a korát,
mi vállaljuk a kedvezményeket!

Rendkívüli ajánlatunk
az idősebb korosztálynak!

Most érdemes

szemüveget

készíttetnie!

18
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8

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:  
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
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Modern idők fonója
Mint régen a fonóban – jellemezte az Ékes Műhelyt an-
nak vezetője, Venczel Ilona lapunknak, amikor a múlt 
csütörtöki foglalkozáson jártunk a régi Parkvárosi Kö-
zösségi Házban. A műhely egyik oldalán szövőszék, 
mellette újrahasznosított papírkosár, szépkorú asszo-
nyok, fiatal nők, sőt, férfiak és egy kislány fogadott ben-
nünket.

Az Éltető Értékeinkért 
Egyesület szervezésében 
egész évben folynak az Ékes 
Műhely kézműves foglalkozá-
sai a régi Parkvárosi Közössé-
gi Házban, ahol folyamatosan 
lehet fafaragást és szövést ta-
nulni. Venczel Ilona, a műhely 
vezetője elárulta, hogy az 
utóbbi időkben újságpapírból 
fontak kosarat, most épp papír 
és textil felhasználásával ké-
szítik ugyanezt. A műhely 
résztvevői között mindkét nem 
és csaknem minden korosz-
tály képviselteti magát.

– Most is jár egy apuka a kis-
lányával, és szenzációsan al-
kotnak – büszkélkedett el kér-
désünkre a műhely vezetője. – 
Mint régen a fonóban. Nincs 
megadva, hogy csak fiatalok 
vagy csak idősek jöhetnek.

Valóban, a szemközti asz-
talnál egy édesapa ügyködött 
nagy buzgalommal a textilko-
sarán kilencéves lányával 

együtt. Mivel ő maga is szereti 
a kreatív dolgokat, a felesége 
pedig általában dolgozik dél-
utánonként, adott volt, hogy ő 
fogja elhozni a lányukat, aki 
szintén csillogó szemekkel 
mesélte el, mennyire szeret 
kézműveskedni. 

– Régen adott volt, hogy az 
édesanyák áthagyományoz-
ták a lányaikra a kézműveske-
dést, szövést, fonást, de ma 
már ez nincs annyira jelen az 
életünkben, ezért hiánypótlók 
ezek az események – mondta 
el az apuka.

Nagyné Kettler Erzsébet a 
szövést tanítja a műhelyben, 
illetve évtizedekig a furulyá-
zás mellett ezt tanította a Kő-
rösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában is, egészen addig, 
míg nyugdíjba nem ment. Ami-
kor arról faggattam, hogyan 
vált ennyire szerves részévé 
életének a szövés, azt mesélte, 
hogy egyszer kórházba került, 

ahol minden néni hímzett, így 
hát ő is megpróbálkozott vele, 
de leszólták, hogy nem jók a 
színei. Erzsi néni nem hagyta 
annyiban a dolgot, felkereste 
Petrás Annát, és végül nem-
csak hímezni, de szőni is meg-
tanult tőle, illetve elvégezte a 
népi szövő szakoktató tanfo-
lyamot. Merthogy a furulya és 
a szövés mellett vagy azok 
előtt a tanítás a mindene, így 
hát nem volt kérdés, hogy ha 
már ő megismerte a szövés 
fortélyait, akkor a tanulóinak 
is átadja azokat. Míg az iskolá-
ban 4. osztályos nebulókat ta-
nított a technikára, itt 5–80 
évesek a „tanulói”.

Azt mondják, a régmúlt em-
berei, kézművesei nagyobb 
anyagismerettel rendelkez-
tek, de könnyebb helyzetben is 
voltak, hiszen ők még benne 
éltek a természetben. Ma már 
örülhetünk, ha hagyomány-
fenntartó műhelyekben ismer-
kedhetünk meg a technikák-
kal, az anyagokkal, a minták-
kal, mint például az Ékes Mű-
helyben. Sebő Ferenc egy he-
lyen azt mondta: „A hagyo-
mányt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg. Nem őrizni kell, 
mert nem rab. Hagyománya-
ink csak akkor maradhatnak 
meg, ha megéljük őket.” Tes-
sék hát megélni őket! n JAN

A kultúra misszionáriusa
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) nagy múltú 
– 1935-ben alakult – szakmai, érdekvédelmi szervezet, 
összefogja az ország könyvtárait s az azokban dolgozó 
mintegy hétezer szakember érdekeit képviseli. Az egye-
sület legfontosabb programja az évente más-már hely-
színen rendezendő vándorgyűlés, amely kiváló alkalom 
a szakmai összegzésekre és természetesen a közössé-
gért végzett munka elismerésére. Idén Keszthelyen ta-
lálkoztak a szervezet képviselői, ahol Sebestyénné 
Majchrowska Ewát, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár igazgatóját is Egyesületi Munkáért Emlékérem ki-
tüntetésben részesítették.

Az MKE egyik legnagyobb 
létszámú tagszervezete a 
Pest megyei, amelynek mun-
kájában az érdi könyvtár 
mindig aktív szerepet a vál-
lalt – jelenleg is vezetőségi 
tag, titkár Bazsóné Megyes 
Klára, az érdi könyvtár nyu-
galmazott igazgatója, Sebes-
tyénné Majchrowska Ewa 
pedig az ellenőrző bizottság 
elnöke – rendszeresen ad-
nak helyet programoknak, 
közreműködnek a szakmai 
munkában. A székhely nél-
küli, területileg szétszórt 
megyében életben tartani 
egy szervezetet különösen 
fontos, de nem könnyű fel-
adat – ebben a munkában az 
érdi könyvtárosok mindig az 
élen jártak.

Az egyesület mostani, 50. 
vándorgyűlésén kitüntetett 
Sebestyénné Majchrowska 
Ewa 1991 óta dolgozik az 
érdi könyvtárban, 1997-től 
igazgatóhelyettes volt, 2012 
óta pedig ő vezeti az intéz-
ményt. Útja Varsóból, ahol 
az egyetemen szlavisztikát, 
alkalmazott nyelvészetet ta-
nult, vezetett Magyaror-
szágra, egészen pontosan 
Érdre, ahol nemcsak könyv-
tárosként kapcsolódott be a 
város kulturális életébe, de 
lengyel származása révén 
sokat tett és tesz a település 
testvérvárosi kapcsolatá-
nak kiépítéséért, folyamatos 
bővítésért Lubaczów városá-
val, s nem kis részben neki 
köszönhető, hogy ma len-

g yel–mag yar kulturális 
egyesület működik Érden. 
Megőrizve lengyel identitá-
sát erősen kötődik a ma-
gyarsághoz, Magyarország-
hoz, a könyvtárosi végzett-
séget is Budapesten szerezte 
– noha ebbe a munkába már 
a varsói egyetem tanszéki 
könyvtárában is belekóstolt 
–, s dolgozott a szakma szin-
te minden területén.

Az elismerést most első-
sorban egyesületi munkájá-
ért kapta Majchrowska Ewa, 
hiszen számos helyi és or-
szágos rendezvény főszerve-
zője, szakmai támogatója, s 
vezetőségi tagja a helyisme-
reti szervezetnek. Az érdi 
könyvtár régóta sok egyesü-
leti rendezvény helyszíne – 
hangzott el az elismerés át-
adásakor a laudációban. Ki-
emelték még, hogy részvétele 
nem nélkülözhető a Pest me-
gyei szervezet külföldi szak-
mai tapasztalatcseréi során 
sem, nyelvtudása, határozott 
fellépése, szervezőkészsége 
teszi lehetővé egy-egy kirán-
dulás kiváló lebonyolítását.

A kitüntetett érdi igazga-
tónak meggyőződése, hogy 
az egyesület sokat segíthet 

az országban dolgozó mint-
egy hétezer könyvtáros 
szakmai munkájában, és ha-
tékonyan képviselheti e nem 
túl népes közösség érdekeit, 
akik naponta rengeteg em-
berrel kerülnek kapcsolat-

ba, s járulnak hozzá, hogy 
ők a könyvek, az olvasás ré-
vén kulturális élményekben 
részesülhessenek, tudásu-
kat gyarapíthassák, látókö-
rüket szélesíthessék.

Qn (mnp)

Sebestyénné Majchrowska Ewa (j) Barátné dr. Hajdu Ágnestől, az 
egyesület elnökétől vette át az elismerést
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

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

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!

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.

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Gyermek- és Felnőttkönyvtár: július 

30–augusztus 12.
Zenei Könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság Fiókkönyvtárak: 
július 30–augusztus 19. A többi 

napokon az egész nyár folyamán a 
nyitvatartás változatlan. A 

zárvatartás alatt a dokumentumok 
visszahozatalára sincs lehetőség!

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 geográfus 
újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére.

