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PEUGEOT 2008 SUV

GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL

MÁR 4 090 000 FT-TÓL  
HASZNÁLTAUTÓ-
BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

Groupe

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120 
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620 
www.peta.hu

1Jelen ajánlat a 2018. július 2-től megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén, 
amennyiben az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 4 090 
000 Ft indulóár a Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes 
indulóár teszt- és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezmény-
nyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, 
továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az 
akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot!
*Minden 2018. július 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített 2008 személygépkocsi 
vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótál-
lást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson 
túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 
történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavo-
násig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag 
abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási 
Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

 A Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE változat vegyes átlagfogyasztása: 
4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114 g/km
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A SIKERRE való tekintettel 
akciónkat felturbóztuk!
ARANY ÉKSZEREK  

-30% EXTRA 
KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
KEDVEZMÉNNYEL!

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.

a nyár színeivel.
Most érdemes!

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

Akciónk visszavonásig érvényes.
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TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  
13.000 Ft/gramm

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

Veszprém INTÉRSPAR;  
Dunaújváros, Dózsa Gy. út 28.

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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„Már óvodás koromban kijelentettem, hogy óvónő leszek!”
Interjú az Érd Közneveléséért Díjjal kitüntetett Czinkóczi Krisztinával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 28. szám    2018. július 18.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Áta dták az új rendőrkapitányság épületét
Múlt szerdán ünnepélyesen átad

ták az Érdi Rendőrkapitányság új 
épületét. Ahogy T. Mészáros András 
polgármester köszöntőjében hangsú
lyozta: a régi kapitányság már mél
tatlan volt munkahelynek, az új vi
szont méltó körülményeket teremt az 
érdi rendőrség számára. A polgár
mester hangsúlyozta azt is: Érd köz
biztonsága az elmúlt években ugrás
szerűen javult. Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti ál
lamtitkára az átadó ünnepségen 
szintén azt hangsúlyozta: a közbiz
tonság ma a legfontosabb közösségi 
érték. A miniszterhelyettes felidézte 
a biztonság javítása érdekében tett 
kormányzati intézkedéseket. A mi
niszterhelyettes köszönetet mondott 
a rendőri állománynak az elmúlt 
évek eredményeiért, valamint az ön
kormányzatnak, amiért a telek fel
ajánlásával hozzájárult az új kapi
tányság létrehozásához, és Aradszki 
Andrásnak, aki a megvalósulást vé
gig figyelemmel kísérte.  n 6. oldal

Gázpalack-automata nyílt Érden

Egyedülálló innovációs megoldást mutattak be Érden, 
ugyanis átadták Magyarország első PB-gázpalack-au-
tomatáját a Budai úton. Az éjjel-nappal használható 
berendezés segítségével gyorsan és egyszerűen lehet 
a jövőben gázpalackot cserélni.  n 7. oldal

(Vissza)költöznek a rendelések

Hamarosan befejeződik a Romics Egészségügyi Intéz-
mény felújításának I. üteme, így az érintett rendelések 
visszaköltöznek a korábbi helyükre. Július 23-án az 
építkezés II. ütemével folytatódik a munka, ami miatt 
újabb költözések lesznek.  n 18. oldal

Bemutatkoztak az új igazolások

Bemutatta új igazolásait az Érdi VSE labdarúgócsapa-
ta, amely második felkészülési mérkőzését hazai pá-
lyán, a megye I-es Kiskőrös ellen játszotta. Az Érdi VSE 
labdarúgóihoz négy „új” játékos érkezett. Az újak gól-
lal és gólpasszal remekeltek.  n 22. oldal
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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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Uta k, járdák, buszmegállók újulnak meg városszerte
Több érdi utcában, úton is elkezdődtek, illetve befeje-
ződtek felújítási munkálatok a napokban. Átadták az új, 
végleges buszmegállót a Riminyáki–Baján utcák sar-
kán, ugyanitt kiépült a térköves járda is. Aszfaltot ka-
pott a Trencséni utca egy szakasza, készül a járda a 
Fürdő utcában, és megkezdődtek a munkálatok a Mik-
lós, István és Kont utcák kereszteződésében.

Mint Bács István alpol-
gármester lapunknak el-
mondta, a Riminyáki út–Ba-
ján utca sarkán lévő busz-
megálló alatt a Modern Vá-
rosok program keretében 
felszíni vízelvezetési mun-
kálatokat végeztek: na-
gyobb átmérőjűre cserélték 
a vízelvezető csövet. E mun-
kák folyományaként meg-
újították a buszmegállót is. 
A hozzá csatlakozó gyalog-
járót már városi forrásból 
építették ki; az új járda 
most a Baján és a Bernát ut-
cák közti szakaszon épül 
meg, de idővel tovább is 
folytatódnak a munkálatok.

– Reményeink szerint 
még az idén elkezdődik a 
Gellért–Riminyáki utcák 
csomópontjának átépítése, 
a Bernát és a Béla utca kö-
zött. A projekt közbeszerzé-
se jelenleg is zajlik. A cso-
mópontban lámpás keresz-
teződés lesz, új buszmegál-
lókkal, zebrákkal, új ka-
nyarodósávokkal és gya-
logjárókkal. E program ré-
szeként megépül a Gellért 
utcában az a járdaszakasz 
is, ami a tavalyi építkezés 
során kimaradt – akkor 
ugyanis a György–Lóránd 
utcák között végig új járdát 
alakítottunk ki. A csomó-
pontépítés keretében pedig 
elkészül majd a György–
Gellért utcák közötti gya-
logjáró is – tette hozzá Bács 
István.

Tudósítónk múlt hét köze-
pén járt a Riminyáki úton; 

akkor még javában zajlott a 
járdaépítés, ami némi kelle-
metlenséggel járt az út ezen 
oldalán gyalogosan közle-
kedőknek, ugyanakkor a 
környékbeliek nagyon örül-
tek az új járdának, illetve a 
buszmegállónak. Mint egy 
buszra váró hölgytől meg-
tudtuk, korábban ezen az 
oldalon nehezen lehetett 
közlekedni, a buszmegálló 
nagyon rossz állapotban 
volt, a buszöbölben az út ká-
tyús, gödrös volt. 

– Én nem itt lakom, az út 
túloldalán lévő orvosi ren-
delőt, patikát azonban min-
dig busszal közelítem meg, 
így nagyon is feltűnik a vál-
tozás – mondta mosolyogva.

Nemcsak a Riminyáki 
úton, hanem a város több 
pontján zajlik út- és járda-
építés. Érd még 2017-ben 
nyert el egy 800 millió forint 
keretösszegű címzett támo-
gatást, amelyből mintegy 80 
millió forint fordítható a la-
kóutak felújítására. Leg-
utóbb a Trencséni utca 300 
méteres szakasza újulha-
tott meg e forrásból, és ter-
vezik több utca aszfaltozá-
sát is. 

Mint Bács István elmond-
ta, a Trencséni utca Hargi-
tai és Füzérvári utcák köz-
ti szakaszának kivitelező-
je az ÉKFI volt; az út alap-
pal és szegéllyel készült el, 
négyméteres szélesség-
ben. A munkálatok múlt 
hét közepén fejeződtek be. 
Az ÉKFI munkatársainak 

egy gépkocsibeállót is 
szintbe kellett hozniuk; ezt 
szintén a napokban oldot-
ták meg.

– Nagyon jó, hogy aszfal-
tot kapott ez lejtős utcasza-
kasz. A meredekebb részen 
gödröt mosott a murvába a 

víz, itt, lejjebb pedig nagyon 
kátyús volt már az úttest – 
mondta lapunknak az egyik 
lakos, hozzátéve: az utcáról 
rendszeresen befolyt a víz a 
kertjeikbe.

Érd más területein is vé-
geztek munkálatokat az el-
múlt napokban: lapzártánk-
kor még javában tartott a 
járdaépítés a Fürdő utcá-
ban, és múlt héten megkez-
dődött az útépítés a Miklós, 
István és Kont utcák keresz-
teződésében is. Ez utóbbi 
építkezés képviselői keret-
ből történik; mint Bács Ist-
ván, a választókerület kép-
viselője elmondta, nemcsak 
a kereszteződés, hanem a 
becsatlakozó utcaszaka-
szok is megújulnak – alapo-
zást és szegélyt is kapnak. 
A munkálatok pár héten be-
lül fejeződnek majd be.

QQ Á. K.

Elkészült az új buszmegálló a Baján utca sarkán

Térköves járda épül a Riminyáki úton

Megújult a lejtős Trencséni utca háromszáz méteres szakasza



4 | 2018. július 18. |    interjú

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
Lapigazgató: Kiss Béla  Főszerkesztő: Heffler György  Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán  Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117  
e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.  Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók  
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maratonkozpont@maraton.hu Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető:  Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető 
Megrendelés száma: É 028/2018 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az 
olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

A született óvónő
Az idei pedagógusnapon Érd Közneveléséért Díjjal tün-
tették ki Czinkóczi Krisztinát, az Érdi Kincses Óvoda 
Kutyavári Tagóvoda óvodapedagógusát, aki immár hu-
szonötödik évét kezdi az intézményben. A szülők egyön-
tetű véleménye szerint „Kriszti néni” igazi, példamutató 
pedagógus, aki megértéssel fordul a szülők felé, miköz-
ben magas szakmai színvonalon és nagy szeretettel se-
gíti a gyermekek közös nevelését. Hivatásáról, az elmúlt 
két és fél évtized tapasztalatairól beszélgettünk.

n  Bálint Edit 

– Mikor döntötte el, hogy 
az óvónői hivatást választja?

– Bármilyen meglepően 
hangzik, én már óvodás ko-
romban kijelentettem, hogy 
óvónő leszek, és ezt komo-
lyan is gondoltam. Meggyő-
ződésem, hogy ez az elhatá-
rozás az akkori óvó nénim 
hatására született meg ben-
nem, s később sem voltak 
kétségeim felőle, végig kitar-
tottam a döntésem mellett. 
Az általános iskolát befejez-
ve egyértelmű volt, hogy óvó-
nőképző szakközépiskolába 
megyek, aztán meg a főisko-
lán folytatom a tanulást. 
Sorsszerű, hogy már a szak-
középiskolában a Kutyavári 
Óvodát jelölték ki számomra 
gyakorlati helyszínnek, így 
még inkább a szívemhez nőtt 
ez az intézmény, s szeren-
csémre mire elvégeztem a 
tanulmányaimat, épp meg-
üresedett egy állás, ott kezd-
hettem el a pályámat, s ma-
radtam is mindmáig, immár 
24 éve. 

– Ön hol volt óvódás?

– A Tállya úti óvodába 
jártam, ahol Pálvölgyi Éva 
néni volt az óvónőm, és ami-
kor elkezdtem dolgozni, a 
két intézmény még egybe 
tartozott, így kolléganők is 
lettünk, aminek én nagyon 
örültem. Bár jómagam már 
nem igazán emlékszem rá, 
de a szüleim elbeszéléseiből 
tudom, hogy egészen kicsi 
gyermekkoromtól szeret-
tem a pajtásaimmal foglal-
kozni és többé-kevésbé si-
került is lekötnöm a figyel-
müket, tudtam rájuk hatni. 
Hálás vagyok a szüleimnek, 
hogy kezdettől fogva elfo-
gadták és komolyan vették a 
döntésemet és az első pilla-
nattól kezdve támogattak 

abban, hogy sikerüljön meg-
valósítani.

– Két és fél évtizede 
ugyanabban az intézmény-
ben nevel. Nem vágyott arra, 
hogy vezetője is legyen az 
óvodának?

– Nem, soha! Egy intéz-
mény vezetése ugyanis nem 
az én világom. A vezető óvo-
dapedagógusnak roppant 
szerteágazó feladatai van-
nak és ezekben a kötelezett-
ségekben a gyermekekre 
marad a legkevesebb ideje. 
Én viszont szívesebben va-
gyok „csak” csoportos óvó-
nő, mert így a gyerekekkel 
foglalkozhatom, hisz ők je-
lentik számomra a legfőbb 
feladatot, s ebben egészen jól 
érzem magam, ezért sem 
vágytam többre. 

– Talán, mert a csöppsé-
gek között kicsit gyermek is 
maradhat az ember. Megta-
nul rácsodálkozni azokra az 
apró és olykor jelentéktelen-
nek tűnő részletekre is, ame-
lyek mellett mi, felnőttek si-
mán elmegyünk. Ön is így 
látja?

– Igen, valóban rengeteg 
olyan apró jelenség kelti fel a 
figyelmüket, ami a hétköz-
napokban fel sem tűnik, 
mert nekünk már természe-
tes. De a picik észreveszik és 
rácsodálkoznak. Néha nem 
is gondolnánk, mennyire fi-
gyelnek. Kíváncsiságukkal, 
nyitottságukkal rengeteg 
apróságot képesek megfi-
gyelni, s bizony felnőttként 
is tanulhatunk tőlük. Nem 
tudom, sok vagy kevés a mö-
göttem hagyott 24 év, de any-
nyi bizonyos, hogy ez idő 
alatt is rengeteget változott 
az óvodások érdeklődése, já-
téka, hiszen – a modern 
kommunikációs eszközök-
nek köszönhetően – már 

amikor óvodába kerülnek, 
nagyon sok információval 
rendelkeznek, emiatt a játé-
kaik is átalakultak, sokat 
változtak. Olykor azt látom, 
hogy a szerepjátékokban 
egyre kevésbé igénylik a fel-
nőttek jelenlétét, mert jól 
megvannak a maguk kis vi-
lágában. Persze, időnként 
olyan játékokat is kezdemé-
nyeznek, amelyekbe min-
denképpen szeretnék a fel-
nőtteket is bevonni, mert 
szükségét érzik a jelenlété-
nek. Rendszeresen kapom a 
visszajelzést a gyermekek-
től arról, hogy miként lehet-
séges igazán élvezni egy já-
tékot. Függetlenül attól, 
hogy már régóta ismered és 
sokszor játszottad, a gyere-
kek képesek megújítani, új 
értelmezéssel felfrissíteni, 
apró részletekkel kiegészí-
teni, s ezáltal újabb nézőpon-
tot tárnak fel az ember előtt. 