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

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
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Július 16., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 MTK Budapest–Érd Felnőtt
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 16/90. rész
22:20 Fogadó-óra
22:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

Július 17., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép   
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Rojo Vivo
21:05  Vámos Miklós beszélgetős műsor  

29. rész 2002    
 Oravecz Imre
21:55 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–VLS VESZPRÉM
23:35 Műábránd 
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 Tűzijáték

Július 18., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 17/90. rész
20:50 A „két gróf Andrássy Gyula”  
 ismeretterjesztő film               
 1–2. rész

21:45 sztárportré 159. rész
22:15 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:45 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

Július 19., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 159. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

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

Július 20., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20 Három nővér 2. rész  
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

Július 21., 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 160. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 A „két gróf Andrássy Gyula” 
 ismeretterjesztő film          
 1–2. rész
22:45 Bibliai szabadegyetem 17/90. rész
23:35 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:05 Tűzijáték

Július 22., 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 Három  nővér 2. rész      
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:30 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.

41 ÉVE ÉNEKELSZ, TÁNCOLSZ ÉS ÉREZHETED JÓL MAGAD, A CSODÁS VÍZPARTI KÖRNYEZETBEN!

41
ÉVES

    TURBÓK  JÁNOS
 A KONCERT UTÁN DANCE BEACH A VÍZPARTON, MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

NÉVNAPI, SZÜLETÉSNAPI, CÉGES BULI ÉS LÁNYBÚCSÚ HELYSZÍN! TEL: 06/22/579-999
T.:22/579-999 

turbokj@popstrand.hu

Ft  JEGYELŐVÉTEL  200 KEDVEZMÉNNYEL ticketportal • jegy.hu • eventim.hu

DEDIKÁLÁS
17:30 KAPUNYITÁS, 19:30-IG CSÜLKÖS BABLEVES PARTI ÉS ITALAKCIÓK.

A KONCERTEK UTÁN, RÉGI/ÚJ PLAKÁTOK AJÁNDÉKOZÁSA ÉS TÁBORTŰZ.

Szép kártyát
elfogadunk!

A „II. 40 ÉVBEN” IS EGYÜTT, VELETEK!

ARCOK
ISMEROS 

0 021

FANKADELI

DEAK 
BILL GYULA

0019

júl .
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BELÉPŐJEGY: 3200 Ft
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan időre 
szóló közalkalmazotti jogviszony.
A munkakör megnevezése: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szo-
ciális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII.26.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: Rendelet) 2. számú mellékleté-
ben meghatározott ágazatspecifikus 
munkakör, intézményvezetői meg-
bízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás 
időtartama: a magasabb vezetői 
megbízás 5 évig terjedő határozott 
időre, 2018. október 1. napjától, 
2023. szeptember 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői beosztással járó lényeges 
feladatok:
•	 az integrált intézmény törvé-

nyes működésének biztosítása, 
a szakmai munka irányítása, 
szervezése, ellenőrzése, a 
munkáltatói jogok gyakorlása, 
valamint az intézmény képvi-
selete;

•	 együttműködés a fenntartó 
illetékes szervezeti egységeivel;

•	 a pályázat részét képező vezetői 
program és a fenntartó által 

jóváhagyott szolgáltatásterve-
zési koncepció alapján történő 
feladatellátás.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
Rendelet, valamint az Érd Megyei 
Jogú Város fenntartásában működő 
szociális és gyermekjóléti intézmé-
nyekben dolgozó közalkalmazottak 
juttatásainak szabályairól szóló 
17/2008. (III.28.) önkormányzati ren-
delet előírásai az irányadók, az egyéb 
juttatások megállapítása a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével 
a fenntartó intézményre vonatkozó 
döntései alapján történik. 
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság, vagy 

külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett 
státusz;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet, és annak 

igazolása, hogy nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) 
bekezdésében foglaltak szerint, 
valamint a pályázóval szemben 
nem áll fenn a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 11/A. § (8) 
bekezdésében meghatározott 
kizáró ok;

•	 a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és mű-
ködésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 
3. számú mellékletének intéz-
ményvezetőre vonatkozó, vagy 
a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 2. melléklet I. rész 
I. pontjában meghatározott 
szakirányú szakképzettség és 
szakképesítés;

•	 a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 legalább öt év felsőfokú 
végzettséget vagy felsőfokú 
szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális 
ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

•	 pályázó szakmai életrajza;
•	 az intézmény vezetésére, fej-

lesztésére 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;

•	 nyilatkozat, amely szerint a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 15. 
§-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok a pályázó-
val szemben nem áll fenn;

•	 nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy vállalja a vezetői meg-
bízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó szemé-
lyek vezetőképzéséről szóló 
25/2017. (X. 18.) EMMI ren-
delet 6.§-ban meghatározott 
vezetőképzés teljesítését;

•	 hozzájárulás a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatok 
pályázati eljárással összefüg-
gésben történő kezeléséhez;

•	 pályázó nyilatkozata a pályázat 
nyílt vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról;

•	 pályázó nyilatkozata vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról;

•	 nyilatkozat, amely szerint a 
pályázó nem áll cselekvőképes-
séget érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkorábban 
2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 15. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 

információt Körmöczi Józsefné nyújt a 
06-23-522-345-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Alsó u. 1.);

•	 Személyesen Körmöczi Józsefné 
irodavezető részére (Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Humán Iroda, 2030 
Érd, Budai út 8.)

•	 A pályázatot mellékletekkel 
együtt, kettő nyomtatott 
példányban kérjük benyújtani. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-
12/2018, valamint a beosztás 
megnevezését: intézmény-
vezető.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a pályázót a pályázati határidő 

lejártát követő huszonegy 
napon belül a pályázat előké-
szítője által összehívott leg-
alább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg;

•	 a bizottsági meghallgatást 
követően, a bizottság vélemé-
nyét mérlegelve, a végleges 
döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyű-
lésének 2018. szeptember havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
vezetői megbízással egyidejűleg 
létesülő közalkalmazotti jogviszony 
esetén három hónapos próbaidő kerül 
kikötésre. 

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

való közreműködés, ezzel kap-
csolatos részfeladatok elvégzése, 
a hitelesített beérkező és kimenő 
számlák nyilvántartása, a kötele-

zettségvállalás nyilvántartása;
•	 pénztárhelyettesi teendők 

ellátása;
•	 kimenő, bemenő számlák adat-

tartalmának ellenőrzése. Kiadott 
előlegek nyilvántartásának 
vezetése;

•	 statisztikák, jelentések, adat-
gyűjtések 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, képesí-
tett könyvelő;

•	 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 betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 20. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt 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: 1/424/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: pénzügyi ügyintéző;

•	 elektronikus úton Galambosné 

Póder Mária részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail 
címen keresztül;

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
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.
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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 időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti 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 közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok 
ellátása;

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

Illetmény és juttatások: az illetmény 
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 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. 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: 
1/423/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

•	 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 végzettséggel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson 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.

Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
66.§(1) és a 66/A bekezdéseiben 
foglaltak alapján óvodapedagógusi 
munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményeiben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások),
•	 felhasználói szintű Levelező 

rendszerek (LotusNotes, 
Outlook);

•	 felhasználói szintű Internetes 
alkalmazások;

•	 szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló szintű, precíz, pontos 

munkavégzés;

•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 kiváló szintű innovatív, kezde-

ményező;
•	 kiváló szintű kommunikációs 

készség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 érvényes erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. augusztus 21. napjától tölthető 
be. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 31.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

az Érdi Kincses Óvoda címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Edit utca 3.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 345/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Szénásiné 
Mészáros Márta részére a 
kincses@erd.hu e-mail címen 
keresztül;

•	 személyesen Szénásiné Mészá-
ros Márta részére, Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. augusztus 3.

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 
munkaidő.
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, vakolás, javítás, hulladék ösz-
szegyűjtése, télen síkosságmentesítés, 
hóeltakarítás és a szervezeti egységek 
telephelyein esetlegesen észlelt és 
jelzett hibák kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései 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 betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. július 20. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt 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  
határideje: 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 1m2-nél nagyobb 
felületű, vállalkozásukat népszerűsí-
tő cégért vagy egyéb hirdetési célú 
berendezést kívánnak elhelyezni, 
vagy már rendelkeznek ilyen hirdető 
felülettel. A felhívás célja a közterület 
felől markánsan megjelenő utcakép 
helyi szabályok szerinti rendezése, 

amelynek alapját Érd MJV település-
képe védelmének helyi szabályairól 
szóló 5/2018. (II.21.) önkormányzati 
rendelet képezi, amely 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 telefon-
számon, vagy a foepitesz@erd.hu e-
mail címen kérhetnek.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős, 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 

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;

•	 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 besorolás 

szempontjából figyelembe vehető 
továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata.

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

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

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: 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
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős, 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 

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;
•	 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 besorolás 

szempontjából figyelembe vehető 
továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata.

A munkakör betöltésének időpontja: 
2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 27.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

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

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
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 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: 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 kapcsolat-
tartás 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 alkal-

mazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás lefolytatása;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.

Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munkavégzés;
•	 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 időpontja: 
2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivár-

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

•	 személyesen Vincze Beáta intézmény-
vezető 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 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: 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 kapcsolat-
tartás 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 alkal-

mazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás lefolytatása;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.

Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munkavégzés;
•	 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 időpontja: 
2018. augusztus. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
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:  „Tagóvoda-
vezető”.

•	 személyesen Vincze Beáta intézmény-
vezető részére.

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

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 időtar-
tama: 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 Tagóvo-
da, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/a.
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 kapcsolat-
tartás 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 alkal-

mazások;
•	 vagyonnyilatkozat-eljárás lefolytatása;

•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló, precíz, pontos munkavégzés;
•	 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 időpontja: 
2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivár-

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

•	 személyesen Vincze Beáta intézmény-
vezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.
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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 időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idős, heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: hatá-
rozott időre 2018.08.01-től 2023.07.31-ig 
A munkavégzés helye: Érdi Szivárvány 
Óvoda (2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.)
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 intézményvezető-helyettesi 

feladatok;
•	 óvodapedagógusi feladatok 

ellátása;
•	 3–7 éves korú gyerekek nevelése, 

fejlesztése nagyfokú gyereksze-
retettel;

•	 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 

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 kezdeményező képesség;
•	 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 időpontja: 
2018. augusztus. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 20.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd, 
Hegesztő utca 2–8.) megküldésé-
vel. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Intézményvezető-helyettes”.

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
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 fel-
adatok: általános iskolai és gimnáziumi 
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.

A 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában 
található önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hirdetés útján történő értékesítésére
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Érd, Elvira utcában található, 22303/1 hely-
rajzi számon nyilvántartott ingatlan értékesítésére 
az alábbi feltételekkel.
Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői:
•	 Érd, 22303/1 hrsz., területe 4271 m2, ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület.
•	 Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.
Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők:
•	 A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti be-

sorolású.
•	 A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi 

szolgáltató rendeltetésen kívül ipari, raktározási, 
logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekel-
helyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, 
oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló 
épületek is elhelyezhetők.

•	 Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, 
szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzem-
anyagtöltő is.

•	 Az övezeti előírásokkal kapcsolatosan részletesebb 
információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Cso-
portjánál szerezhető be.

Kikiáltási ár: nettó 32 900 000 Ft + áfa
Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500 000 
Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 

számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba 
beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelenség esetén – 8 
napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére.
Licitlépcső emelkedési mértékének meghatározása: 
a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Ft-tal emelkedik.
Liciten történő részvétel feltételei: az árliciten csak az 
vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyide-
jűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatol-
ta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén – a Magyar 
Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatá-
nak Önkormányzathoz való megérkezését vagy a nyilatko-
zattételi határidő lejártát követően – az önkormányzattal 
30 napon belül szerződést köt. 
A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határ-
ideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 
óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 
1., I. emelet 127. szobában.
A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírá-
sok: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhe-
lyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá 
csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoport). 
Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: a helyszínről 
és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.
A részletes információk beszerezhetőségének a he-
lye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. 
szoba.

A 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd,  
Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlan 

hirdetés útján történő értékesítéséről
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján 
pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő 
Érd, Erika utcában található, 22303/2 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott ingatlan értékesítésére az alábbi 
feltételekkel:
Az ingatlan elhelyezkedése, adatai, jellemzői:
•	 Érd, 22303/2 hrsz., területe 4251 m2, ingatlan-

nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület.
•	 Víz, villany, csatorna az utcáról beköthető.
Az ingatlanra vonatkozó specifikus jellemzők:
•	 A Helyi Építési Szabályzat szerint GKSZ-2 övezeti be-

sorolású.
•	 A kereskedelmi szolgáltató területen a kereskedelmi 

szolgáltató rendeltetésen kívül ipari, raktározási, 
logisztikai, településgazdálkodási, nem gyermekel-
helyezésre és betegápolásra szolgáló egészségügyi, 
oktatási, szociális, közösségi szórakoztatást szolgáló 
épületek is elhelyezhetők.

•	 Továbbá létrehozható a területen iroda, vendéglátás, 
szállás jellegű szolgáltatás, parkolóház és üzem-
anyagtöltő is.

•	 Az övezeti előírásokkal kapcsolatos részletesebb 
információ a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Cso-
portjánál (Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209. szoba) 
szerezhető be. 

Kikiáltási ár: nettó 32 700 000 Ft + áfa
Bánatpénz mértéke, befizetési módja: bruttó 500 000 

Ft, amit az önkormányzat 12001008-00209494-00100001 
számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba 
beszámításra kerül. A bánatpénz – sikertelensége esetén – 
8 napon belül visszautalásra kerül a pályázó részére. 
Licitlépcső: a forgalmi értékhez képest bruttó 100 000 Ft-
tal emelkedik.
Liciten történő részvétel feltételei: az árliciten csak az 
vehet részt, aki a szándéknyilatkozat benyújtásával egyide-
jűleg a bánatpénz átutalásáról szóló bizonylatot is becsatol-
ta, és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén – a Magyar 
Állam elővásárlási jogra vonatkozó lemondó nyilatkozatá-
nak Önkormányzathoz való megérkezését vagy a nyilatko-
zattételi határidő lejártát követően – az önkormányzattal 
30 napon belül szerződést köt. 
A szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határ-
ideje: személyesen legkésőbb 2018. július 25. (szerda) 16 
óráig egy példányban a Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 
1., I. emelet 127. szobában.
A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírá-
sok: meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhe-
lyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozat, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá 
csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Adócsoport). 
Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: a helyszínről 
és az időpontról az érintettek külön értesítést kapnak.
A részletes információk beszerezhetőségének a he-
lye: Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1., I. emelet 127. 
szoba.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
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Segítsünk, hogy taníthasson!
Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolában tanító, de 
Százhalombattán élő tanárnő részére kezdeménye-
zett gyűjtést Sinka László százhalombattai alpolgár-
mester. 

Mint elmondta, a 49 éves, 
autoimmun-betegséggel 
küzdő pedagógus problé-
májára Lukács Bernadett 
hívta fel a figyelmét. A ta-
nárnő, Bedegi Krisztina 
sérült gyerekek oktatásá-
val és fejlesztésével foglal-
kozik az Érdi Móra Ferenc 
Általános Iskolában. Auto-
immun-betegsége miatt 
visszafordíthatatlan izom-
sorvadás kezdődött el nála, 
amely miatt már nem tud 

lépcsőzni, így önállóan ki-
jutni sem társasházi laká-
sából.

Sinka László Lukács 
Bernadett-tel és Komlós 
Péterrel, a Sérültekért Ala-
pítvány elnökével arról tá-
jékoztatta az Érdi Újságot, 
hogy összefogásra kérték a 
cégeket, magánszemélye-
ket és közösségeket, ugyan-
is Bedegi Krisztinának egy 
rámpás liftre lenne szüksé-
ge a munkába járáshoz és 

ahhoz, hogy ne 
záruljon be kö-
rülötte a világ. 
A készülék be-
szerzése és te-
lepítése 3,5 mil-
lió forintba ke-
rül. Az adomá-
nyokat a Sérül-
tekért Alapít-
vány alszámlá-
jára várják a 
k e z d e m é ny e -
zők. A számla 
száma: OTP 
Bank 11742135-
27248898.

 n BNYH

Csellengés helyett Parkoló
Tizedik éve már, hogy a Szociális Gondozó Központ 
megrendezi nyári Parkoló programját a gyerekeknek, 
tinédzsereknek. Idén egy kicsit másképp parkolózhat-
nak a diákok: múlt héten egész hetes napközis élmény-
tábor várt az 1–6. osztályosokra, a nagyobbakat pedig 
augusztus 14-ig meghosszabbított nyitvatartással, vál-
tozatos programokkal várja az ifiklub.

Kultúra és szórakozás – 
ez lehetne a mottója a Szoci-
ális Gondozó Központ által 
szervezett nyári napközis 
tábornak, amit július első 
hetében szerveztek a kisis-
kolásoknak. Az öt napba sok 
minden belefért: sportolás, 
mozizás, kézműveskedés, 
érdi és budapesti kirándulá-
sok. A programokat főleg 
hátrányos helyzetű gyerme-
keknek szervezték, nem-
csak a belépőket és az úti-
költséget, hanem a harapni-
valókat is a szervezők finan-
szírozták, az önkormányzat 
támogatásával – tudtuk meg 
Rákosi Aglájától, a prog-
ram koordinátorától, aki el-
mondta azt is: a húsz táboro-
zót négy felnőtt kísérte a ki-
rándulásokon.

– Reggel nyolctól délután 
négyig igyekeztünk olyan él-
ménydús programot összeál-
lítani, ami nemcsak kulturá-
lis, hanem szórakoztató él-

ményeket is nyújt a fiatalok-
nak: ellátogattunk a Minipo-
lisba, az állatkertbe, moziba, 
megnéztük a Hősök terét, az 
Országházat, a budai Várat 
– tette hozzá Rákosi Aglája.

Voltak táborozók, akik 
nem először vettek részt a 
Parkoló nyári programjában.