– Az eltelt esztendők alatt 
már jó néhány gyermek vált 
iskolaéretté az ön óvodásai 
közül. Vajon az óvó néni szí-
véből is le-lecsippentenek és 
elvisznek egy darabkát, ami-
kor elköszönnek? Vagy utá-
nuk még több szeretet jut az 
utánuk érkezőknek?

– Valóban nem könnyű 
megválni tőlük. Most épp 
friss bennem a búcsú élmé-
nye, mert idén ballagott el az 
a csoportom, amelynek tag-
jaival négy éven keresztül 
együtt voltunk, szeptember-
ben pedig már jönnek a há-
roméves apróságok. Nagyon 
nagy váltás ez ilyenkor. Bár 
nehéz az elválás, de igazából 
úgy vagyok ezzel, hogy még-
is jó érzéssel tölt el, mert ők 
már úgy köszönnek el az 
óvodától, hogy biztosan tu-
dom, megállják a helyüket 
az iskolában, elég érettek 
már, hogy a képességeiknek 
és személyiségüknek megfe-
lelően fejlődjenek. Egyrészt, 
persze, jó érzés látni, hogy 
beérett a munkám gyümöl-
cse. Másrészt meg az is igaz, 
hogy az évek során nagyon a 
szívemhez nőnek ezek az ap-
róságok, nem csoda, hogy 
nehéz tőlük megválni. A 
nyár átmeneti időszak, 
ilyenkor kevesebb gyermek 

jön óvodába, összevont cso-
portok vannak, így nem egy-
szerre, hanem fokozatosan 
kell elköszönnöm az őszre 
iskolába indulóktól. Közben 
lassan lelkileg is felkészül-
hetek az újak, a kicsik foga-
dására, s ez megkönnyíti az 
elválást a régiektől.

– Vajon az óvónő is izgul, 
ha új csoporttal kezdi a tan-
évet?

– Hogyne, hiszen nem tu-
dom, milyen összetételű lesz 
a csoport, mennyi idő alatt 
lehet majd igazán jó közös-
séggé formálni a gyermeke-
ket, mennyire számíthatok a 
szülők együttműködésére, 
hiszen anélkül nem megy. 
Ugyanakkor számomra min-
dig új és óriási kihívást je-
lent, amikor új csoporttal 
kezdek. Meggyőződésem, 
hogy nagyon nagy bizalmat 
előlegeznek meg nekem a 
szülők, amikor a legféltet-
tebb kincsüket rám bízzák 
és a nap jelentős részében 
egy számukra addig isme-
retlen személy gondoskodik 
a csemetéjükről. Márpedig a 
szülők és a csöppségek ma-
radéktalan bizalmát nem-
csak kivívni kell, hanem vé-
gig meg is kell őrizni. Az sem 
mindegy, mennyi időbe telik 
összerázni a csoportot, med-
dig tart a kezdeti nehézsége-
ket kiküszöbölni, hiszen 

minden gyermek más. Egyi-
kük két nap alatt megszokja 
az óvodát, másikuknak he-
tekbe telik elfogadni az új 
környezetet és a napirendet. 
Valójában minden egyes nap 
új feladatok és kihívások elé 
állít. 

– Van esetleg bevált mód-
szere a csöppségek beszok-
tatására?

– Nagyon különböző hát-
térből érkező apróságokat 
kell rendszerességre és kö-
zösségi életre szoktatni. Míg 
otthon szabadabban teltek a 
napjaik, itt kötött napirend 
vár rájuk és bizony azt is el 
kell fogadniuk, hogy nem ők 
vannak a középpontban, raj-
tuk kívül még több tucatnyi, 
hozzájuk hasonló gyermek 
igényli az óvónő figyelmét. 
Fontosnak tartom, hogy 
megtanulják a rendszeres-
séget, mert sokan úgy érkez-
nek, hogy ez hiányzik legjob-
ban az életükből. Szerencsé-
re azt tapasztalom, hogy a 
csöppségek nagyon nyitot-
tak és viszonylag könnyen 
megszokják az új szabályo-
kat, különösen, ha azokat 
nap mint nap következete-
sen betartatjuk velük, ők is 
hamar elfogadják és alkal-
mazkodnak hozzájuk. Per-
sze, vannak kivételek, akik-
kel néha nehezebb a dol-
gunk, de eddig ezekkel a 

„Úgy vélem, jól választottam hivatást és örülök, hogy a visszajelzé-
sek is megerősítenek abban, ez az, amihez értek”
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helyzetekkel is sikerült meg-
birkóznom. Elsősorban idő 
meg sok-sok türelem kell 
hozzá, de megoldjuk. Az idő 
az egyik legfontosabb ténye-
ző. Semmit sem szabad sür-
getni, hiszen egyeseknek 
hosszabb időre van szüksé-
gük a beilleszkedésre. Nem 
állítom, hogy könnyű, de tü-
relmesen ki kell várni. 
Igyekszem mindig megfelelő 
rugalmassággal kezelni 
azokat a helyzeteket, ami-
kor egy-két gyermeknek 
még gondot okoz a pontos 
beérkezés vagy a rendsze-
resség elfogadása, mert az 
idő és a türelem előbb utóbb 
áthidalja ezeket a nehézsé-
geket. Úgy vélem, az óvónő-
nek olykor a szülőket is el 
kell látnia megfelelő taná-
csokkal, hiszen mi, a hivatá-
sunknak köszönhetően jóval 
több tapasztalattal, tudással 
és információval rendelke-
zünk egy-egy konkrét hely-
zetet illetően. Gyakran 
igénylik és meg is fogadják a 
tanácsaimat. Az óvodapeda-
gógus és a szülő közötti bi-
zalmi kapcsolat is a gyer-
mek érdekeit szolgálja.

– Őriz-e emlékeiben olyan 
eseményt, amire mindig jó 
szívvel gondol vissza?

– Természetesen, többet 
is! Rengeteg élményt, emlé-
ket kapok az óvodában, 
amelyek hosszú évekig elkí-
sérnek. Ezek között van, 
ami egy egész csoporthoz 
kapcsolódik, például egy ki-
rándulás, közösen felfede-
zett új játék, de van, hogy 
egy-egy gyermekhez. Min-
denki külön egyéniség, és a 
rá jellemző sajátosságok mi-

att válhat külön-külön emlé-
kezetessé minden kisgye-
rek. Az évek alatt több olyan 
gyermekkel találkoztam, 
aki valamilyen irányban el-
tért az átlagostól, akár vi-
selkedésben, akár képessé-
gekben, pozitív vagy negatív 
irányban. Ezek a gyerekek 
eltérő egyéniségük miatt 
több figyelmet, egyéni bá-
násmódot igényelnek. Az ő 

esetükben az elért siker 
szembetűnőbb. Úgy tapasz-
taltam, hogy ilyenkor is az 
idő és a türelem a legfonto-
sabb tényező, valamint óriá-
si hangsúlyt kell helyezni a 
szülőkkel és szükség szerint 
a külső szakemberekkel – a 
gyógy- és fejlesztő pedagó-
gusokkal – való együttmű-
ködésre, mert csak közös 
erővel érhetünk el ered-
ményt. Egy-egy ilyen szituá-
cióból rengeteget tanultam 
is. A legfrissebb büszkesé-

gem pedig, hogy egyik volt 
óvodásom óvodapedagógus 
lett és hozzám került gya-
korlatra és záróvizsgára. 
Roppant érdekes szituáció 
volt számomra, hiszen egé-
szen eddig nem találkoz-
tunk, nem is hallottam felőle 
azóta, hogy kisgyermekként 
elbúcsúzott az intézmé-
nyünkből, s lám, közel két 
évtized múltán felkészült 

óvónőként tért vissza. Még 
örvendetesebb, hogy nem-
csak itt vizsgázott, hanem 
szeptembertől kolléganőnk 
is lesz.

– Sok év elteltével is meg-
ismeri egykori óvodásait, ha 
összefut velük a városban?

– Természetesen van, 
hogy azonnal, de van, hogy 
nehezen, hiszen annyit vál-
toznak. Olyan is előfordult 
már velem, hogy a kamasz 

fiúban úgy ismertem fel az 
egykori óvodásomat, hogy 
elsőként a szülő tűnt nagyon 
ismerősnek. Kamasz- vagy 
felnőttként nem könnyű 
meglátni bennük az apró 
gyermeket, aki az ovisom 
volt. Miután elballagnak és 
elkezdik az iskolát, az első 
években még többször visz-
szatérnek, ha van egy kis 
idejük, beszaladnak meglá-

togatni, de később egyre rit-
kulnak, majd idővel meg is 
szűnnek ezek a látogatások. 
Érthető, hiszen míg bővül-
nek a kötelezettségeik, egy-
re inkább halványulnak az 
óvodai emlékeik. Bár az is 
igaz, akadt olyan ovisom is, 
aki közel húszéves koráig 
minden évben meglátogatott 
és nagyon jókat beszélget-
tünk!

– Jól sejtem, ma sem bán-
ja, hogy óvodás korától ki-

tartott az óvónői hivatás 
mellett?

– Egyáltalán nem, s ha 
olykor elgondolkodom azon, 
vajon mivel is foglalkoznék 
szívesen, ha nem lehetnék 
óvónő, nincs más ötletem! 
Bár az az igazság, hogy jó 
pár évvel ezelőtt mégis volt 
egy kis „kitérőm”, amikor el-
terveztem, hogy félállásban 
óraadó tanárnak állok. A ké-
pesítést sikeresen meg is 
szereztem, de miután az is-
kolában közölték velem, 
hogy csak főállásban kíván-
nak alkalmazni, le is tettem 
róla, mert eszembe sem ju-
tott otthagyni az óvodát. 
Úgy vélem, jól választottam 
hivatást és örülök, hogy a 
visszajelzések is megerősí-
tenek abban, ez az, amihez 
értek. 

– Természetesen a városi 
kitüntetése is ezt támasztja 
alá. Miként fogadta a hírt, 
amikor megtudta, hogy a 
pedagógusnapon Érd Köz-
neveléséért Díjat vehet át?

– Nehéz lenne szavakba 
öntenem mit éreztem, ami-
kor a díjátadó előtt pár nap-
pal arról értesítettek, hogy 
ilyen rangos városi elisme-
résben lesz részem. Nagy 
meglepetés és óriási meg-
tiszteltetés is ez számomra, 
annál is inkább, mert úgy 
értesültem, hogy a szülők ré-
széről érkezett a felterjesz-
tés. Nagyon hálás vagyok, 
mert ezáltal is pozitív visz-
szajelzést kaptam arról, 
hogy talán jól végzem a fel-
adatom, és hogy ezen az 
úton kell és érdemes tovább-
haladnom!

Kriszti néni a gyerekekkel együtt élvezi a játékot 
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Milliós felújítások az iskolákban
Itt a nyári szünet, tízhetes álmukat alusszák az iskolák, 
ahol legfeljebb ügyeleti napokon van némi élet – gondol-
hatnánk. Ez persze nincs így: egyes karbantartási mun-
kálatokat, tisztasági festést, nagytakarítást, év közben 
nehezebben lebonyolítható javítást a vakáció idején vég-
zik el. Sárközi Márta tankerületi igazgatót arról kérdez-
tük, hogy milyen munkálatok zajlanak a nyáron, illetve 
a tanévben milyen beruházások, beszerzések történtek 
az érdi állam fenntartású iskoláknál.

– Kezdjük a beszerzése-
ken, hiszen a számítástech-
nikai eszközfejlesztésre rég-
óta vártak a diákok és a pe-
dagógusok: az érdi iskolák 
271 számítógépet és moni-
tort, 128 laptopot, 132 pro-
jektort és 145 tabletet kap-
tak, több mint 128 millió fo-
rint értékben. A tabletek ta-
vasszal, a többi eszköz még 
tavaly decemberben megér-
kezett az intézményekhez – 
mondta Sárközi Márta, aki 
lapunknak minden nagyobb, 
tankerületi iskolai fejlesz-

tésről beszámolt. Ezek egy 
része még a tanévben lezaj-
lott, vannak azonban olyan 
munkálatok, amelyek a nyá-
ri szünetre is áthúzódtak – 
ilyen például a tetőjavítás az 
Érdi Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskolában, amit 
múlt héten végeztek el a 
szakemberek.

Az Érdi  Bolyai János Ál-
talános Iskolában megújult 
az elektromos hálózat (ez 
mintegy 54 millió forintos 
beruházás volt), és a szoci-
ális blokkokat is felújítot-

ták (17 millió forint érték-
ben), az Alsó utcai épület 
udvara pedig egy játszó-
eszközzel bővült (közel 700 
ezer forintért). 

Az Érdligeti Általános Is-
kolában  felújították és minő-
sítették az udvari játszóesz-
közt (több mint 700 ezer fo-
rint értékben), teljes körűen 
felújították a Diósdi úti alag-
sori műhelyt és szennyvízle-
folyót, közel egymillió forin-
tos beruházásból. A Túr ut-
cai épület lapostetejét is ki-
javították.

Az Érdi Teleki Sámuel Ál-
talános Iskolában a padozat 
javítására 812 ezer forintot 
fordítottak, az Érdi Móra Fe-
renc Általános Iskolában pe-
dig 2,6 millió forintos beru-
házásból részlegesen felújí-
tották a szociális blokkokat 
és a padozatot, illetve torna-
szoba ablakait cserélték ki. 

Az iskolaudvar új játszóesz-
közzel bővült, 745 ezer forin-
tos beruházásból.

Az Érdi Vörösmarty Gim-
náziumban, 5,4 milliós ráfor-
dítással, megújul a főbejára-
ti „híd” – a munkálatok még 
tartanak –, emellett javítot-
ták a tetőt, kicserélték a la-
bor szellőztetőmotorját, és 
az udvaron telepítettek egy 
faházat.