– Hétéves korom óta járok 
az ifiklubba; az első években 
még a nővéremmel jöttem. 
Beszélgetünk, együtt ját-
szunk, sok a szabad prog-
ram, persze, a szabályokat 
azért be kell tartani – mond-
ta lapunknak Ádám, aki a 
hét programjai közül a mozi-
zást, illetve a budapesti sik-
lózást várta legjobban.

– Bár nyaralni is megyünk 
a családommal, idén nyáron 
is szeretnék sok parkolós 
programon részt venni – tet-
te hozzá.

Az ötödikes Gergő első al-
kalommal jött el a nyári tá-
borba. Annyira megtetszett 

neki a program, hogy szeret-
né itt tölteni a nyári szabad-
idejét. Mert ha a tábornak 
vége is, a Szociális Gondozó 
Központ nyári rendezvényei 
folytatódnak: az ifiklub au-
gusztus 24-ig nyári nyitva-
tartással, változatos progra-
mokkal várja a fiatalokat.

Kirándulásokat, kortárs 
segítő képzést, augusztus 21-
től pedig drámatábort szer-
veznek a nagyobb diákok-
nak. A programokra nem 
kell regisztrálni, azok kötet-
lenek, így nem muszáj min-
dennap részt venni rajtuk, 
ki-ki kedve szerint csatla-
kozhat akár egy-egy dél-
előttre, délutánra is. Egy do-
logra azért figyelni kell: a ti-
zennégy év alatti gyerekeket 
csak szülői engedéllyel fo-
gadják a szervezők.

Qn ÁdÁm KataliN

Ne hagyd abba  
a kérdezést!
Három kis pillangó: egy fehér, egy sárga és egy piros 
próbált magának menedéket keresni az esőben pénte-
ken a Kőrösiben. Legalábbis Jékely meséje szerint, amit 
a Cimbora tábor kisebb résztvevői adtak elő büszke szü-
leik és felkészítő tanáruk előtt.

Az előadás végeztével 
nagy visítozással reagáltak 
a kicsik a kérdésemre, ki 
szeretne nyilatkozni az új-
ságnak. Naná, hogy minden-
ki. Alig várták, hogy egymás 
után sorra kerüljenek, és el-
mondhassák, mi és miért tet-
szett nekik a táboran. A leg-
többen azt dicsérték, hogy 
rengeteg dolgot próbálhat-
tak ki az elmúlt héten: volt 
festés, rajzolás, gyurmázás, 
gyöngyfűzés, kézműveske-
dés. Elkirándultak a Noel 
tanyára, játszótereztek, ug-
róköteleztek, labdáztak, 
bunkert építettek. Na meg – 
nem mellesleg – megtanul-
tak előadni egy mesét is.

Ami nem véletlenül lett Jé-
kely Zoltán meséje, hiszen, 
ahogy azt Nagyné Balázs 
Gabriella drámapedagógus, 

a tábor vezetője elmondta: az 
idei 18 résztvevőből 14 leendő 
elsős volt, sokan közülük 
most szerepeltek először. 
Másrészt a mese olyan fontos 
értékekről szól, mint az elfo-
gadás és az összetartás. A 
drámapedagógus nagyon 
büszke volt kis tanítványai-
ra, mert ügyesen adták elő a 
mesét, pedig, ahogy hozzá-
tette, napi kétszer fél óránál 
több időt nem fordítottak a 
próbákra, nehogy tanulás 
íze legyen a dolognak. Ami 
külön nagy öröme volt, hogy 
a leendő elsősök közül sokan 
majd az „övéi” lesznek szep-
tembertől, azaz ő lesz a taní-
tó nénijük. Teljesen termé-
szetes hát, hogy az interjú 
végén a gyerekek megroha-
mozták Gabi nénit egy ölelés-
re, és aztán azzal búcsúztak 

el egymástól, hogy Találko-
zunk szeptemberben!

– A színjátszás és a dráma-
pedagógia két külön dolog. 
Nem mindenkiből lesz szí-
nész vagy színésznő, akit 
drámapedagógiai módsze-
rekkel tanítunk. Ez inkább 
ahhoz nyújt segítséget, hogy 
egy sokoldalú személyiséget 
próbáljunk meg kialakítani. 
A drámapedagógiával nevelt 
gyerekek ugyanis sokkal 
nyitottabbak, jobban kom-
munikálnak, nem ijednek 
meg, mernek szerepelni, me-
rik kifejteni a véleményüket, 
önbizalmuk van, ami a mai 
világban talán fontosabb 
magánál a tárgyi tudásnál 
is. Olyan világban élünk, 

ahol el kell tudni adni magu-
kat. Itt a gyerekek egy hét 
alatt is rengeteget fejlődtek. 
Aki szorongott, félt az elején 
a szerepléstől, mert előtte 
még soha nem kellett kiáll-
nia sok ember elé, az is fel-
szabadult a végére – magya-
rázta kérdésünkre Nagyné.

Annak a várnak is hasznát 
vették, amit még az Erzsébet 
táborban készítettek koráb-
ban, hiszen a nagyok produk-
ciójának egy fontos kelléke 
volt. A 3–4. osztályosok csü-
törtökön mutatták be a szü-
lőknek Fésűs Éva A kíváncsi 
királykisasszony című mesé-
jét, ami arról szól, hogy a ki-
rálykisasszonyt, aki örökös 
kérdezésével már-már az 

őrületbe kergeti apját, elkül-
dik az iskolába, ahol megta-
nul majd mindent, és abba-
hagyja az állandó kérdezést. 
Persze csak a mesében. A 
valóságban szeptemberben 
egészen biztosan folytatód-
nak a kérdezgetések, ami 
nem is baj, hiszen Einstein is 
megmondta: „Tanulj a teg-
napból, élj a mának és re-
ménykedj a holnapban. A leg-
fontosabb azonban, hogy ne 
hagyd abba a kérdezést!”. És 
biztosan folytatódik a szín-
játszás, mint ahogy a dráma-
pedagógiai módszerek is elő-
kerülnek majd Nagyné Ba-
lázs Gabriella óráin ismét. 
Addig is: függönyt le!

Qn JaKaB-apoNYi Noémi

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

Bedegi Krisztinának egy rámpás liftre lenne 
szüksége a munkába járáshoz és ahhoz, 
hogy ne záruljon be körülötte a világ

Szeptemberben találkozunk!

LamináLt padLók  
faparketták • kiegészítők

Hubert Parketta
2030 Érd, Budafoki út 14. • Tel.: 23/375-833

E-mail: erd@hubertparketta.hu
 Nyitvatartás: H-P: 8–17, Szo: 8–13 óráig
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LamináLt padLók  
faparketták • kiegészítők
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Rég i és új kötelékek szabadon
Ötödik éve rendez babás-mamás piknikeket az érdligeti 
játszótéren a Kötelék – Érd térségi Közösség a Családo-
kért civil csoport. Az ingyenes, kéthetenkénti alkalma-
kon a kisbabás anyukáknak teremtenek lehetőséget a 
találkozásra, a kötetlen együttlétre, beszélgetésre, ta-
nácsadásra.

Július 3-án, az idei első 
pikniken minden korábbi 
„részvételi csúcs” megdőlt: 
tíz óra után már tizennégy 
család üldögélt a homokozó 
melletti árnyas, sövénnyel 
határolt területen leterített 
plédeken, és folyamatosan 
érkeztek az anyukák, no 
meg a babák és a tesók. A na-
gyobbacskák homokoztak, 
hintáztak, rollereztek, a pi-
cik a pokrócokon kúsztak-
másztak.

– A Kötelék azért jött létre, 
hogy a családokat informá-
ciókkal támogassa a váran-
dósság alatt, illetve a szülés 
körüli és a csecsemős, kis-

gyermekes időszakban. Kö-
zösségünknek szakembe-
rek, illetve édesanyák a tag-
jai; sok, a szüléshez, szopta-
táshoz kötődő rendezvényt 
szerveztünk már, és kapcso-
latban állunk az érdi és kör-
nyékbeli baba-mama cso-
portokkal. Ezt a nyári prog-
ramot pont azért találtuk ki, 
hogy abban az időszakban is 
legyen lehetőség a találko-
zásra, amikor a klubok szü-
netelnek – mondta lapunk-
nak Juhász Judit, a pikni-
kek egyik szervezője, laktá-
ciós szaktanácsadó.

– E kötetlen találkozók 
célja, hogy az azonos élet-

helyzetben lévő anyukák ta-
lálkozhassanak egymással, 
megoszthassák tapasztala-
taikat, tippjeiket. Azon 
igyekszünk, hogy mindig le-
gyen egy-egy szakember – 
hordozási, perinatális, illet-
ve szoptatási tanácsadó, vé-
dőnő – aki a szakmai kérdé-
sekben is segít – fűzte hozzá 
Juhász Judit.

– Ilyenkor, a nyári meleg-
ben mindig előjönnek bizo-
nyos témák, problémák: kell-
e az anyatejes babának 
pluszvizet adni, hogyan hor-
dozzunk a kánikulában. És 
természetesen vannak év-
szaktól független kérdések 
is, a hozzátáplálással, alta-
tással, a nagyobb testvérrel 
való foglalkozással vagy 
akár csak a különféle babás 
programokkal kapcsolat-
ban. Ezek a pikniket alkal-
mat teremtenek a barátko-

zásra is: sokan akkor költöz-
nek a városba, amikor csalá-
dot alapítanak, így baráti 
társaságuk nincs Érden, és 
nagyon elszigetelten élnek. 
Ilyenkor nagyon jó az, ha ha-
sonló élethelyzetben lévő 
anyukákkal találkozhatnak, 
és gyakran látjuk, hogy szo-
ros kapcsolatok alakulnak 
ki a családok között – zárta 
szavait a szakember.

Hajósné Ender Éva első 
alkalommal látogatott el két-
éves kisfiával a babás-ma-
más piknikre.

– Rendszeresen eljövünk 
majd, mert nagyon jól érez-
zük magunkat. Nemrég köl-
töztünk Érdre, Tokajhegyal-
járól, és szeretnék a kicsinek 
közösséget, játszótársakat 
keresni. Látom, hogy a kisfi-
amra nagyon jó hatással 
vannak ezek a programok. 
Most próbálkozunk a szoba-
tisztasággal, Ábel már nem 
szeretne pelenkát hordani. 
Nagyon jó volt, hogy meg 
tudtam kérdezni más anyu-
kákat ebben a kérdésben – 
mondta Éva.

Hozzátáplálás, Dévény-
torna, babaúszás, mozgás-
fejlődés – többek közt e té-
mákról beszélgettek, kér-
dezősködtek az anyukák. 
Voltak, akiknek ez volt az 
első babás-mamás közössé-
gi élményük, korábban kis-
mamaklubokba nem jártak, 
de ahogy a baba nő, úgy ér-
zik, eljött az ideje ezeknek a 
programoknak. A nyáron 
lesz módjuk bekapcsolódni, 
hiszen a piknikeket kéthe-
tente keddenként tartja a 
Kötelék csoport; a követke-
ző alkalmakra július 17-én, 
majd 31-én és augusztus 14-
én kerül sor, az utolsó ösz-
szejövetelt pedig augusztus 
28-án tartják. Utána sem 
sokat pihennek a Kötelék 
önkéntesei: szeptemberben 
várandósságra, szülésre, 
szoptatásra felkészítő soro-
zatot indítanak. De ne sza-
ladjunk ennyire előre: hosz-
szú még a nyár, több pikni-
ken is részt vehetünk – fel-
téve, hogy nem zuhog az 
eső. 

QQ ÁdÁm K.

Folyamatosan érkeztek az anyukák, no meg a babák és a tesók

Hozzátáplálás, Dévény-torna, babaúszás, mozgásfejlődés – többek közt e témákról beszélgettek, kér-
dezősködtek az anyukák



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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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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Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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LEGYEN ÖN IS CSAPATUNK TAGJA!

SMT GÉPKEZELŐ

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

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

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

JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-23-534-111
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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.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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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A segítség a vérünkben van?
Már mindennel próbálko-
zott a Magyar Vöröske-
reszt, hogy önkéntes vér-
adásra buzdítsa az embe-
reket: saját készítésű aján-
dékokkal, vagy most leg-
utóbb kétszemélyes well-
nesshétvégével. Meglett 
vajon ennek az eredménye 
a pénteki érdi véradáson?

Sokszor és sok helyen le-
hetett arról olvasni, hallani, 
hogy kell a vér és kellenek 
az önkéntes véradók. Nyá-
ron is, amikor pedig hajla-
mosak vagyunk inkább a 
vakációval, fesztiválokkal, 
nyaralással foglalkozni, de 
közben kórházakban várják 
tőlünk a betegségben vagy 
balesetet szenvedők a túl-
élésükhöz nélkülözhetetlen 
vért. Mert sem a balesetek, 
sem a betegségek nem vaká-
cióznak sajnos. Arra meg 
gondolni sem merünk, hogy 
akár mi, akár ismerőseink, 
családtagjaink is kerülhe-
tünk, kerülhetnek ilyen 
helyzetbe. 

Egy önkéntes véradó egy 
véradás során 3 ember éle-
tét mentheti meg. Ha ez ke-
vés lenne, most még well-

nesshétvégéket is kisorsol a 
Magyar Vöröskereszt az 
önkéntes véradók között. 
Pénteken a Szepes Gyula 
Művelődési Központban 44 
ember adott vért. Hogy ez 
sok vagy kevés egy mini-
mum 60 ezres lakosú város-

ban, azt mindenki maga 
döntse el. 

Érden legközelebb július 
25-én, szerdán 15–18 óra kö-
zött adhat vért a Parkvárosi 
Közösségi Házban. Ha a vé-
rében van a segítség… 

QQ JAN

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.

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

Gaz  dikereső

Zulu barátságos, közepes ter-
metű, 3 év körüli, keverék kan 
kutyus. Általában minden ku-
tyával kijön, nem domináns, 
inkább félénk természetű. 
Akit megszeret, ahhoz na-
gyon ragaszkodik. Régóta vár 
gazdira.

Tappancs kedves, kis-köze-
pes testű, játékos, aktív ku-
tyus. 8 hónap körüli, ivartala-
nított szuka. Kertes házba 
költözne szívesen, ahol foglal-
koznak vele, még nevelést igé-
nyel. A többi kutyával általá-
ban problémamentes.

21apróhirdetés  | 2018. július 11. |

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi telephelyű közműépítő vállal-
kozás keres segédmunkás munka-
körbe kollégákat. A munkalehetőség  
télen-nyáron folyamatos. Érdeklőd-
ni: 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*

ÁLLAT

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

*70117*

INGATLAN

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

*63472*

CSALÁDI HÁZ

M7-es közelében kertes családi ház 
bútorozottan, hosszú távra kiadó. 
06-30-6084110

*79478*

OKTATÁS

Korrepetálást, fejlesztést, pótvizs-
gára felkészítést vállal Érden és kör-
nyékén alsós diákoknak sokéves 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
tanítónő. 06-20-353-2160

*79889*

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

16
53

00

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

*78115*

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*

VEGYES

Angol tanítás, korrepetálás diplo-
más angoltanánővel, Érden! 06-20-
4892724

*81287*

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

*74370*

Osztrák elektromos robogó 1000 
W, olcsón eladó érintkezési hibával, 
dobozzal. 06-30-6867766

*81472*

Szövőkeret eladó Érden 20 000 Ft-
ért! Állványos, kb. 80 cm széles, alig 
használt. 06-20-391-3601

*80700*

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

*72811*

Érdi zöldség-gyümölcs 
vegyeskereskedésünkbe 
versenyképes fizetéssel 

eladót felveszünk.
A jelentkezéseket a  

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

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

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

Munkabér: 1200 Ft/óra. 
06-20/934-6354
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JÁrmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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rEDőNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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SZOLGÁLTATÁS

TV-JAVÍTÁS 
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

178998

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. Keressen bizalommal!
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35Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555

17
58

63

NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  

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

A fenti munkakörökre megváltozott  
munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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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.
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A Trend-Papír Kft. várja igényes, szorgalmas, önálló  
munkavégzésre képes dolgozók jelentkezését százhalombattai 

székhelyére kiszállító munkakörben.
Az állás azonnal betölthető. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal  

lehet  az allas@trendeco.hu e-mail címen  
vagy postai úton a 2440 Százhalombatta,  

Papírgyártó utca 1. sz. alatti címen.

Árukiszállítót  
keresünk!

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás,  

cementszállító gépkocsira „E” kategóriás  
gépkocsivezető kollégákat keresünk.  
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com
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Érdi munkahelyre felveszünk
karbantartó – kisegítő – udvaros

munkakörbe kollegát.
•   terület rendben tartása, kisebb 

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

 B kategóriás jogosítvány, vezetői 
gyakorlat szükséges.

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

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

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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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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Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az 
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen, 

érdeklődni a 06-23-368-400-s 
telefonszámon lehet

A Napfény Otthon Alapítvány Idősek 
Otthona azonnali belépéssel  

teljes munkaidős  
szakképzett ápolókat, 
szociális gondozókat,  

továbbá a Kende utcai otthonba jó 
állóképességű, teljes munkaidős 
mosónő munkatársat  

keres! A közalkalmazotti bérbesorolás 
mellett kiemelt cafeteriát 13.és 14. 

havi fizetést biztosít. 
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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.

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

*78614*

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*

Vállalom régi tetők javítását, új 
tetők készítését, lambériázását, 
gipszkartonozást, tetőtéri ablak be-
helyezését, laminált parketta leraká-
sát. 06-20/804-59-88.

*81468*

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

*69751*

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

*72830*

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

*172832*
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Negyedszer „csak” harmadik
A világkupa idei negyedik állomására került sor múlt 
héten Varsóban, ahol az UTE érdi kerekesszékes vívói, 
Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi is kitettek magu-
kért.