Mint Sárközi Mártától 
megtudtuk, a Tankerületi 

Központ székhelyén megújí-
tották a hátsó épületet – erre 
a munkára kilencmillió fo-
rintot fordítottak.

A tanévben, illetve a nyári 
szünetben végzett kisebb-
nagyobb felújítási, karban-
tartási munkálatoknak kö-
szönhetően az iskolák meg-
felelő műszaki állapotban 
várják a szeptembert, no 
meg a diákokat és a pedagó-
gusokat. 

QQ ÁdÁm Katalin

Áta dták az új rendőrkapitányságot
Múlt szerdán ünnepélyesen átadták az Érdi Rendőrka-
pitányság új épületét. Ahogy T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjében hangsúlyozta: a régi kapitányság 
már méltatlan volt munkahelynek, az új viszont méltó 
körülményeket teremt az érdi rendőrség számára. A pol-
gármester hangsúlyozta azt is: Érd közbiztonsága az 
elmúlt években ugrásszerűen javult.

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében 
felidézte: 2014-ben Pintér 
Sándor belügyminiszterrel 
és Aradszki András ország-
gyűlési képviselővel közö-
sen jelentették be, hogy új 
rendőrkapitányság épül a 
városban. 

– Az Érdi Rendőrkapi-
tányság régi épülete méltat-
lan volt munkahelynek, és 
különösen rendőrségnek. 
Ezért döntött úgy a Pest Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Érd közgyűlésével egyetér-
tésben, hogy toldozgatás-
foldozgatás helyett egy telje-
sen új rendőrkapitányságot 
építtet, amely korszerűbb és 
hatékonyabb, eg yszóval 
jobb munkát eredményez. A 
ma átadásra kerülő épület 
minden részében méltó kö-
rülményeket teremt az érdi 
rendőrség számára – mond-
ta T. Mészáros András, hoz-
zátéve: az a munka, amit a 
rendőrök az elmúlt években 
gyalázatos körülmények kö-
zött végeztek, a csodával ha-
táros. 

– Felmérések szerint váro-
sunkban évről évre keve-
sebb a bűncselekmény. Az 

elmúlt tíz év bűnügyi statisz-
tikái alapján nagyon erőtel-
jes és szembetűnő változás 
ment végbe a regisztrált 
bűncselekmények számát és 
magát a közbiztonságot te-
kintve. Az első öt évben  
rossz bűnügyi mutatókkal, 
bűnügyi statisztikával bír-
tunk, ám 2015-ben már a leg-
kevésbé veszélyes és fertő-
zött város volt Érd az összes 
megyei jogú város és a fővá-
ros tekintetében. Elmondha-
tó, hogy a város közbiztonsá-
ga az elmúlt 10 évben olyan 
mértékben javult, ami egyet-
len más város esetében sem 
látható – hangsúlyozta a pol-
gármester, hozzátéve: mind-
ez a rendőrségnek, valamint 
annak az együttműködés-
nek köszönhető, amely a 
rendőrség, a városvezetés és 
az érdi polgárőrség között 
kialakult. 

– A közbiztonság a legfon-
tosabb – zárta szavait T. Mé-
száros András.

Kontrát Károly, a Belügy-
minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, miniszterhelyet-
tes az átadó ünnepségen 
szintén azt hangsúlyozta: a 
közbiztonság ma a legfonto-

sabb közösségi érték. A mi-
niszterhelyettes felidézte a 
biztonság javítása érdeké-
ben tett kormányzati intéz-
kedéseket, mint az új bünte-
tő törvénykönyv, a „három 
csapás” törvény elfogadása, 
az új szolgálati törvény ha-
tályba lépése, a személyi ál-
lomány megbecsülése. A mi-
niszterhelyettes köszönetet 
mondott a rendőri állomány-
nak, valamint az önkor-
mányzatnak, amiért a telek 
felajánlásával hozzájárult 
az új kapitányság létrehozá-
sához, és Aradszki András-
nak, aki a megvalósulást 
végig figyelemmel kísérte.

Az ünnepség a rendőrka-
pitányság új épületének fel-
szentelésével, illetve megál-
dásával folytatódott, Hajdu 
Ferenc katolikus plébános 
és Erdélyi Takács István 

református lelkész közremű-
ködésével, ezt követte a jel-
képes szalagátvágás. Az új 
kapitányság kulcsát Tolnai 
Ildikó, az Érdi Rendőrkapi-
tányság megbízott vezetője 
vette át Kontrát Károlytól; 
ezt követően a kapitány asz-
szony körbevezette a vendé-
geket – köztük az országos 
és a megyei rendőrfőkapi-
tányt, valamint az országos 
rendőrfőkapitány-helyette-
seket, Aradszki András or-
szággyűlési képviselőt és 
Érd város vezetőit – az új 
épületen.

A most átadott létesítmény 
alagsorból, földszintből és 
két emeletből áll. Az alagsor 
500, a földszint, illetve az 
emeletek 700–700 négyzet-
méter alapterületűek. Az új 
épületben már azok az osz-
tályok is helyet kaptak, ame-

lyek korábban elkülönülten, 
több településen (Érden kí-
vül Diósdon és Százhalom-
battán) voltak kénytelenek 
dolgozni. 

A kapitányságon van már 
újdonságnak számító táv-, 
video-, illetve gyermekmeg-
hallgató szoba is, valamint 
bűnjelraktár, és egy kondite-
rem – ez utóbbit munkaidőn 
kívül használhatják a rend-
őrök. A tetőtéri részen pihe-
nőteraszt is kialakítottak 
számukra. Nemcsak a falak 
újak, hanem a berendezés is, 
a székektől a számítógépe-
ken át a fogda bútorzatáig. 
Jó tudni, hogy nemcsak a 
munkatársak, hanem az 
ügyfelek részére is kialakí-
tottak parkolóhelyeket, ez 
utóbbit értesüléseink szerint 
tovább bővítik. 

QQ ÁdÁm K.

A fotón a Batthyány iskola teteje – itt a múlt héten javították a lapostetőt

A nemzetiszínű szalagot Kontrát Károly miniszterhelyettes, Aradszki András országgyűlési képviselő, 
valamint T. Mészáros András polgármester vágta át
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Felújítás a vakációban
Július 22-től közel két hétre bezár az Aréna uszodája; 
a medencéket, illetve a szaunát a nyári karbantartási 
munkálatok elvégzését követően augusztus 4-én reg-
gel hat órától vehetik birtokba a sportolni vágyók. A 
Gárdonyi tanuszodában augusztus 6-án kezdődnek a 
munkálatok; a létesítmény kapui augusztus 21-én, 
reggel hat órakor nyílnak meg újra. 

Aki úszni, szaunázni jár, 
az tudja: minden nyáron 
van két olyan hét, amikor a 
medencék nem üzemelnek. 
Ennek oka, hogy bár év köz-
ben is elvégeznek bizonyos 
karbantartási, javítási 
munkálatokat, vannak 
olyan feladatok, amelyeket 
csak az üzemszünet idősza-
kában tudnak megoldani – 
tudtuk meg Zsirkai László-
tól, az Érdi Városfejlesztési 
Kft. ügyvezető igazgatójá-
tól. Ilyenkor lecserélik a vi-
zet a medencékben (az Aré-
nában 1730 köbméterről, a 
tanuszodában 665 köbmé-
terről van szó), és ha szük-
séges, javítják a medencék 
burkolatát is. 

– A vegyszeres víz ki-
kezdheti a fugákat, ezért 
erre nagyon oda kell figyel-
ni – jegyezte meg Zsirkai 
László, hozzátéve: a feltöltés 
a vízhálózaton keresztül, éj-
szakánként történik majd. 

– Fontos tudni, hogy a 
technológiai berendezése-
ket folyamatosan karban-
tartjuk, és a tűz-, munkavé-
delmi, egészségügyi és ha-
tósági bejárásokon tett ész-
revételeknek azonnal eleget 
teszünk. Vannak azonban 
olyan feladatok, amelyeket 
csak a leállás ideje alatt le-
het elvégezni, mint például 
a medence feletti világító-
testek, illetve szerkezet 
tisztítása. A nyári leállás 
alatt elvégezzük az év nagy 
részében folyamatosan mű-
ködő szivattyúk, légtechni-

kai berendezések, klórozó 
rendszer karbantartását is, 
kitisztítjuk a medencék elő-
szűrőit, kiegyenlítő tárolóit, 
illetve magukat a medencé-
ket – tette hozzá az ügyve-
zető igazgató.

Nem maradhatnak el a 
szakipari felújítások sem, 
mint például a tisztasági 
festés vagy az elhasználó-
dott felszerelési tárgyak 
pótlása. Egyes munkákat – 
takarítás, festés, szekré-
nyek zárcseréje, tükrök fel-
szerelése – a létesítmények 
munkatársai, másokat kül-
ső vállalkozók végeznek el.

– Az Aréna szaunakabin-
jainak felújítását is szeret-
nénk elvégeztetni, erre 
azonban nem a nyári leállás 
ideje alatt kerül sor, hanem 
várhatóan szeptemberre 
készülnek el – tette hozzá 
Zsirkai László, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
Arénában csak az uszoda 
zár be a karbantartás idejé-
re, a többi részen – kézilab-
dacsarnok, birkózócsar-
nok, kiszolgáló helyiségek 
– nyári zárás nélkül is el 
tudják végezni a szükséges 
munkálatokat.

A nyári karbantartási 
időszakban adják ki egyéb-
ként a nyári szabadságokat 
is, így mire megkezdődik az 
idény – és megindul az isko-
lai úszásoktatás –, már tel-
jes létszámmal, megújulva 
várja Érd két uszodája a 
sportolókat.

QQ ÁdÁm Katalin

Megnyílt az új parkvárosi KMB-iroda  
A közbiztonság komoly szerepet kapott múlt héten, hi-
szen szerdán átadták az új rendőrkapitányság épületét, 
pénteken a reggeli órákban pedig átvágták a parkvárosi 
körzeti megbízotti iroda nemzetiszínű szalagját az In-
tersparban. A településrészen korábban is volt KMB-s 
helyiség a régi posta mellett, azonban azt az épületegy-
séget a Modern Városok program részeként tervezett 
Teleki Sámuel Általános Iskola fejlesztésének következ-
tében el fogják bontani.

Az ünnepségen elsőként T. 
Mészáros András polgár-
mester mondott köszöntőt. 
Kiemelte: a parkvárosi az 
ötödik a sorban, ami az Ér-
den található KMB-irodák 
számát jelenti. – Meggyőző-

désem, hogy ezek az irodák 
is segítenek abban, hogy az 
érdi rendőrök a korábbinál 
sokkal hatékonyabban tud-
nak dolgozni. Számunkra 
továbbra is a közbiztonság 
az első, ezért a rendőrség 
munkáját köszönjük, s meg-
ígérjük, hogy ahogy eddig, 

úgy a jövőben is a lehető leg-
jobb együttműködésre tö-
rekszünk – húzta alá a pol-
gármester.

Dr. Mihály István dan-
dártábornok, Pest megyei 
rendőrfőkapitány üdvözölte, 

hogy a megyében már a 68. 
körzeti megbízotti irodát ad-
ják át. A főkapitány szerint 
ma már nem lengi körbe 
misztikum a rendőrség mun-
káját, mára átlátható és 
együttműködő szervezetté 
vált a magyar rendőrség.  Ki-
emelte, hogy az elmúlt évti-

zedekben sokat változott a 
lakosság rendőrségről alko-
tott véleménye, a hatóság a 
korábbinál sokkal erősebb 
közbizalmat élvez. – Az 
újabb KMB-iroda megnyitá-
sával ismét egy lépéssel kö-
zelebb kerülünk a jogkövető 
állampolgárokhoz, akik ér-
dekében tevékenykedünk. 
Szeretném megköszönni az 
együttműködést az önkor-
mányzatnak, a Sparnak, 
hogy a helyiséget biztosítja, 
valamint az Érdi Polgárőr 
Egyesületnek, hogy segítik a 
munkánk – mondta.

A parkvárosi KMB-s kör-
zetben közel tizenegyezren 
élnek. A tapasztalatok sze-
rint inkább a szabálysértések 
adnak munkát a hatóságiak-
nak: rongálás, csendháborí-
tás. Utóbbi miatt főként a nyá-
ri hónapokban érkezik több 
bejelentés.  Q Ba-nyilas H.

Gázpalack-automata nyílt Érden
Egyedülálló innovációs megoldást mutattak be Érden 
múlt szerdán, ugyanis ünnepélyesen is átadták Magyar-
ország első PB-gázpalack-automatáját a Budai úton ta-
lálható diszkontáruház parkolójában. Az éjjel-nappal 
használható berendezés segítségével gyorsan és egy-
szerűen lehet a jövőben gázpalackot cserélni.

A Flaga Hungária Kft. 
„Palackomat” néven auto-
matákat telepít több ma-
gyarországi áruházlánc te-
rületén, annak érdekében, 
hogy a vásárlók egyszerűen 
és gyorsan tudjanak gázpa-
lackot cserélni.  Az eljárás 
lényege, hogy az éjjel-nappal 
üzemelő szerkezethez el kell 
vinni az üres palackot (a ha-
gyományos 11,5 kilogram-

mos propán-bután-palackot 
vagy pedig a könnyebb, 7,5 
kilogrammos propánpalac-
kot), azt sértetlen állapot-
ban, a szelepvédő sapkával 
együtt be kell tenni egy mér-
legre, majd egy kijelző segít-
ségével követni kell az auto-
mata utasításait. Miután a 
kamerával felszerelt mérleg-
doboz leteszteli, hogy való-
ban üres és valóban sértet-

len a kicserélni kívánt pa-
lack, az automatán kinyílik 
egy újabb ajtó, ahová bete-
hetjük az üres palackot. Ez-
után a bankkártyánk segít-
ségével kifizethetjük a díjat, 
majd a sikeres tranzakciót 
követően átvehetjük a teli 
palackot. 