Krajnyák Zsuzsanna a 
párbajtőrözők A-sérültségi 
kategóriájában a hétfős cso-
portküzdelem során öt mecs-
csét megnyerte egy vereség 
mellett, így másodikként 
ment tovább, s a 32 között 
erőnyerőként nem kellett 
meccselnie. Aztán a tizen-
hat között az izraeli Linor 
Kelmant 15–11-re győzte le, 
majd az orosz Natalja Afo-
nyinát 15–9-re. Az elődön-
tőben egy újabb orosz követ-
kezett, aki megállította az 
ötödik kiemelt Krajnyákot, 
aki így bronzérmet szerzett.

A B-sérültségi kategóriá-
ban induló Dani Gyöngyi 

hatfős csoportba került, ahol 
negyedikként zárt két győ-
zelemmel és három vereség-
gel. Ennek ellenére továbbju-
tott. A 32 között a lengyel 
Jadwiga Pacekot 15–8-ra 
győzte le, de a tizenhat kö-
zött kínai ellenfelétől három 
ponttal kikapott, s a 15. he-
lyet szerezte meg.

A tőrözőknél Krajnyák a 
párbajtőrhöz hasonlóan má-
sodikként jutott tovább hétfős 
csoportjából, így itt is erőnye-
rő volt a 32 között. A negyed-
döntőbe jutásért rendezett 
találkozón a thaiföldi Atit-
taya Chookerdet 15–11-re 
múlta felül, majd a grúz Nino 

Tibiashvilit 15–1-re ütötte 
ki. Az elődöntőben az olasz 
Andrea Morgos megállította 
Krajnyákot, aki ebben a 
számban is bronzérmes lett.

Dani Gyöngyi a hatfős cso-
portban három győzelemmel 
és két vereséggel zárt, majd 
ugyancsak erőnyerőként a 
tizenhat között csatlakozott 
az egyenes kieséses sza-
kaszba. Itt a francia Cecile 
Demaude-ot 15–9-re verte, 
majd a thaiföldi Saysunee 
Jana megállította, ezzel a 
hetedik helyet szerezte meg.

A párbajtőrözők csapat-
versenyében kilenc együttes 
volt érdekelt. A magyarok 
erőnyerőként találkoztak a 
Thaiföldöt legyőző Ukrajná-
val, ahol a csapat sima, 45–
31-es győzelmet aratott, vé-
gül a mieink Oroszország, 

Kína és Franciaország mö-
gött a negyedik helyet sze-
rezte meg.

Krajnyák Zsuzsanna a vi-
lágkupa egri nyitányán tőr-
ben arany-, párbajtőrben 
bronzérmes lett egyéniben, 
míg a vele és Dani Gyöngyi-
vel felálló magyar párbajtőr-
válogatott is elsőként vég-

zett. A vk második, pisai via-
dalán Dani Gyöngyi nem in-
dult, Krajnyák a tőrözőknél 
aranyérmes, a párbajtőrö-
zőknél hatodik lett. Montre-
álban mindkét érdi tarolt, 
hiszen a vk negyedik állomá-
sán egy-egy arany- és ezüst-
érmet szereztek.

QQ Domonkos

Nem bírtak egymással a bronzérmesek
Sok gólt hozott az NB III legutóbbi kiírásában bronzér-
mesek egymás elleni felkészülési mérkőzése. A Nyugati 
és a Közép csoport harmadik helyezettjének találkozója 
akciódús összecsapást hozott.

Kertész Ferenc és Ország 
Péter sérülés miatt továbbra 
sem volt bevethető az Érdi 
VSE-nél az Iváncsa elleni 
első felkészülési mérkőzé-
sen, míg Kónya Benjámin a 
héten vakációját töltötte, így 
edzés nélkül nem került be a 
meccskeretbe.

Mellettük azonban akad-
tak próbajátékosok is a csa-
patnál, mint például Bog-
dán Erik és Bartucz Mar-
tin. Előbbi legutóbb a Ko-
zármisleny NB III-as együt-
tesét, utóbbi a Tiszakécske 
harmadosztályú bajnokcsa-
patát erősítette a mögöt-
tünk hagyott idényben. To-
vábbá visszatérője a csa-
patnak a télen Balassa-
gyarmatra igazoló, ám ott 
kevés játéklehetőséget 
kapó Honti Attila, aki is-
mét az Érdi VSE-nél folytat-
ja pályafutását.

A játékvezető rögtön a má-
sodik percben tizenegyest 
ítélt a vendégeknek, miután 
egy érdi felszabadítást látott 
szabálytalannak, Borek 
Norbert érezte az irányt, de 
nem tudta védeni Bognár 
Bence büntetőjét (0–1).

Két perccel később Pintér 
Nikola remek szólója után a 
vendégek kapusának, Dáni-
el Csabának kellett nagyot 
nyújtóznia, majd szögletre 
mentenie, ez azonban ve-
szélytelennek bizonyult. 
Majd Pallagi Botond távol-
ról bombázott, amelyet ismét 
nagy bravúrral védett az 
iváncsai hálóőr.

De azért akadtak helyze-
tek a túloldalon is: a tizedik 
percben Pribék Patrik lövé-
sét a gólvonalról mentették 
az érdiek. A 18. percben na-
gyon közel járt a házigazda 
az egyenlítéshez, de egy jobb 
oldali beadást Pál Szabolcs 
a kapufa mellé bólintott. Két 
perccel később aztán ismét 
egyenlő volt az állás, miután 
Pintér Nikola beadásába 
szerencsétlenül ért bele a 
vendégek védője, s a labda 
utat talált az iváncsai kapu-
ba (1–1).

A 26. percben Bogdán Erik 
remek labdaszerzése után 
került helyzetbe az Érdi 
VSE, de Melczer Vilmos ki-
ugratása után a partjelző 
szerint Pál Szabolcs lesen 
állt. A 33. percben megvolt a 

lehetőség a vezetés megszer-
zésére is az érdieknek, de 
Kelemen Patrik távoli lövé-
sét kitornázta a sarokból 
Dániel Csaba.

Az Iváncsa egy perccel ké-
sőbb ismét előnybe került, 

miután Büki Baltazár a fél-
pályáról emelt a kapujából 
kinn álló Borek Norbert fe-
lett az érdi kapuba (1–2). Sőt, 
három perccel később meg-
született az első kidolgozott 
akciógól is, amikor a jobb-
szélen kilépő Cseszneki Ri-
chárd pörgetett az érdi ka-
puba (1–3).

A félidő hajrájában Kele-
men Patrik veszélyeztetett, 
de Dániel Csaba ismét na-
gyot védett. Sőt, a 43. perc-

ben a szülinapját ünneplő 
Csiszár Zoltán egy fejessel 
ismét közelebb hozta övéit 
(2–3).

Az érdiek hiába játszottak 
az első játékrész második 
felében mezőnyfölényben és 

hiába volt több helyzetük, a 
pihenőre egygólos hátrány-
nyal vonultak.

A fordulás után hármat 
cserélt Limperger Zsolt. Az 
50. percben pedig egyenlítet-
tek a hazaiak, a próbázó 
Bogdán Erik és Balázsovics 
Máté hozta össze a harma-
dik érdi gólt, miután előbbi 
beadását utóbbi pöckölte túl 
Dániel Csabán (3–3).

Nem volt sokáig egyenlő 
az állás, hiszen az 53. perc-

ben Berényi Balázs érke-
zett tökéletes ütemben egy 
bal oldali beadásra, majd 
passzolt az érdi kapuba (3–
4). Négy percre rá meglett a 
meccs nyolcadik gólja is, mi-
után a balszélen Balázsovics 
és Németh vezetett akciót, 
utóbbi beadását pedig üre-
sen Kelemen Patrik fejelte a 
kapuba (4–4).

Ezt követően kissé alább-
hagyott a lendület, a kapuk 
kevésbé forogtak veszély-
ben. A 70. percben Pallagi 
Botond kiugratása után Ke-
lemen Patrik nem tudott ka-
pura emelni, míg a túlolda-
lon Berényi kísérletét védte 
Borek. Az utolsó húsz perc-
ben Pintér Olivér is lehető-
séget kapott hazai oldalon, 
míg Nagy Endre váltotta Bo-
rek Norbertet a kapuban. A 
82. percben közel járt az ötö-
dik gólhoz a vendégcsapat, 
de egy tizenhét méterről el-
végzett szabadrúgással 
csak a kapufát találták teli-
be. A végjátékban ismét 
megélénkült a meccs, már 
ami a helyzeteket illeti, de 
több gól már nem született, 
így nyolcgólos döntetlennel 
ért véget a mérkőzés.

Az Érdi VSE következő két 
felkészülési meccsét egy-
aránt idegenben vívja, előbb 
július 14-én, 10 órakor a Mol 
Vidi FC II, majd július 21-én a 
Monor SE vendégeként ját-
szik. Az utolsó edzőmérkő-
zésre július 28-án hazai pá-
lyán, a Szolnoki MÁV FC el-
len kerül sor.