Megtudtuk, hogy az auto-
mata töltöttségét folyamato-
san figyelik, s rendkívül 
gyorsan tudnak reagálni az 
esetleges gyors készletfo-
gyásra, ugyanis a cég depója 
Százhalombattán található. 
A Palackomat berendezést 
csak bankkártyával lehet 
használni. Úgy tervezték és 

írták rá a használati utasí-
tást, hogy azt időstől a fiata-
lig mindenki könnyen meg-
értse.

Gasparik Gábor, Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zatának sajtómunkatársa 
újságírói kérdésre elmondta: 
a város nagyon örül annak, 
hogy a szolgáltatási paletta 

egy új innovációs megoldás-
sal gazdagodik. Véleménye 
szerint az itt élőknek ez a le-
hetőség könnyebbséget je-
lent a hétköznapokban. Gra-
tulált a vállalkozók sikeres 
együttműködéséhez, s örö-
mét fejezte ki, hogy Érden 
telepítették az első ilyen au-
tomatát. Q BnyH

Dr. Mihály István főkapitány szerint mára átlátható és együttműködő szervezetté vált a magyar rendőrség

Az automata a nap 24 órájában üzemel
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Rabszolgából földrajzi felfedező
A Magyar Földrajzi Múzeum termeiben, tárlóiban bemu-
tatott sok-sok ismert híresség között találunk egy höl-
gyet, Sass Flórát, vagy ahogy a világ ismerte, Lady Flo-
rence Bakert, aki az első magyar utazó-felfedező címet 
kiérdemli, s akinek élete önmagában is regénybe illő, de 
férje oldalán, annak segítő társaként részese volt jelen-
tős Afrika-expedícióknak is.

Már a születése körül 
sem szokványos minden, 
legalábbis bizonytalanság 
látszik az adatokban, 1841-
ben vagy 42-ben látta meg a 
napvilágot a Háromszék 
vidékén, Sepsiszentgyör-
gyön, esetleg Nagyenyeden. 
Az 1848-as forradalom 
alatt a szüleit a románok 
meggyilkolták, a kislányt – 
román! – dajkája mentette 
meg, aztán egy örmény csa-
lád vette magához, ahol a 
családfő a magyar szabad-
ságért harcolt Bem sere-
gében, így a bukás után az 
ő útjuk is Törökországba, 
Vidinbe vezetett. Itt a kis 
Flóra eltűnt, hogy legköze-
lebb a rabszolgapiacon 
bukkanjon fel, ahol Samuel 
White Baker angol mérnök 
vásárolta meg a még igen 
fiatal leányt. 

Baker később feleségül is 
vette Sass Flórát, aki aztán 
hűséges társa lett megmen-

tőjének. Mielőtt Angliába 
visszatért volna a magyar 
lánnyal, a brit mérnök egy 
Afrika-expedíciót szerve-
zett a Nílus forrásvidéké-
nek felkutatására. Így ke-
rült be Sass Flóra első ma-
gyar nőként az utazó-felfe-
dezők elit klubjába. A fia-
talasszony nemcsak fele-
ségként tett meg mindent 
uráért, de bizony az expe-
díció sikere is rajta múlott, 
amikor ugyanis kísérőik 
az embertelen körülmé-
nyek miatt fellázadtak, s 
kis híján megölték őket, 
Lady Baker türelme és rá-
beszélőképessége mentette 
meg őket. Az út végén elju-
tottak az Albert-tóhoz, 
amit a Baker házaspár fe-
dezett fel, s nevezett el Vik-
tória királyné férjéről, itt 
találták meg a Nílus máso-
dik forrását. 

A házaspár az 1880-as 
évek végén ismét útra kelt, 

mert Anglia szerette volna 
meghódítani a Szudántól 
délre fekvő afrikai király-
ságokat, és ebben kérte Sa-
muel Baker segítségét a ki-
rályi család. Küldetésük 
csak részben sikerült, a 
rabszolgaságot sem sike-
rült teljesen megszüntetni-
ük, de a bennszülöttek cso-
dálták Sass Flórát a szőke 
haja miatt, el is nevezték 
Hajnalcsillagnak.

Lord Baker három köny-
vet is írt utazásairól, egy 
magyarul is megjelent. De 
száz év múltával előkerül-
tek Flóra naplói is (unoká-
jának felesége találta meg 
1965-ben), amelyekből meg-
ismerhető utazásaik min-
den viszontagsága, kaland-
ja. Mivel írását nem a nyil-
vánosságnak szánta, őszin-
tesége, életközelisége teszi 
hitelessé és jelentőssé a fe-
kete kontinens életéről, 
gyarmatosításáról, az ott 
élő bennszülöttek hétköz-
napjairól szóló beszámolót.

Sass Flóra Lady Baker-
ként férjét majd negyed-
századdal túlélve, 1916-
ban hunyt el devonshire-i 
birtokán.

QQ (mnp)

Sób an hempergőzve repül a lelkünk
Sószobába járni jó, mert egészséges, és ha még közben 
mesét is hallgathatunk, bábozást is nézhetünk? Mit néz-
hetünk! A mese történetének aktív alakítójává válha-
tunk. Merthogy Bölöni Réka interaktív zenés, mesés 
bábozóSÓt tart minden héten az Érdi Sóbarlangban. Új-
donság, hogy most már nagyoknak is készül ilyen pro-
dukciókkal, akikkel a kötelező irodalmat próbálják 
majd oldottabb hangulatban feldolgozni ezeken az al-
kalmakon.

Bölöni Réka nagy varázs-
ló, kezében megelevenednek 
a bábok, személyiséget kap-
nak, és nem csak beszélő tár-
gyak lesznek többé, hiszen a 
zenével, a hangokkal, a kép-
zőművészettel (édesapja ké-
szíti a díszleteket és a bábo-
kat) egyszerre intéz „táma-
dást” az összes érzékszer-
vünkre, hogy higgyünk a 
bábvarázslatban, amihez a 
gyerekek, sőt szüleik is asz-
szisztálhatnak. – Más az, ha 
a gyerek úgy érzi, hogy ő 
maga alakítja a mesét, és 
résztvevője lehet az előadás-
nak – mondja. A bábművész 
azt magyarázza, teljesen 
más hangulata van ezeknek 
a műsoroknak: a fényeknek, 
a sószoba meghittségének 
köszönhetően, amiben a 
hang is koncentráltan lehet 
jelen, nagyon bensőséges, in-

tim hangulatban zajlanak a 
foglalkozások. Nem melles-
leg közben egészséges kör-
nyezetben vannak a lurkók, 
amit Réka azzal is fokoz, 
hogy a gyerekek nemcsak 
nézői, hanem részesei is a 
produkcióknak, és mozog-
nak, ahogy pedig mozognak, 
úgy felverik a sót, így jó tö-
mény sót lélegezhetnek be. – 
Azt szoktam mondani: éne-
keljünk, és a sóban hempe-
regjünk, zsupsz! – neveti el 
magát Bölöni Réka. 

A meghittséghez azonban 
kell ő is, a bábművész, aki 
mindenkit, legyen az törzs-
vendég vagy első látogató, a 
saját nevén szólít. – Szeren-
csére vannak visszajáró gye-
rekek, akik a szemem előtt 
cseperednek. Még nem is vol-
tak totyogók, amikor először 
elhozták őket a szüleik, 

mára meg már maguktól jön-
nek, és éneklik velem a dalo-
kat. De természetesen min-
dig vannak újak is, ilyenkor 
megkérdezem a foglalkozás 
elején az ő nevüket is, mert 
szerintem ez nekik is jó és 
nekem is, hogy nem azt mon-
dom: kisfiú, gyere ide, hanem 
hogy Józsika vagy Petike, 
gyere ide. Fontos, hogy is-
merjük egymást, hiszen 
együtt, közösen alkotunk, 
varázsolunk és indulunk el a 
mesék világába – mondja el 
kérdésünkre Bölöni Réka. 

Ottjártunkkor a közös me-
sélés során, ami három szó-
fogadatlan és eltévedt kiska-
csa történetéről szólt, nem-
csak a gyerekek, de a szülők 
is aktív részeseivé váltak a 
varázslatnak, és segítettek 
benépesíteni a három kiska-
csának otthont adó baromfi-
udvart. Volt, aki pulykává, 
volt, aki tojótyúkká vált a 
közös mese kedvéért.

A bábművész mindig iga-
zodik a részt vevő gyerekek-
hez. – Soha nem lehet ponto-
san tudni, hogy milyen kor-
osztály lesz vagy hogy mi-
lyen lábbal keltek fel aznap. 
Lehet, hogy pont olyan társa-

ság jött össze, akik inkább 
csak szemlélők szeretnének 
lenni, és akkor hiába tervez-
tem én el azt, hogy ezt és ezt 
fogjuk eljátszani, nem jön 
össze. Nyitottnak kell lenni 
az improvizációra. De van 
egy törzse az egész műsor-
nak, amit kitalálok, és esze-
rint pakolom be a meseládá-
mat vagy mesebőröndömet, 
ami tele van kesztyűs, papír-
masé és klasszikus, vajang 
bábokkal, amelyeket édes-
apám, Bölöni Vilmos, már 
nyugdíjas festő-grafikus, 
bábkészítő művész készít.

Reiter Vivien kislánya, 
Szofi csak pár hónapos volt, 
amikor először elhozta őt 
Réka sóbarlangos előadásá-
ra, és azóta is rendszeresen 
járnak a foglalkozásokra. – 
Réka alkalmazkodik min-
denféle korosztály igényei-

hez. A zenés előadások fel-
keltették Szofi figyelmét, ami 
jó volt a beszéd és koncentrá-
ció fejlesztésére is. Megszok-
ta, hogy gyerekek között 
van, és könnyebben ment a 
bölcsis beszoktatás is. Ami-
kor még totyogó sem volt, 
csak matatott a somokozó-
ban, ezzel is fejlesztve finom-
motorikus mozgását. Télen a 
homokozás helyett pedig so-
mokozni szoktunk, és tény-
leg keveset volt beteg, de ha 
az is volt, gyorsan kigyógyult 
belőle – sorolja az édesanya 
a sóbarlangos interaktív bá-
bozás előnyeit.

És mire jó a bábozás? Az, 
ha nemcsak nézzük, de sze-
replőjévé, alkotójává válunk 
a mesének? – Repül a lel-
künk, hogyha bábozunk. 
Életre kel a mese – neveti el 
magát Bölöni Réka.  Q JAN

A mese során mindenki szereplővé válik
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A madarak is Beethoven
dallamára fütyörésznek
Hatvan évvel ezelőtt ren-
dezték meg először a Bee-
thoven-koncerteket azon a 
színpadon, ami a Beetho-
ven-szobor mellett áll a 
martonvásári Brunszvik-
kastély gyönyörű angol-
kertjének kis szigetén, 
amit Brunszvik Teréz a táj 
szemének nevezett. Azóta 
egy kivételével minden év 
nyarán Beethoven művei 
csendülnek fel a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekar 
előadásában – abban a 
parkban, amiben a zene-
szerző maga is sokat sétált.

Beethovent a Brunszvik-lá-
nyok zongoratanítására fo-
gadták fel annak idején, így 
ismerkedett meg a családdal, 
akikhez kétszer is ellátoga-
tott később: 1800 májusában 
és 1806 nyarán. A legenda 
szerint a zeneszerző Brunsz-
vik Teréznek írta a „halha-
tatlan kedveshez” szóló leve-
leket, bár a legújabb kutatá-
sok inkább azt bizonyítják, 
az akkor már házas Jozefin 
lehetett a meg nem nevezett 

nagy szerelem. De hogy a lá-
nyok mellett azok fiútestvé-
rével is jó kapcsolatot ápolt a 
komponista, annak zenei bi-
zonyítéka is van, hiszen 
őszinte barátsága jeléül neki 
ajánlotta az Apassionata 
című művét. A Brunszvik 
család és a zeneszerző barát-
ságának emlékét őrzi a kas-
télyban ma üzemelő Beetho-
ven Emlékmúzeum, és nya-
ranta, idén immár hatvana-
dik alkalommal adnak itt 
koncertet a műveiből. 

Aki nem először járt a mar-
tonvásári Beethoven-esteken, 
az már megszokhatta, hogy 
miközben a hatalmas fák alatt 
hallgatja a koncertet, fent, a 
fákról a madarak csicsergése 
kíséri itt-ott a dallamot. Mint 
ahogy azt is, hogy a közelben 
húzódó síneken Fehérvárra 
vagy a fővárosba igyekvő vo-
natok ebben az időszakban a 
legtöbbször fütty nélkül, 
csendben igyekeznek tovább-
robogni. Az e heti Beethoven-
esten többek közt az előző és a 
következő szimfóniához ké-
pest legoptimistább, életerőtől 

duzzadó IV. szimfónia és a 
Karfantázia fog majd felcsen-
dülni a Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar és a Nemzeti 
Énekkar előadásában. Utolsó 
alkalommal, július 28-án pe-
dig már délután kezdetét veszi 
a 60. évforduló ünneplése, 
amikor is ingyen hallgathat 
meg a közönség egy sor kon-
certet a  Szent Anna-temp-
lomban és a Brunszvik-Bee-
thoven Kulturális Központ-
ban. Az estét pedig, ahogy a 
szervezők írják, a zeneszerző 
tisztaságot, fényt és pompát 
árasztó, C-dúrban írt művei 
(I. zongoraverseny és C-dúr 
mise) fogják megkoronázni.

 n JAN

Az érdi strandok  
története
Íjjaj, úgy élvezem én a strandot, / Ottan annyira szép és 
jó / Annyi vicceset látok hallok, / És még bambi is kap-
ható – szólt a 60-as évek közismert slágere, amit még ma 
is hallunk különféle feldolgozásokban, noha bambi már 
régen nem kapható, és hát Érden strand sincsen már 
nagyon-nagyon régóta. Pedig volt idő – úgy az 1930-as 
évek második felében –, amikor négy, a szóbeszéd sze-
rint öt fürdőhely is enyhet adott kánikula idején, s per-
sze ott volt a Duna is, amiben akkoriban még nagyobb 
kockázat nélkül meg lehetett mártózni.

Persze nem komoly fürdők-
re kell gondolni, amikor az 
érdi strandokról beszélünk, a 
tusculanumi például egy egy-
szerű kis tavacska volt – gon-
doljuk most arról a képről, 
amely a Báthory utca 29. szá-
mú ház kertjét mutatja a 
2000-es években, mint ami az 
egykori fürdőhelyből maradt 
– talán kiépített medencéről 
sem lehetett beszélni, de a 
környékbeliek strandként 
emlegették és használták a 
30-as évek elejétől.

Korabeli, 1937-es keltezésű 
képeslapok alapján tudjuk 
elképzelni a postástelepi 
strandot, itt komolyabb me-
dencét mutat a felvétel, ma a 

Szent József Otthon áll a te-
rületen, aminek az épülete 
eredetileg postásüdülő volt, 
Pestről hoztak ki táborozni 
gyerekeket, s akkoriban – a 
70-es évek első felében – még 
a medence is megvolt.

A Riminyáki strand (Dávid 
utca) medencéje a mai napig 
látható, itt a 70-es évek köze-
pén még lehetett fürödni. A 
parton vendéglő és söröző is 
üzemelt, később a Tó vendég-
lő, ma a Festal étterem han-
gulatát emeli a tavacskává 
alakított medence, amiben 
napjainkban már csak vad-
kacsák úszkálhatnak.

Az igaz érdi strand az érd-
ligeti volt. A terület 1930-as 

parcellázása idején építet-
ték, mintegy muszájból, mert 
a telekvásárlóknak üdülőpa-
radicsomot ígértek minden 
szükséges infrastruktúrá-
val, amiből alig valami ké-
szült el, de a fürdő igen, egy 
nagy és egy pancsolóme-
dencével. Népszerű volt a 
hely, hisz ott volt a kaszinó is, 
s a 70-es főút – köves út, 
ahogy akkoriban az ország-
utat hívták – mentén fekvő 
1,3 hektáros park az árnyas 
fáival kellemes pihenőhely-
nek bizonyult. A strandot 
1940-ben az akkori követel-

ményeknek megfelelően föl-
újították, a háborút pedig 
megúszta a létesítmény, így 
az érdiek a 60-as és a 70-es 
években még előszeretettel 
használták. Végleges bezárá-
sára 1984-ben került sor, s 
egészen az ezredfordulóig 
pusztult itt minden, nőtt a 
gaz és gyűlt a szemét, a város 
szívesebben eladta volna, 
mintsem hogy kezdjen vele 
valamit, de a kutyának sem 
kellett a drága ingatlan, fő-
leg, hogy strandként kellett 
volna hasznosítani. A 2000-
es évek elején aztán először 

társadalmi (civil) összefo-
gással megkezdődött a terü-
let rendezése, majd 2003-ban 
az önkormányzat dísztóvá, 
parkká, játszótérré alakítot-
ta a területet.

Hogy ne ragadjunk bizony-
talanságban, fogadjuk el, 
hogy az ötödikként emlege-
tett strand a dunai fürdőhely 
volt, ahol szintén épült egy 
szerény öltöző, aminek a ma-
radványai ma is láthatók, a 
vízben pedig egy kőhányás 
jelezte, hogy hol kezdődik a 
mély víz – csak úszóknak.

Qn M. NAgy

Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Képeslap a 1930-as évekből két stranddal – a városi könyvtár helytörténeti gyűjteményéből
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A Nyusziék kötet Szabó 
Magda 1950–1958 között 
született magánjellegű fel-
jegyzéseit tartalmazza: a 
Szobotka Tiborral való há-
zasságkötése utáni években 
kockás-vonalas iskolai fü-
zetekbe jegyezte fel min-
dennapjaik fontos vagy 
éppen apró-cseprő ese-
ményeit, szerelmük szen-
vedélyes, boldog pillana-
tait, érzéseit, lelkiállapota 
változásait. „Borzasztóan 
szegények vagyunk, és 
borzasztóan boldogok” 
– írja erről az időszakról. 
Férjével csodálatos vilá-
got teremtettek maguk 
körül, amelyből kizárták 
a külvilágot. Csak mellé-
kesen értesülünk a sötét 
politikai helyzetről, ne-
hézségekről, munkáról, 
munkanélküliségről, be-
tegségekről. Ezeknek a jegy-
zeteknek nem a dolgozó nő, 
az írónő a főszereplője, ha-
nem a szerelmes asszony, aki 
szeret, és akit viszontszeret-
nek. Zavarba ejtő őszinteség-
gel és nyíltsággal ír szerelmük 
lelki és testi részleteiről. Sok-

szor érezzük kényelmetlenül 
magunkat a könyv olvasása 
közben, olyan, mintha kuk-
kolnánk, egy idegen hálószo-
ba titkait fürkésznénk, olyan 
dolgokat, amelyek nem tar-

toznak ránk. „Nem irodalmi 
napló ez, azért írom, hogy ha 
mégis sikerülne atomtalan 
öregséget élnünk, eszembe 
maradjon örökre, milyen volt 
az ifjúság – az alkotó ifjúság, 
nem a hülye –, és milyen volt 
a szerelem” – fogalmaz Szabó 

Magda. Szinte biztos, hogy 
nem a nyilvánosságnak szán-
ta ezeket a bejegyzéseket, és 
valószínűleg nem is örülne a 
megjelenésüknek. 

A kötet harmadik füzete 
viszont kevésbé személyes 
jellegű: Szabó Magda uta-
zásai alkalmával írt jegy-
zeteit tartalmazza, benyo-
másokat, pillanatképeket, 
sokszor töredékes sorokat 
rögzít. A Nyúlak negyedik 
könyve mindössze néhány 
oldal, néhány gondolat, 
amely Szobotka Tibor el-
vesztésének fájdalmával 
zárul.  

A szépirodalom kedve-
lői, Szabó Magda rajongói, 
tisztelői minden bizonnyal 
örömmel veszik kezükbe 
a könyvet, az írás stílusa, 
nyíltsága, őszintesége 
nem fog senkinek csaló-

dást okozni, és betekintést 
enged egy tehetséges em-
berpár személyes viszonyai-
ba, igaz, talán többet is láttat 
a kelleténél.

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

KÖNYV

Szabó Magda: Nyusziék

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



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 zár-
va; 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.

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Klubest
Leviczki Anita: Holdföldrajz – Naprend-
szerünk holdjainak változatos világa
Mádai Attila: Ritka égi jelenségek – tel-
jes holdfogyatkozás, Mars-közelség
A belépés ingyenes!
Július 23-án, hétfőn 19 órakor
Csillagparti
Távcsöves kitelepülés Tárnokon, a Bolha 
FTSE (Focitanoda Sport Egyesület) újon-
nan épülő, Berki utcai focipályáján. Égi 
látványosságok: teljes holdfogyatkozás, 
Mars-közelség (oppozíció).
A programra az erdi.csillagaszati.klub@
gmail.com e-mail címen lehet jelentkez-
ni. Az érdeklődők a csillagparti napján 
este 6 óráig kapnak tájékoztatást, hogy a 
derültségi viszonyok alapján meg lehet-e 
tartani a kitelepülést.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Gyermek- és Felnőttkönyvtár: 

július 30–augusztus 12.
Zenei Könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság 
Fiókkönyvtárak: július 30–

augusztus 19. A többi napokon 
az egész nyár folyamán a 
nyitvatartás változatlan.  

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 RÉSZLEGE-
INK 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

A részvétel ingyenes!
Július 27-én, pénteken 20 órától éjfélig

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 geográ-
fus 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
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon
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Július 23., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Siófok KC
20:40 Kor Kontroll Percek 
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 17/90. rész
22:25 Fogadó-óra 
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

Július 24., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Finucchi Brothers ADÁS
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsor 
 30. rész 2002    
 Szilágyi Ákos
21:55 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II
23:35 Műábránd 
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 Tűzijáték

Július 25., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 18/90. rész
20:55 A „két gróf Andrássy Gyula” 
 ismeretterjesztő film               
 3–4. rész
21:45 sztárportré 160. 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 26., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 160. rész
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Siófok KC
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 27., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek   
20:20 Próbajáték
21:10 szeptember katonája portréfilm
 Nizalowski Ernő
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó
23:45 Tűzijáték

Július 28., 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 161. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 A „két gróf Andrássy Gyula” 
 ismeretterjesztő film          
 3–4. rész
22:45 Bibliai szabadegyetem 17/90. rész
23:35 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:05 Tűzijáték

Július 29., 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 Próbajáték
21:50 szeptember katonája portréfilm
 Nizalowski Ernő
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:55 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:25 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!

ACid/DCDINAMIT 00
19

BELÉPŐJEGY: 3600 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.

Magyar Földrajzi Múzeum – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Magyar Földrajzi Múzeum Könyvtár

olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Budai út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 olvasószolgálati könyvtárosi 

feladatok ellátása;
•	 múzeumi kiállítások tárlatvezetése.
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:
•	 könyvtáros, felsőfokú képesítés;
•	 gyakorlott szintű informatikai 

rendszerismeret;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 főiskola, magyar, történelem, 

egyéb humán szak;

•	 angol nyelvből alapfokú C típusú 
általános nyelvvizsga, társalgási 
szintű nyelvtudás;

•	 olvasószolgálati gyakorlat 
– legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat;

•	 közgyűjteményi gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 jó szintű önálló munkavégzés, 

rugalmasság, pontosság, jó 
kommunikációs készség;

•	 jó szintű Szikla integrált könyv-
tári rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz;
•	 motivációs levél;
•	 szakmai ajánlás;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2018. 
szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 13. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Mácsai Anetta nyújt a 06-23-
363-036-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak 

a Magyar Földrajzi Múzeum 
címére (2030 Érd, Budai út 4.) 
történő megküldésével;

•	 elektronikus úton dr. Kubassek 
János részére az  
info@foldrajzimuzeum.hu 
e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Mácsai Anetta 
részére (2030 Érd, Budai út 4.).

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok 
alapján legalkalmasabbnak tűnő 
jelöltek szóbeli meghallgatása után 
vezetői döntés születik a munkatárs 
kiválasztásáról. 
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 17.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www. 
foldrajzimuzeum.hu honlapon 
szerezhet.

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.

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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(Vissza)költöznek a rendelések
Hamarosan befejeződik a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény felújításának – ami a Modern Városok 
Program keretében valósul meg –  I. üteme, így az érin-
tett rendelések visszaköltöznek a korábbi helyükre. Jú-
lius 23-án kezdődik az építkezés II. üteme, ami szintén 
több rendelést – például sebészet, nőgyógyászat, fogá-
szat, kardiológia – érint majd. 

Az alábbi rendelések költöznek vissza a helyükre:

Rendelés neve Helye Mikortól

Neurológia Emelet július 19.

Reumatológia Emelet július 19.

Audiológia Emelet július 18.

Fül-orr-gégészet Emelet július 18.

Sportorvos Emelet július 18.

Szemészet Emelet július 17.

Lelki gondozó Emelet július 17.

Fogszabályozás Emelet július 23-ai hét

Bőrgyógyászat Földszint július 18.

Iskolafogászat Földszint július 23-ai hét

Az intézmény hirdetménye arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a felújítás miatt  átmenetileg ezek a rendelések kizárólag 
az épület Alsó utca felőli bejáratán keresztül közelíthetőek 
meg, ahogyan az ÁNTSZ irodái és az intézményi igazgató-
ság is.

A felújítás július 23-án kezdődő II. üteme által érintett 
rendelések helyével kapcsolatban az alábbi táblázat nyújt 
tájékoztatást:

Rendelés neve Rendelés helye 
költözés előtt Rendelés új helyszíne

Ortopéd cipő méretvételi 
hely Földszint B008 Földszint B029  

(volt terhestanácsadás)

Sebészet Földszint B007 Földszint B034/1  
( volt fizikoterápia)

Sebészet Földszint B006 Földszint B034/2  
( volt fizikoterápia)

Nőgyógyászat/onkológia Emelet B110 Földszint B030  
( volt terhestanácsadás)

Kardiológia Emelet B127 és B128 Földszint B019 és B020  
( volt gyermekrendelők)

Csontsűrűség-vizsgálat Emelet B109 Emelet B125 rendelő  
(volt Fül-orr-gége II rendelő)

Fogászat (dr. Bedő, dr. 
Tasnádi és dr. Dávid)

Emelet B107 és 
B108

Földszint B028  
(volt gyógytorna)

Fogászat (dr. Filó) Emelet B107 és 
B108 Budai út 3., fszt. 2

A kardiológia és csontsűrűség-vizsgálat átmenetileg kizá-
rólag az épület Alsó utca felőli bejáratán keresztül közelít-
hetőek meg.

Búj j, bújj, parajdi só
A Pöttöm Szigetben már nemcsak az udvaron és a cso-
portszobákban játszhatnak a csöppségek, de egy – az 
egészségükre is számos áldásos hatást kifejtő – sószo-
bában is homokozhatnak és bújócskázhatnak, és köz-
ben észrevétlenül gyógyulhatnak.