QQ Domonkos Bálint

Krajnyák Zsuzsa két bronzérmet szerzett a legnehezebb vk-állomá-
son, Varsóban  (Fotó: MTI-archív)

ÉRDI VSE–IVÁNCSA KSE 4–4 (2–3)
Gól: Bognár Bence (20. perc – öngól), Csiszár (43.), Balázsovics (50.), 
Kelemen P. (57.), ill. Bognár Bence (2. perc – tizenegyesből), Büki Bal-
tazár (33.), Cseszneki (36.), Berényi (53.)

Pál Szabolcsék megszenvedtek a Közép csoport bronzérmesével 
 (Fotó: Balogh István)
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Nem úgy sikerült…
Két helyszínen az Érdi Spartacus SC négy versenyzője 
volt érdekelt különböző rangos viadalokon. Tar Mihály 
együtteséből Mezei Dominik a szabadfogásúak között, 
Mezei Patrik és Végh Artúr kötöttfogásban versenyzett 
a Zágrábban rendezett kadet világbajnokságon, míg Ko-
vács Bence Győrben vett részt a Magyar Nagydíjon.

Elsőként Mezei Dominik 
kezdte meg szereplését az 
érdiek közül a zágrábi kor-
osztályos vb-n. A szabadfo-
gásúak 71 kilogrammos 
súlycsoportjában érdekelt 
sportoló szépen menetelt, 
hiszen a romániai Bíró 
Krisztiánt 8–1-re győzte le 
a nyolcaddöntőben, a lit-
ván Vadim Babuskint 3–1-
re múlta felül az elődöntő-
ért rendezett meccsen, a 
négy között azonban tech-
nikai tussal kikapott a 
grúz Bagrati Gagnidzé-
től. A bronzmérkőzésen a 
japán Sinoszuke Szuva-
mával sem bírt Mezei Do-
minik, aki így az értékes 
ötödik helyet szerezte meg 
a világbajnokságon.

A kötöttfogásúaknál Me-
zei Patrik a 80 kilogram-
mosok mezőnyében a selej-
tezőben kikapott a török 
Oktay Demirtől, aki a 
nyolc közé jutásért iráni el-
lenfelétől vereséget szenve-

dett, így Mezei Patrik nem 
került a vigaszágra, s egy 
mérkőzés után véget ért 
számára a kadet világbaj-
nokság.

Végh Artúr a 92 kilósok 
között a selejtezőben szo-
ros csatában 2–1-re kika-
pott a későbbi döntős iráni 
Mohammad Noszratitól, 
így a vigaszágon folytat-
hatta a küzdelmeket, ahol 
azonban a török Osman 
Ayaydintól 9–0-s veresé-
get szenvedett.

Kovács Bencének nem si-
került jól a Győrben rende-
zett Magyar Nagydíj, Po-
lyák Imre Emlékverseny, 
hiszen a kötöttfogású válo-
gatott tagjaként az 55 kilo-
grammosok között a selej-
tezőben 7–3-ra kikapott a 
szerbiai Kolompártól, aki 
a következő körben veresé-
get szenvedett, így az érdi 
sportoló a vigaszágon sem 
folytathatta a küzdelmeket.

QQ Domi

Bea ranyozták  
az utolsó ifi Eb-t
Ismét kitettek magukért az Érdi Úszó Sport Kft. tehet-
ségei. Milák Kristóf és Barócsai Petra utolsó ifjúsági 
Európa-bajnokságáról öt arany- és két bronzérmet ho-
zott haza.

Barócsai Petra három, 
Milák Kristóf hat számba 
adta le nevezését a finnor-
szági ifjúsági úszó Európa-
bajnokságra, amely mindkét 
sportoló számára az utolsó 
korosztályos kontinensvia-
dal volt, továbbá Miláknak 
egy remek hangolódási lehe-
tőség az augusztusi, glas-
gow-i felnőtt Eb-re.

Barócsai Petra 100 méter 
pillangón az előfutamot még 
kilencedik helyen zárta, de a 
folytatásra jelentősen felja-
vult, hiszen az elődöntőben 
már negyedik lett, míg a fi-
náléban még egy helyet elő-
relépett és befért egy perc 
alá (0:59.95), amellyel bronz-
érmes lett. Emellett 200 mé-
ter gyorson az előfutamban 
hiába lett összességében 
ötödik, nem jutott tovább, hi-
szen az első négyben további 
két magyar, Késely Ajna és 

Fábián Fanni is megelőzte 
őt, a szabályok értelmében 
így nem folytathatta ebben a 
számban a versengést. Har-
madik számában, 400 méter 
gyorson az előfutamban ha-
todikként zárt, majd a döntő-
ben még majdnem két má-
sodpercet javított idejéből, 
amellyel a hetedik helyet 
szerezte meg.

Milák 50, 100 és 200 pillén, 
illetve, 100, 200 és 400 gyor-
son állt rajtkőre a finn fővá-
rosban. 50 pillangón az elő-
futamban negyedik, a kö-
zépdöntőben harmadik lett, 
de a döntőben már nem sike-
rült dobogóra állnia, 0.23,82-
es idővel a hatodik helyet 
szerezte meg. 100 pillén – 
ahol a tavalyi, budapesti fel-
nőtt világbajnokságon ezüst-
érmes lett – esélyeshez mél-
tóan versenyzett, hiszen a 
selejtezőben és az elődöntő-

ben még tartalékolt és har-
madik idővel került döntőbe, 
ahol aztán hat tizeddel előz-
te meg az orosz Andrej Mi-
nakovot, s 0:51.78-as idővel 
lett aranyérmes. Kedvenc 
távján, 200 pillén is hasonló 
esélyekkel állt rajtkőre az 
érdi csillag, aki a selejtező-
ben és a középdöntőben is 
tartalékolt a fináléra, ahová 
a negyedik legjobb idővel ju-
tott be. Aztán a döntőben 
már nem volt miért tartalé-
kolnia, 4 másodpercet és 7 
tizedet javított idején és to-
ronymagasan, két és fél má-
sodperccel nyerte meg a dön-
tőt az olasz Federico Bur-
disso előtt.

Ami a három gyorsot illeti, 
Milák 100-on nem tudta be-

verekedni magát a döntőbe, 
miután az előfutamban ti-
zenharmadik, a középdöntő-
ben kilencedik lett. Azonban 
200-on az előfutamban ötö-
dik lett, a folytatásban aztán 
második legjobb idővel ke-
rült a döntőbe, ahol 1:47.19-
cel zárt az élen. Milák Kris-
tóf 400 méter gyorson is re-
mekelt, hiszen az előfutam-
ban aratott győzelme után a 
döntőben sem tudták megál-
lítani, és 3:50.00 perces idő-
vel negyedik egyéni elsősé-
gét gyűjtötte be Helsinkiben.

A két érdi még négy váltó-
ban is érdekelt volt. Barócsai 
Petra a 4x100 méteres női 
gyorsváltó tagjaként ötödik 
helyen zárt, míg 4x200-on 
aranyérmes lett oldalán Fá-

bián Fannival, Berecz Blan-
kával és Késely Ajnával. 
Ezek mellett mindkét mix-
váltó előfutamában rajtkőre 
állt, ám ezeknél a döntőben 
már nem kapott szerepet. A 
4x100 méteres mixed gyors-
váltó később Milák Kristóf-
fal bronzérmes lett, míg a 
4x100 méteres mixed vegyes 
váltó az ötödik helyet sze-
rezte meg.

Az Érdi Úszó Sport Kft. 
két növendéke így öt arany- 
és két bronzéremmel zárta 
utolsó ifjúsági kontinensvia-
dalát, míg a magyar delegá-
ció tizenkét arany-, két 
ezüst- és öt bronzéremmel 
az éremtáblázat második he-
lyén végzett Oroszország 
mögött. Q DB

Milák Kristóf négy arany- és egy bronzéremmel zárta le a korosztályos Eb-t (Fotó: Magyar Úszó Szövetség)
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A Bohém fiúk halászléje lett a legjobb
Remek hangulatban és mondhatni halászléfőző időben 
tartották meg az idei Duna-parti hallé partit az érdi hor-
gászok. A legnagyobb érdi egyesület tizenötödik alka-
lommal rendezte meg az eseményt, amelyen több szá-
zan vettek részt. A halászléfőző versenyre tizennégy 
csapat nevezett, a zsűrinek rendkívül nehéz volt eldön-
teni, kié volt a legjobb.

Már reggel elkezdődött a 
sürgés-forgás a Molnár utca 
végén, a volt téglagyárnál 
található Duna-parti szaka-
szon, ahol az Érdi Horgász 
Egyesület idén is megszer-
vezte családi nappal egybe-
kötött halászléfőző verse-
nyét. A korábbi évek kániku-
lai időjárásával szemben volt 
egy kis riadalom, hiszen a 
kezdetekkor még csöpögött 
az eső, de miután gyorsan 
elállt, nagyon kellemes klí-
mában, lengedező szellőben 
állhattak neki a csapatok a 
főzésnek.

Az eseményre a horgá-
szok T. Mészáros András 
polgármester anyagi segít-
ségével 110 kilogramm tiszai 
halat vásároltak, aminek 
egy részét a társaságok kö-

zött osztották szét, a meg-
maradt mennyiséget pedig a 
saját halászlevük főzésére 
használták fel, ez volt az, 
amiből bárki kaphatott kós-
tolót, el is fogyott az utolsó 
cseppig a több mint 100 adag 
finomság. A polgármester 
egyébként személyesen is 
megnézte, hogy alakul a ver-
seny, tudósítónknak elmond-
ta: nagyon fontos közösség-
építő munkát végez a hor-
gászegyesület, jó látni, hogy 
évről évre milyen jó hangu-
latban zajlik a családi nap-
juk, és sok olyan érdit is le 
tudnak csalogatni a Duna-
partra, akik korábban nem 
jártak ott. A városvezető 
egyébként maga is szereti a 
halászlét, a felesége évköz-
ben is gyakran készít, de ka-

rácsonykor is elengedhetet-
len ételnek számít az ünnepi 
asztalon.

A versenyre az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egye-
sülete is benevezett. Megtud-
tuk, hogy szerintük a jó ha-
lászlé titka a passzírozáson 
kívül a többféle hal, az 
övékében például többféle 
keszeg volt. Csak a végén tet-
tek az alaplébe pontyszelete-
ket és belsőséget. Valamit 
biztosan jól tudtak, hiszen 
az elkészült ételük az előke-
lő második helyezést érte el, 
amit aztán népes sereg tesz-
telt a szakácsok legnagyobb 
elégedettségére.

A többféle halra egyéb-
ként többen is felesküdtek, 
volt, aki pisztránggal is dú-
sította levesét, egy dologban 
mindannyian eg yeztek, 
hogy előbb passzíroznak, s 
majd csak utána főzik bele a 
halszeleteket. Azt is megfi-
gyelhettük, hogy többen 
paprikás alaplevet készítet-
tek, de számosan akadtak, 
akik csak passzírozás után 

tették bele a fűszereket a le-
vesbe. 

Varga Béla, aki maga is 
horgász, csak egy évet ha-
gyott ki, már tizennégyszer 
versenyzett a legjobb halász-
lé címért, többször ért már el 
helyezést. Négyféle halból 
készítette a halászlevét, sa-
ját maga fogta a Velencei-tó-
nál, ahová bérlete van. Ti-
zenkét vendéget hívott, ne-
kik gyönyörűen megterített, 
még virágot is készített az 
asztalra. Viccesen azt mond-
ta, ha nem így csinálja, a fele-
sége méregbe gurul, majd 
hozzátette, szerinte így min-
denkinek jobban esik az étel. 

A zsűrinek, mint azt Plu
hár István főszervezőtől 
megtudtuk, nagyon nehéz 
dolga volt. A bíráló csapat 
több szempontot értékelt. 
Megfigyelték az illatot, az 
összhatást, de még a tálalást 
is. A végeredményt csupán 
egy-egy pont döntötte el, a 
legjobb halászlé 64 pontot, 

míg a „leggyengébb” 49 pon-
tot kapott. 

A legfinomabb Bíró Attila 
csapatáé lett, a második az 
Ága-Boga halászléje lett, a 
harmadik helyen pedig Var
ga Lúcia csapata végzett. A 
bronzérmes csapat tagjai 
lángost is sütöttek a Duna-
parton, így aki éhes maradt, 
az frissen sült finomsággal 
engesztelhette ki a gyomrát. 

Pluhár István, az Érd és 
Környéke Horgászegyesület 
titkára az eseményt össze-
gezve elmondta, nemcsak az 
egyesület tagjait vagy a hor-
gászokat vártak, hanem 
mindenkit, aki szerette vol-
na társaságban és jó hangu-
latban tölteni a szombati na-
pot. Úgy érzik, ez a cél idén 
is sikerült, mert, ha kötetle-
nebb formában is, de a csalá-
di nap a halászléfőző ver-
seny után is folytatódott, mi-
vel a Tranzit zenekar kora 
estig húzta a talpalávalót.

QQ Ba-Nyilas HajNalka

A legfinomabb halászlé Bíró Attila csapatáé lett

Az Érdi Horgász Egyesület halászlevéből bárki kaphatott kóstolót, el is fogyott az utolsó cseppig a több 
mint 100 adag finomság
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Már reggel elkezdődött a 
sürgés-forgás a Molnár utca 
végén, a volt téglagyárnál 
található Duna-parti szaka-
szon, ahol az Érdi Horgász 
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vezte családi nappal egybe-
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lai időjárásával szemben volt 
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kezdetekkor még csöpögött 
az eső, de miután gyorsan 
elállt, nagyon kellemes klí-
mában, lengedező szellőben 
állhattak neki a csapatok a 
főzésnek.

Az eseményre a horgá-
szok T. Mészáros András 
polgármester anyagi segít-
ségével 110 kilogramm tiszai 
halat vásároltak, aminek 
egy részét a társaságok kö-

zött osztották szét, a meg-
maradt mennyiséget pedig a 
saját halászlevük főzésére 
használták fel, ez volt az, 
amiből bárki kaphatott kós-
tolót, el is fogyott az utolsó 
cseppig a több mint 100 adag 
finomság. A polgármester 
egyébként személyesen is 
megnézte, hogy alakul a ver-
seny, tudósítónknak elmond-
ta: nagyon fontos közösség-
építő munkát végez a hor-
gászegyesület, jó látni, hogy 
évről évre milyen jó hangu-
latban zajlik a családi nap-
juk, és sok olyan érdit is le 
tudnak csalogatni a Duna-
partra, akik korábban nem 
jártak ott. A városvezető 
egyébként maga is szereti a 
halászlét, a felesége évköz-
ben is gyakran készít, de ka-

rácsonykor is elengedhetet-
len ételnek számít az ünnepi 
asztalon.

A versenyre az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egye-
sülete is benevezett. Megtud-
tuk, hogy szerintük a jó ha-
lászlé titka a passzírozáson 
kívül a többféle hal, az 
övékében például többféle 
keszeg volt. Csak a végén tet-
tek az alaplébe pontyszelete-
ket és belsőséget. Valamit 
biztosan jól tudtak, hiszen 
az elkészült ételük az előke-
lő második helyezést érte el, 
amit aztán népes sereg tesz-
telt a szakácsok legnagyobb 
elégedettségére.

A többféle halra egyéb-
ként többen is felesküdtek, 
volt, aki pisztránggal is dú-
sította levesét, egy dologban 
mindannyian eg yeztek, 
hogy előbb passzíroznak, s 
majd csak utána főzik bele a 
halszeleteket. Azt is megfi-
gyelhettük, hogy többen 
paprikás alaplevet készítet-
tek, de számosan akadtak, 
akik csak passzírozás után 

tették bele a fűszereket a le-
vesbe. 

Varga Béla, aki maga is 
horgász, csak egy évet ha-
gyott ki, már tizennégyszer 
versenyzett a legjobb halász-
lé címért, többször ért már el 
helyezést. Négyféle halból 
készítette a halászlevét, sa-
ját maga fogta a Velencei-tó-
nál, ahová bérlete van. Ti-
zenkét vendéget hívott, ne-
kik gyönyörűen megterített, 
még virágot is készített az 
asztalra. Viccesen azt mond-
ta, ha nem így csinálja, a fele-
sége méregbe gurul, majd 
hozzátette, szerinte így min-
denkinek jobban esik az étel. 

A zsűrinek, mint azt Plu
hár István főszervezőtől 
megtudtuk, nagyon nehéz 
dolga volt. A bíráló csapat 
több szempontot értékelt. 
Megfigyelték az illatot, az 
összhatást, de még a tálalást 
is. A végeredményt csupán 
egy-egy pont döntötte el, a 
legjobb halászlé 64 pontot, 

míg a „leggyengébb” 49 pon-
tot kapott. 

A legfinomabb Bíró Attila 
csapatáé lett, a második az 
Ága-Boga halászléje lett, a 
harmadik helyen pedig Var
ga Lúcia csapata végzett. A 
bronzérmes csapat tagjai 
lángost is sütöttek a Duna-
parton, így aki éhes maradt, 
az frissen sült finomsággal 
engesztelhette ki a gyomrát. 

Pluhár István, az Érd és 
Környéke Horgászegyesület 
titkára az eseményt össze-
gezve elmondta, nemcsak az 
egyesület tagjait vagy a hor-
gászokat vártak, hanem 
mindenkit, aki szerette vol-
na társaságban és jó hangu-
latban tölteni a szombati na-
pot. Úgy érzik, ez a cél idén 
is sikerült, mert, ha kötetle-
nebb formában is, de a csalá-
di nap a halászléfőző ver-
seny után is folytatódott, mi-
vel a Tranzit zenekar kora 
estig húzta a talpalávalót.

QQ Ba-Nyilas HajNalka

A legfinomabb halászlé Bíró Attila csapatáé lett

Az Érdi Horgász Egyesület halászlevéből bárki kaphatott kóstolót, el is fogyott az utolsó cseppig a több 
mint 100 adag finomság