A parajdi só kivételes 
egészségmegőrző, gyógyító 
hatására úgy jöttek rá an-
nak idején, hogy a parajdi 
sóbányában dolgozók sok-
kal egészségesebbek vol-
tak, és tovább is éltek kor-
társaiknál. Azóta bebizo-
nyosodott, hogy a száraz 
sóterápiának számtalan 
előnye van az egészségre, 
és így hatásosan veszi fel a 
küzdelmet nemcsak a nát-
hával, a torok- vagy arc-
üreggyulladással, de példá-
ul a ma már sajnos népbe-
tegségnek számító asztmá-
val is. Ez cél hajtotta a Pöt-
töm Sziget Bölcsőde fenn-
tartóját is, amikor sószobát 
alakított ki az intézmény-
ben, amire egy nagyobb 
projekten belül került sor – 
ennek másik részét új esz-
közbeszerzések tették ki. 
Kunszabó Gergelyné And-
rea intézményvezető büsz-
kén mutatja a szobát, ahol a 

falakon minden oldalon pa-
rajdi sótömbök és himalája 
sótéglák, a talajon hatal-
mas somokozó várja a pici-
ket, amiben étkezési tiszta-
ságú sóval tudnak homo-
kozni – a homokozáshoz is 
használatos játékokkal. 
Ami azonban a csöppségek 
elsőszámú kedvencének bi-
zonyult, az a sószobában 
kialakított kis barlang, ami-
ben önfeledten bújócskáz-
hatnak – miközben észre-
vétlenül gyógyulnak vagy 
épp erősítik immunrendsze-
rüket. Míg a fényterápia kü-
lönböző színeiben fürdőz-
nek a gyerkőcök, egy sóge-
nerátor is fokozza a sóterá-
pia hatását a számukra. 
Ahogy azt Kunszabó Ger-
gelyné Andrea magyaráz-
za, a generátor az ultrahan-
gos rezgésekkel keltett 
energiával sópárát juttat a 
levegőbe, ezáltal az még in-
kább sós, erős antiallergén 

és antibakteriális hatású 
lesz. 

Az intézményvezető pe-
dig már egy konkrét él-
ményről is be tud számolni: 
egy Süni csoportos kisfiú-
nak még folyt az orra, ami-
kor visszajött a betegsége 
után a bölcsődébe, itt azon-
ban két sószobás – somoko-
zós és sóbarlangban bújócs-
kázós – foglalkozás után 
csiribú-csiribá, eltűnt az 
orrfolyás. – Csodát termé-
szetesen nem várunk tőle, 
de ha csak annyit segít, 
hogy a vírusos időszakban 
lerövidíti a gyerekek gyó-
gyulási folyamatát, az is 
nagy szó. Emellett akkor is 
nagy hasznát tudjuk majd 
venni, amikor a téli, őszi 
időszakban nem tudunk ki-
menni az eső miatt – mondja 
mosolyogva Kunszabó Ger-
gelyné Andrea.

QQ JAN

Vél  etlenek zenéje
Ön hogy áll a véletlennel? Hisz benne 
vagy azon az állásponton van, véletlenek 
nincsenek, mindent eleve elrendelt egy 
nagyobb erő? Akárminek is nevezzük, 
az biztos, hogy Nagyné Kettler Erzsébet 
életére és általa számos gyerekére nagy-
nagy hatással volt. Legutóbb például ti-
zenhét táborozóéra, akik a múlt héten az 
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kolában furulyáztak és kézműveskedtek 
Erzsi néni irányítása alatt.

Kettler Erzsébet tizenhét éves volt, ami-
kor édesapjával az utcán sétálva megláttak 
egy okarinát a hangszerbolt kirakatában. 
Erzsébet édesapja lelkes magyarázatba 
kezdett arról, hogy ezen ugyanúgy kell ját-
szani, mint a furulyán, mire lánya felhívta 
a figyelmét arra, hogy ő nem is tud furu-
lyázni. Édesapja ezen annyira elcsodálko-
zott, hogy a sétából egy furulyával és egy 
okarinával tértek haza. Estére Erzsébet 
megtanult furulyázni, negyvenkét éve pe-
dig tanítja is a furulyázást a Kőrösi szak-
körében, nyaranként pedig az általa veze-
tett kézműves-furulya táborban, amit idén 
immár hetedik alkalommal rendeztek meg.  
A tábor annyira népszerű, hogy hirdetni 
sem kell, automatikusan jönnek, és jelent-
keznek rá a gyerekek. A tizenhét résztvevő 
között sok régi tanítvány volt, akik már a 
gimnáziumból tértek vissza valamikori is-
kolájukba és tanárukhoz, de akadtak szép 
számmal kicsik, leendő elsősök is. A kéz-
műves és furulyafoglalkozások vegyesen 
és párhuzamosan zajlottak. Idén, azért, 

hogy egy hét alatt elkészüljenek minden-
nel, nem volt szövés, volt viszont gyertyaön-
tés, fafaragás, papírmasé-készítés, szám-
talan fonás, amelyeket természetesen mind 
haza is vihettek a gyerkőcök a kiállítás 
után. A pénteki koncert után pedig régi 
családtagként búcsúztak Erzsi nénitől, 
akinek, nagy mosollyal az arcán, minden-
kihez volt egy jó szava, dicsérete, biztatá-
sa. 

Baccilieri Laura idén ballagott el az is-
kolából. Ő már hetedszerre volt a tábor-
ban, 2. osztályos kora óta furulyázik Erzsi 
nénivel. A furulyázás mellett zongorázik 
is, azt mondja, szereti a zenét, a hangula-
tot, a társaságot. Pénteken többek közt a 
Green Daytől a Trónok harca egyik betét-
dalát adta elő. Ha ismeri az együttest, és 
csodálkozik a dalválasztáson, hát ne te-
gye. A furulya és a popzene nem zárja ki 
egymást. Sőt. Igazság szerint nagyon jól 
megférnek egymással, és ezt már Nagyné 
Kettler Erzsébet is megerősíti, aki szerint 
a több száz éves dallamoknak vagy egy 
ABBA-slágernek ugyanolyan létjogosult-
sága van a hangszeren.  Q JAkAb-ApoNyi N

Green Day a furulyán?! A furulya és a popzene 
nem zárja ki egymást

A barlang a gyerekek kedvence



 

Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjelenő prémium kategóriás 
autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges, 

lendületes csapatunkba multinacionális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe: 
 

JAVÍTÓ TECHNIKUS 
(PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!) 

 
 Munkakörhöz tartozó feladatok: Elvárások: 

A sori hibás termékek analízise és lejavítása 
Visszacsatolás a hibák okairól (jelentések a 
vállalatirányítási rendszerbe) 
Megoldási javaslatok a hibák megelőzésére 
Napi jelentések pontos vezetése 
Ólmos és olmozatlan forrasztási szabályok 
betartása 
Gépek műszaki állapotának megtartása, 
alkatrészigény jelentése 

 

 

Középfokú végzettség (elektronikai vagy 
mechanikai műszerész) 
Forrasztási ismeretek 
Felhasználó szintű  számítástechnikai 
ismeret 
3 műszakos munkarend vállalása 
Minőségtudat, Megbízhatóság, pontosság 
 

 
 
 
 Amit kínálunk: Versenyképes alapbér, választható kafetéria, 

teljesítménybónusz, kiemelkedő műszakpótlék, 
bejárástámogatás/ vagy ingyenes vállalati buszjárat, 

ingyenes egészségügyi szűrővizgsálatok 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű önéletrajzodat küldd el a job@alpine.hu 
e-mail címre 

        06-23/534-111, 06-23/534-122              facebook.com/Alpine Hungary 
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A Közép-dunántúli  
Országos Bv. Intézet  

felvételt hirdet hivatásos és 
közalkalmazotti jogviszonyú 

beosztások betöltésére.  
Felvételi feltételek: büntetlen 

előélet, magyar állampolgárság. 
Érdeklődni az intézet személyzeti 

osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023.  
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
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Érdi munkahelyre felveszünk
karbantartó – kisegítő – udvaros

munkakörbe kollegát.
•   terület rendben tartása, kisebb 

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

 B kategóriás jogosítvány, vezetői 
gyakorlat szükséges.

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

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

  

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozícióba: 

TARGONCAVEZETŐ 
  Versenyképes ALAPBÉR 

 
  KAFETÉRIA (már a próbaidő alatt is)  

 
  TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ (évente kétszer) 

 
  Kiemelkedő MŰSZAKPÓTLÉK 

 
  Targoncavezetői előre lépési program 

 
  Megemelt BELÉPÉSI BÓNUSZ! Bruttó 50.000,- forint, ha a munkaviszony 

még 2018. júliusában létrejön! 
 

  SZÁLLÁS biztosítása 
 

  INGYENES vállalati BUSZOK 
 

  Egyéb szociális juttatások 
 

  Jó CSAPAT! 

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1. 

Feltételek: 
 
 Általános iskolai bizonyítvány 
 Sikeres felvételi teszt 
 Érvényes emelőgépkezelői 

bizonyítvány 

ÁTLAGOSAN 
ELÉRHETŐ BRUTTÓ 

JÖVEDELEM: 

290.000,- FORINT 
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Egy etemi hallgatók kutatnak az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban
Az intézmény már a megalakulása óta együttműködik 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, illetve annak 
társadalom- és gazdaságföldrajzi tanszékével, és terep-
gyakorlatra fogad általában 5–6 hallgatót. A múzeum 
munkatársa, Lendvai Tímár Edit óraadó a tanszéken, és 
ő szervezte a gyakorlatot, és meghatározta azokat a 
szakfeladatokat, amelyek nemcsak a diákok szellemi 
gyarapodását szolgálják, hanem a múzeum értékeinek 
növeléséhez is hozzájárulnak – fejtette ki Kubassek Já-
nos, a múzeum igazgatója. A Cholnoky Jenő-hagyatékot 
kutatják, amely a család jóvoltából került ajándékként a 
Földrajzi Múzeum birtokába. 

Cholnoky Jenő földrajztu-
dóst, írót a magyar geográ-
fia legnagyobb tudósainak 
egyikeként szokták emleget-
ni. Több mint 20 évig tanított 
az ELTE-n, de nemcsak tu-
dós volt, a nevéhez kötődik a 
Kék Túra Mozgalom is. A 
Földrajzi Múzeumban kuta-
tott dokumentumokból, ké-
pekből kiderül, mennyi rej-

tőzködő érték van a Kárpát-
medencében – monda Ku-
bassek János, aki szerint a 
hallgatók munkája azért is 
fontos, hogy a fiatalok szem-
léletében kapjanak erősebb 
hangsúlyt a múlt értékei. Il-
letve tágítja a diákok látókö-
rét, és nagyon sok olyan kér-
déssel kerülhetnek kapcso-
latba, amely a tankönyveken 

túlmutat. A 
C ho l nok y -
h a g y a t é k 
egy részét a 
F ö l d r a j z i 
Múzeum ki-
állításain a 
látogatók is 
meg ismer -
hetik – fűzte 
hozzá az 
igazgató.

A program kezdeményező-
je, Lendvai Timár Edit la-
punknak elmondta, hogy a 
terepgyakorlat mindkét fél 
számára jelentős előnyökkel 
járt, hiszen a diákok feltér-
képezhették a múzeum min-
den szegletét; a kiállításo-
kon keresztül megismerhet-
ték a múzeum földrajztudo-
mány-történeti értékeit, 
amire rá is csodálkoztak, 
mert nem tudták korábban, 
hogy mit őriz az intézmé-
nyünk – mondta Lendvai Ti-
már Edit. – Kezükbe vehet-
tek és megismerhettek ere-
deti földrajztudósoktól szár-
mazó tárgyakat és doku-
mentumokat. Olyan emberek 
emlékeit, akikről korábban 
csak az iskolapadban hallot-
tak, akiknek a munkássá-
gukból vizsgáztak. Most 
mindez megelevenedett szá-
mukra, ami igen hasznos a 
későbbi tanulmányaikat ille-
tően – magyarázta Lendvai 
Timár Edit.

A Magyar Földrajzi Múze-
um is nyer a terepgyakorlat-
tal, hiszen a fiatalok a nyil-
vántartásban segítettek. 
Több ezer tételből álló ha-
gyatéki dokumentumot néz-
tek át, és az azokban szerep-

lő forrásanyagokat vitték fel 
a számítógépes adatbázis-
ba. Lendvai Timár Edit el-
mondta, hogy a diákok mun-
kája azért volt rendkívül 
hasznos, mert munkájukat 
szakértő szemmel tudták el-
végezni, hiszen az adott élet-
műveket már ismerték ta-
nulmányaikból. Így az álta-
luk elkészített listákat a 
múzeum a későbbiekben a 
lehető legjobban fel tudja 
használni.

A terepgyakorlaton részt 
vevő Oroszi Erzsébet és Bog-
nár Bettina elmondta, nagy 
élmény számukra, hogy ere-
deti iratokat vehetnek a ke-
zükbe. – Óriási dolog, hogy 
megismerjük Teleki Pál kéz-
írását, jó érzés, hogy tudjuk, 

hogy egy levél „tőle” jött. Iz-
galmasnak tartjuk a munkát, 
mert rengeteg levél van. Fan-
tasztikus, hogy jelekből, szé-
lességi és hosszúsági fokok-
ból tudták, hogy merre járt a 
másik. Nekünk, egyetemi 
hallgatóknak ez egy óriási 
lehetőség és egy életre szóló 
élmény – mondták a lányok. 

A Cholnoky Jenő levelezé-
seiből, rajzaiból, feljegyzé-
seiből vagy épp személyes 
tárgyaiból álló anyag egy 
részét már sikerült feldol-
gozni és akár a múzeum lá-
togatói is megtekinthetik, 
ugyanakkor még sok munka 
vár a szakemberekre vagy 
akár a diákokra, ha mindet a 
közönség elé akarják tárni.

QQ NYH

A diákok eredeti leveleket vizsgálhattak

Az egyetemisták már felismerik egy-egy geográfus 
kézírását



A LESAFFRE MAGYARORSZÁG KFT. a magyar és a közép-európai piac első számú élesztő gyártója
és forgalmazója. 140 éve stabilan és nyereségesen működünk, péküzemek és családok ezreit
látjuk el élelmiszeripari alapanyagokkal. Vállalatunk nem egy tipikus „multi”: egyszerre jellem-
zők rá a nemzetközi vállalatok előnyei és a családi középvállalkozások barátságos hangulata! 
Befogadó csapatunkba most az alábbi munkakörbe keresünk munkatársakat:

GÉPKEZELŐ (Csomagoló üzem)
Feladatok:
• automatizált csomagoló gépsorok kezelése: beállítása megadott paraméterek szerint, 

szakszerű működtetése, felügyelete és tisztítása
• termelés során az alapanyagok biztosítása, a gépek feltöltése
• 12 órás folyamatos műszakban, 2 munkanap + 2 pihenőnap váltakozásával

Elvárások:
• alap - vagy középfokú végzettség (pl. szakmunkás)
• műszaki és/vagy élelmiszeripari érdeklődés

Amit kínálunk:
Küldje el rövid szakmai önéletrajzát – a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

Előnyt jelent:
• gyártó cégnél hasonló pozícióban
szerzett tapasztalat
• targoncavezetői jogosítvány

• hosszú távú, biztos, teljes egészében beje-
lentett munkahely

• versenyképes alapbér
• a törvényi előírásnál magasabb műszakpótlékok
• karácsonyi jutalom
• évi több-százezres választható béren kívüli

juttatás (cafeteria)
• fejlődési és előrelépési lehetőség, a jó munka

elismerése

• családias hangulat sok színes programmal és
lehetőséggel

• nagyon jó közlekedési lehetőség: cégünk a
Budafok-Háros megállóknál helyezkedik el, a
Budapest-Pusztaszabolcs-Dunaújváros
vasútvonal és számos BKV buszjárat mentén
(a vágányzár idejére számos igen praktikus
és kényelmes közlekedést könnyítő
megoldást biztosítunk).

LESAFFRE MAGYARORSZÁG Kft.
1222 Budapest, Gyár utca 5-9.

Tel.: 226 63 11/213
E-mail: human.hu@lesaffre.com

LeSaffre_KER-63_szerzodes_20180711_126x148  13/07/2018  10:13  Page 1
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK 

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI MŰSZAKOS MUNKARENDBE! 

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1. 
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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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Érd Pára Príma  
üzletünkbe 
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Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció 
megjelölésével, elérhetőséggel 
személyesen a 2040 Budaörs, 

Szabadság út 52-54. címen vagy a 
budai.akos@krupptsa.hu  

e-mail címen.

cukrászmester, 
cukrász  

(fizetés megegyezés 
szerint) munkatár-

sakat keresünk.

20 | 2018. július 18. |    hirdetés

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

Tel.: 06-1/215-5190    

Juttatások:  versenyképes órabér 
belépéstől cafeteria + havi bónusz 
bejárási költségtérítés

Elvárás:        szakmunkás bizonyítvány (nem 
szakirányú) 
 fizikai terhelhetőség  

(betanított) munkatársakat keres
kétműszakos munkarendbe Budapest XXII. 

kerületi partneréhez

Gépkezelő
Imontec Kft.
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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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AZO NNALI KEZDÉSSEL!!!
Felvételt hirdetünk TÖRÖKBÁLINTI 

emblémázó műhelyünkbe  
az alábbi pozíciókba:

 Â Csomagoló
 Â  Emblémázó
 Â Raktári munkatárs
 Â  Kisegítő munkatárs 

(férfi munkatársat keresünk)
ELVÁRÁSOK:
•	 Általános iskolai végzettség
•	 Folyamatos, precíz munkavégzés
•	 Büntetlen előélet
AMIT KÍNÁLUNK:
•	 Kiemelkedő bérezés
•	 Műszakpótlék
•	  Egy műszakos munkarend 

( 07.30-tól 16.00-ig)
•	  Útiköltség támogatás (100%-os),  

már a munkába állás napjától
•	 Könnyű fizikai munka
TOVÁBBI ÁLLÁSAJÁNLATAINK:

 Â Komissiozó 
 Â  Szitamosó  

(férfi munkatársat keresünk)

További információ és jelentkezés: 
hammer.line.kft@gmail.com 

Mobil: 06204661663
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A MAPEI Kft.  
sóskúti gyárába keres:

Raktárost
Feltételek:
•	targoncavezetői jogosítvány
•	raktárkezelési gyakorlat

Előny:
•	Sóskút vagy környéki lakóhely

Logisztikai asszisztenst
Feltétel: 
•	középiskolai végzettség
•	 logisztikai területen eltöltött 

gyakorlat

Előny:
•	angol nyelvtudás. 

Automata-gépsor kezelőt 
három műszakos munkarendbe

Feltételek:
•	gépészeti alapismeret
•	targoncavezetői engedély

Előny: 
•	Sóskút vagy környéki lakóhely.

Önéletrajzokat MAPEI KFT   
2040 Budaörs, Pf.6.  

és allas@mapei.hu  
címekre kérjük elküldeni.
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Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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ÁLLÁST KÍNÁL

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*

ALBÉRLET KÍNÁL

Családi ház alsó szintje kiadó (kb. 40 
nm) Érdligeten. 06-70-6062022

*81990*

Családi háznál külön bejárattal szo-
ba-konyha kiadó. 06-70-9078799

*82561*

Érd belterületén bútorozott szoba 
nem dohányzó hölgy részére kiadó. 
06-70-4016270

*83812*

Külön bejáratú 1 szoba összkom-
fortos helység bútorozatlanul ki-
adó (burkoló és kőműves előnyben, 
munkadíj lelakható). 06-20-344-7466

*84026*

Munkásszálló 1800 Ft/fő/nap+rezsi, 
10 személyre, azonnal költözhető! 
06-70-9078799

*82565*

INGATLAN

Városközpontban a Stop Shoppal 
szemben 40 m2-es, 1. emeleti, ösz-
szkomfortos, klímával felszerelt he-
lyiség irodának, üzletnek, lakásnak 
hosszabb távra kiadó . Tel.: 20-58-
59-633

*84086*

CSALÁDI HÁZ

Érden 70 nm-es felújítandó ingat-
lan 18 millió Ft irányáron eladó. 06-
23-377-818

*81864*

OKTATÁS

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

*79889*

TÁRSKERESÉS

65 éves hölgy kiránduláshoz, sza-
badidő eltöltéséhez ismeretséget 
keres. 06-31-31-67515

*83503*

VÁLLALKOZÁS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás  
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)  

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Ács és kőművesmunkát, új és ré-
gi tető átrakását, palatető felújítását 
(bontás nélkül), beázás és viharkár el-
hárítását legolcsóbban vállalom. 06-
70-5882701

*72830*

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

*78115*

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

*75836*

Mindenféle gépi és kézi kerti mun-
kát vállalunk, vidéken is! 06-30-
6824431

*83150*

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

*73708*

Palatetők bontás nélküli felújítása. 
Bodó Gábor, +36-30-227-7082. Szí-
nes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 
év garancia! Lapostető szigetelés, in-
gyenes felmérés, árajánlat. www.fa-
cebook.com/palatetok www.pala-
tetok.hu

*65761*

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

*72832*

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

*69751*

VEGYES

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

*81287*

Gyermek overál, dzseki, cipők, 50-es 
új férfi nadrág eladó. 06-30-5226040

*83303*

Hűtőszekrény, mosógép, mik-
ró, konyhai edények eladók! 06-30-
5226040

*83312*

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, do-
bozzal. 06-30-6867766

*81472*

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

*72811*

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

Munkavédelem
Munkaruházat

16
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55

PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Ács, kőműves és mindenféle famunkát, 
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást, 

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást, 
lambériázást, előtető-készítést, 

garázskészítést vállalok 
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
42
10

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

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

59
58

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

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.

16
45
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35Szobafestést, mázolást, tapétázást és  

külső hőszigetelést vállalunk garanciával.
Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

178998

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. Keressen bizalommal!

16
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555

ÉRDI TELEPHELY ŐRZÉSRE

VAGYONŐRÖKET 
KERESÜNK

HÉTKÖZNAP 14 ÓRÁS, 
ILLETVE HÉTVÉGÉN 

24 ÓRÁS MUNKARENDBE.

Jelentkezni hétköznap 
12-15 óra  között a

06-70-604-7447-es
telefonszámon lehetséges.
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C kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkező gépjárművezetőket 

keresünk. Fizetés megegyezés szerint. 
Előnyt jelent:  

GKI vizsga,  targoncavezetői jogosítvány

Amit kínálunk:  
versenyképest fizetés, jó munkakörülmények,  

új gépjárművek.

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal: Bocsi Krisztián,  
e-mail: bocsi.krisztian@krupptsa.hu 

Telefon: 06-30-195-0484

Érdi telephelyre
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Érd Pára Príma  
üzletünkbe 

18
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Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 

Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 
lehetőség.

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

megjelölésével, elérhetőséggel az üzlet 
vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.

Érdeklődni lehet: 
Lecsek Zoltán  

Tel.: 30/228-9021 vagy 23/520-349

szakképzett pék 
munkatársat  

keresünk.

18
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diósdi lemezmegmunkáló műhelyünkbe szellőző berendezések gyártásához. 
Szakmával nem rendelkező dolgozni vágyó fiatalok jelentkezését is szívesen 

várjuk. Betanulás után, önálló munkavégzés esetén bérkorrekció.

elvárások:
 » pontos, precíz feladat megoldás
 » megbízhatóság
 » terhelhetőség

amit kínálunk:
 » teljes munkaidő egy műszakban 7-16h-ig Hétfőtől-Péntekig
 » jó hangulatú, fiatalos csapatban való részvétel kulturált körülmények között
 » hosszú távú munkalehetőség
 » béren kívüli juttatások
 » munkabér, nettó 200e felett

munkavégzés helye:
Légtechber Kft. Diósd, Vadrózsa u. (Ipari Park)

jelentkezés érdeklődés:
tel: 06-23-370-735

email: legtechber@invitel.hu

Segédmunkásokat
keresünk

Érd Pára Príma  
üzletünkbe 
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Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 

Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 
lehetőség.

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelö-

lésével, elérhetőséggel az üzlet vezető-
jénél személyesen a 2030 Érd, Bajcsy-Zsi-

linszky út  125-127. címen.
Érdeklődni lehet: 

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

szakképzett pultos, 
pénztáros, eladó 

munkatársakat 
keresünk.
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 25 300 példányban 

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban!

KErEssE MindEn hÉTEn a posTaládáJában!

Elérhetőségek:
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu, 

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Gól lal és gólpasszal mutatkoztak be az új igazolások
Bemutatta új igazolásait az Érdi VSE NB III-as labdarú-
gócsapata, amely második felkészülési mérkőzését vé-
gül nem a MOL Vidi FC II vendégeként, hanem hazai 
pályán, a megye I-es Kiskőrös ellen játszotta.

Négy „új” játékos érkezett 
a távozók helyére az Érdi 
VSE labdarúgóihoz. Az idé-
zőjel pedig azért indokolt, 
mert Honti Attila féléves ki-
hagyás után tért vissza Ba-
lassagyarmatról Limperger 
Zsolt együttesébe, míg Pin-
tér Olivér az utánpótlásból 
került a felnőtt kerethez, 
amellyel – féléves megszakí-
tást leszámítva – már majd-
nem két éve készül. Mellet-
tük két ténylegesen új játé-
kossal állapodott meg az 
egyesület vezetése. A Közép 
csoportban ezüstérmes PM-
FC-től érkezett a csatár, 
Mojzer György, aki a pécsi 
szezont megelőzően Sziget-
szentmiklóson és Diósdon 
kilenc évet húzott le, míg 
szintén Baranya megyéből, a 
Kozármislenytől érkezett a 
jobbhátvéd, Bogdán Erik az 
együtteshez. Utóbbi már az 
Iváncsa elleni első edző-
meccset is végigjátszotta, 
sőt, gólpasszt is adott Balá-
zsovics Máténak.

Az érdiek második felké-
szülési meccsüket szomba-
ton Székesfehérváron, a 
MOL Vidi FC II ellen játszot-
ták volna, ám péntek dél-

utánra elkészült az NB III 
Ny ugati csoport jának 
2018/2019-es sorsolása, 
amelyből kiderült, hogy az 
érdiek augusztus 5-én, ha-
zai pályán épp a Vidi II-vel 
kezdik a bajnokságot, ezért 
Limperger Zsolték új ellenfél 
után néztek, s a Bács-Kis-
kun megyei első osztályban 
érdekelt Kiskőrös LC-t lát-
ták vendégül. 

A mérkőzés elejétől kezd-
ve az érdiek akarata érvé-
nyesült, de az első gólra vi-
szonylag sokat kellett várni, 
hiszen a huszadik percben 
egy bal oldali akciót követő-
en Koós Gábor adott gól-
passzt az érdieknél debütáló 
Mojzer Györgynek, aki az 
üres kapuba bombázott. 
Szűk negyedóra múlva meg-

lett az érdiek má-
sodik találata is, 
amikor Pallagi 
Botond és Kele-
men Patrik össz-
játéka után utóbbi 
remekül pöckölt a 
kapuba a vendég-
kapus mellett.

A szünet után 
aktívabb volt a 
Kiskőrös, amely-
nek első kísérletét 
Kertész Ferenc-
nek védenie kel-
lett, majd három 
perc múlva Nagy 
Attila lesgyanús 
helyzetben pörge-
tett az érdi kapu-
ba, közelebb hoz-
va övéit. Ezt követően azon-
ban beindult a hazai henger, 
előbb Melczer Vilmos egy 
egyéni akció után, majd Kal-
már Domonkos egy Bogdán 
Eriktől érkező jobb oldali be-
adást követően talált be. Az-

tán Koós Gábor egy kipatta-
nót pofozott be, majd a saját 
maga által kiharcolt bünte-
tőt is értékesítette. A mérkő-
zés előtti éjjelen elhunyt 
nagypapáját gyászoló Pin-
tér Nikola gólokkal emléke-
zett családtagjára, miután 
előbb egy kiugratás után ta-
lált be. Aztán ugyan egy vé-
delmi hibával feljött ötre a 
Kiskőrös, de nem sokkal ké-
sőbb Koós Gábor egymaga 
harmadik, csapata nyolca-
dik gólját szerezte. Az utolsó 
percekben gólpasszt adott a 
visszatérő Honti Attilának, 
míg a 10–2-es érdi győzelmet 
egy Melczer Vilmossal való 

összjáték után Pintér Nikola 
alakította ki.

Az Érdi VSE legközelebb 
július 21-én, 10 órától a Mo-
nor SE vendégeként játszik 
edzőmeccset, majd 28-án, 
hazai környezetben az NB II-
től búcsúzó Szolnoki MÁV 
FC otthonában zárja az 
edzőmeccsek sorát. A már 
említett augusztus 5-ei, 
egyelőre ismeretlen kezdési 
időpontban rendezett MOL 
Vidi FC II elleni bajnoki nyi-
tányt követően az érdiek 
előbb a THSE-Szabadkikötő, 
majd a Csepel FC otthoná-
ban játszanak. 

QQ Domonkos Bálint

Ötödik éjjeli tekerés
Idén immár ötödik alkalommal rendezték meg az Érd 
Körbe Night éjszakai városkerülő kerékpáros túrát, 
ahol a biciklizés fanatikusai pattantak nyeregbe.

Szépen sorban gyűltek az 
emberek, volt, aki már más-
fél órával az előre meghirde-
tett gyülekező előtt Érd főte-
rén várta, hogy ismét körbe-
biciklizze a várost – éjjel. 
Aztán ahogy telt-múlt az idő, 
egyre többen lettek, nem-
csak a résztvevők, hanem a 
fényesebb vagy éppen külön-
legesebb kerékpárok, mint 
amilyen például Erdélyi At-
tila által fejlesztett elektro-
mos kétkerekűje, amelyet 
bátran adott át minden ér-
deklődőnek. Mi is kipróbál-
tuk az intelligens, elektro-
mos rásegítéssel működő 
kerékpárt, amely elsőre egé-
szen furcsa érzés volt, de 
ahogy egy kisebb emelkedő 
jött, rögtön jött a rásegítés 
is, amellyel nem lettünk 
megfosztva a biciklizés él-
ményétől, mégis sokkal 
könnyebbé vált a tekerés.

De természetesen az 
elektromos mellett a szoká-
sos, minden pontján villogó 
kétkerekűek sem maradtak 
ki, sőt, szinte kötelező volt a 
jármű világítása, hiszen – 
ahogy a szervezők nyomaté-
kosan felhívták rá a figyel-
met – éjjel rendkívül fontos a 
jó láthatóság, elkerülve ez-
zel a baleseteket.

Aztán nem sokkal este 9 
óra után már egészen szép 
számú, több mint ötven főt 
magában foglaló tömegnek 
hívta fel ismételten a figyel-
mét Süle Zsolt, az Érd Körbe 
Egyesület megbízott vezető-
je, aki néhány láthatósági 
mellényt is kiosztott azok-
nak, akik anélkül érkeztek 
kerékpározni. A szokásos jó 
tanácsok után pedig el is in-
dultak a csillogó-villogó ke-
rékpárok a már jól ismert 
útvonalon.

Merthogy az Érd Körbe 
Nighton olyan fanatikusok 
ültek a nyeregben, akiknek 
megvan a kellő tapasztala-
tuk a kerékpározáshoz, illet-
ve magához az eseményhez 
is, hiszen többen nemhogy 
egyik Érd Körbét sem hagy-
ták ki, hanem mind az öt éj-
szakain is ott voltak, így 
senkinek nem okozhatott 
nagy meglepetést a tavaszi 
vagy az őszi városkerülés-
hez képest nagyobb tempó, 
merthogy a táv a jól ismert 
harminc kilométeres túra 
volt, a főtértől Ófalu felé, 
majd onnan egészen Parkvá-
rosig, ahonnan pedig Érdli-
geten keresztül vissza a ki-
indulási pontra, azaz remek 
testmozgással és maradan-
dó élményekkel zárhatták le 
a napot a résztvevők.

Igaz, voltak olyanok is, 
akik a tavaszi és/vagy őszi 
eseményeken rendre ott vol-
tak, de az éjszakaira most 
jutottak el először, ilyen volt 
a Barakonyi házaspár, Vik-

tória és Bálint is, akik éj-
szaka először tekerték körbe 
a várost. Elmondásuk sze-
rint régóta tervezték, hogy 
eljönnek az Érd Körbe Night-
ra, de a gyermekre nem volt, 
aki vigyázzon, így csak most 
tudták összeegyeztetni a ke-
rékpározást és a gyerekvi-
gyázást, merthogy az éjsza-
kai városkerülésen tizenhat 
évnél fiatalabbak nem is ve-
hetnének részt. „Az Érd Kör-
bén hosszú évek óta rendsze-
resen részt veszünk és jópo-
fának tartjuk ezt a dolgot” – 

mondta Barakonyi Viktória. 
Barakonyi Bálint hozzátette, 
reméli, hogy elég edzettek 
ehhez az Érd Körbéhez, 
amelynek jóval nagyobb a 
tempója, mint a családinak.

Süle Zsolt pedig amondó 
volt, hogy „elvetemültebbek” 
azok, akik ilyenkor jönnek, 
hiszen kisebb a csapat, vi-
szont nagyobb az iram. 
Merthogy a normál, három-
órás Érd Körbéhez képest az 
éjszakai közel kétórás test-
mozgás és városkerülés.

QQ DB

Felkészülési mérkőzés
Érdi VsE–kiskőrös lC 10–2 (2–0)
Érdi VSE: Kertész F. – Bogdán E., Bozsoki, Csiszár, Pintér N. – Koós, 
Kónya B., Pallagi, Melczer – Kelemen P., Mojzer
Csereként pályára léptek: Nagy Endre, Honti Attila, Kalmár Domon-
kos, Németh Gábor Vince
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Érdi gólszerzők: Mojzer (20.), Kelemen P. (34.), Melczer (52.), Kalmár 
(55.), Koós (58., 61., 78. – a másodikat tizenegyesből), Pintér N. (63., 
88.), Honti (87.)

A fanatikus bringások bevilágították a főteret 
 (fotó: Domonkos Bálint)

Bogdán Erik, az Érdi VSE új igazolása (zöldben) második meccsén második gól-
passzát jegyezte  (fotó: Balogh István)
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Először a vb-n!
A kínai Nancsing adott ott-

hont a strandröplabdázók 
U19-es világbajnokságának, 
amelyen az érdi Tátrai Niko-
lett is indult, oldalán Orbán 
Orsolyával. A Delta RSE 
Érdben nevelkedő korosztá-
lyos válogatott sportoló ta-
valy nyáron döntött úgy, hogy 
felhagy a teremröplabdával, 
s minden erejével a strand-
röplabdára koncentrál. Ezút-
tal pedig Orbán Orsolyával 
karöltve a korosztályos vi-
lágbajnokságon is részt vett, 
ahol a magyarok első ízben 
indultak. Tátrai Nikolették a 
selejtező második fordulójá-
ban csatlakoztak a küzdel-
mekhez, ahol egy vanuatui 
kettőst, a Tebeim, Ravo duót 

verték két szettben, majd a 
következő körben az izraeli 
Maor, Shlomo párost bú-
csúztatták ugyancsak két 
játszmában, ezzel a csoport-
körbe jutottak. Ott azonban a 
kínai, kazah és argentin pá-
rosokkal már nem bírtak. A 
házigazdák kettőse túl erős-
nek bizonyult, a kazah és ar-
gentin duókkal pedig hiába 
játszottak kiélezett meccset, 
nem tudtak megfelelően akk-
limatizálódni a 35 fokhoz és a 
90 százalékos páratartalom-
hoz, amelyet az ellenfelek 
bírtak jobban, így Tátrai Ni-
kolettéknek a főtábla jelen-
tette a végállomást az U19-es 
vb-n.

QQ Domi

Tátrai Nikolették a csoportkörig meneteltek az U19-es világbajnok-
ságon 

Nég y új játékossal erősített az ÉRD
Négy új játékosát, illetve a következő szezonra vonatko-
zó célokat mutatta be az ÉRD női kézilabdacsapata, a 
klub szokásos évnyitó nyilvános edzésén.

Békéscsabáról érkezett a 
szerb irányító, Jovana Ko-
vacsevics, aki az előző két 
évet a viharsarki csapatban 
töltötte, s 53 bajnokin össze-
sen 229-szer volt eredmé-
nyes. A 22 éves játékos Belg-
rádban született, Békéscsa-
bára a Budocsnoszt Podgo-
rica együttesétől igazolt, 
amelynek színeiben a Baj-
nokok Ligájában is bemu-
tatkozott. Kovacsevics 46-
os mezben fog játszani érdi 
színekben.

A cseh DHK Banik Most 
együttesétől érkezett Érdre 
a negyvenszeres válogatott 
átlövő,  Marketá Jerábko-
vá, aki négy évet töltött a 
cseh élvonalban, amelyek 
közül háromszor is arany-
érmes lett a csapattal. Az 
ugyancsak 22 éves balátlö-
vő a válogatottban eddig 
negyven mérkőzésen 153 
gólt jegyzett. A decemberi, 
németországi világbajnok-
ságon hazája egyik legjobb-
ja volt, hiszen az öt csoport-
meccsen 29, a nyolcad- és 

negyeddöntő két találkozó-
ján további tizennégy alka-
lommal volt eredményes. 
Jerábková 51-es mezben fog 
játszani az idényben.

A harmadik új igazo-
lás Jelena Lavko (Zsivko-
vics), aki az Alba Fehérvár 
KC-tól teszi át székhelyét 
Szabó Edina együttesébe. 
A jobbszélen és jobbátlövő-
ként is bevethető 26 éves já-
tékos korábban a Ferencvá-
rosban is megfordult egy 
szezon erejéig, majd a mon-
tenegrói Budocsnoszt Pod-
goricánál és a horvát Pod-
ravka Koprovnicánál és a 
román SCM Craiovánál is 

megfordult, mielőtt ismét 
Magyarországra, az Alba 
FKC-hoz igazolt, ahol a leg-
utóbbi két szezon 54 találko-
zóján kapott lehetőséget, s 
211-szer volt eredményes. A 
hétméteres-specialista játé-
kos a 2016/2017-es szezon-
ban 50-ből 43, a 2017/2018-
as kiírásban 57-ből 46 bün-
tetőt értékesített. Lavko a 
szerb válogatottban 79 al-
kalommal lépett pályára, 
szerb bajnok és kupagyőz-
tes, a magyar NB I-ből a 
Fradival van egy ezüstje, 
míg a 2013-as világbajnok-
ságon is másodikként zárt 
hazája válogatottjával, az 
EHF-Kupa 2012-es kiírását 
is megnyerte a Fradival. 
Lavko a 9-es mezt fogja vi-
selni. 

A negyedik új igazo-
lás Schatzl Natalie, az ÉRD 
korábbi balszélsőjének, Na-
dine-nak a húga. A 18 éves, 
korosztályos válogatott játé-
kos Balatonboglárról, a 
Nemzeti Kézilabda Akadé-
miáról érkezik. A juniorválo-
gatottban, az ifi NB I-ben, az 
NB II-ben és az NB I/B-ben 
már bemutatkozott, míg a 
Magyar Kupában is megmu-
tatta tudását, azonban a fel-
nőtt első osztályban az ÉRD-
ben debütálhat tétmérkőzé-
sen – hiszen élvonalbeli 
együttesek ellen már ját-
szott barátságos mérkőzést 
az elmúlt két szezonban. A 
2000-es születésű szélső a 
Nemzeti Kézilabda Akadé-
mia tagjaként a junior kor-
osztály számára megrende-

zett Bajnokok Ligájában is 
diadalmaskodott. Schatzl 
Natalie az 53-as mezben sze-
repel. – Csak a munkára 
koncentrálunk. Az, hogy mi-
lyen célokért tudunk küzde-
ni, az azon múlik, hogy a já-
tékosok mennyire tudnak 
csapattá válni. Nagyon nagy 
kihívások vannak, hiszen 
minden csapat erősített. 
Olyan játékosaink vannak, 
akik sikeresek akarnak len-
ni, motiváltak abban, hogy 
megőrizzék a helyüket, ér-
meket nyerjenek, de új csa-
patot kell építeni. Rengeteg 
fiatal játékos is van, de a csa-
pat magja megmaradt” – fo-
galmazott Szabó Edina, az 
ÉRD vezetőedzője a követke-
ző idénnyel kapcsolatban.

QQ Domonkos

Az ÉRD női kézilabdacsapatának 2018/2019-es kerete:
kapusok: Janurik Kinga, Julie Fog-
gea
balszélsők: Coralie Lassource, Gá-
vai Szonja, Kovács Barbara, Schatzl 
Natalie (NEKA),
balátlövők:  Marketá Jerábková 
(cseh – DHK Banik Most), Reizinger 
Sára, Mariama Signaté, Moncz Niko-
lett, Landi Gabriella, Kóka Mariann

irányítók:  Tóth Gabriella, Jovana 
Kovacsevics (szerb – Békéscsabai 
ENKSE)
beállók: Kisfaludy Anett, Szabó La-
ura
jobbátlövők: Kiss Nikolett, Jelena 
Lavko (szerb – Alba FKC)
jobbszélsők:  Katarina Krpezs-Sle-
zák, Király Réka

Schatzl Natalie és Marketá Jerábková (fotó: Boros Sándor)
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Mis  zisz doktor a kannibálok földjén
Van egy iskola csaknem 13 000 km-re városunktól, ami 
Molnár Mária nevét viseli. Annak a nevét adták neki, aki 
annak idején a legtöbbet tette a ma már nagyszülőkké, 
dédszülőkké vált, akkori gyerekek oktatásáért, írni, ol-
vasni tanításáért, akinek az egyik leghőbb álma volt, 
hogy iskolát építhessen a kicsiknek ott, ahol a szüleik 
korábban sokszor emberáldozatot mutattak be. És van 
egy emlékmű, nem messze ettől az iskolától, ahol szin-
tén szerepel Molnár Mária neve, hat misszionárius tár-
sáéval együtt, akikkel közösen mártírhalált haltak a II. 
világháborúban.

Molnár Mária, aki 1886-
ban született Várpalotán, 
már gyermekként sem ret-
tent el semmitől, és ez a bá-
torság egész életében hű úti-
társa maradt. Kislányként 
megmentette egy ember éle-
tét, később műtősnővérnek 
képezte ki magát, az első vi-
lágháború idején Galíciá-
ban, egy járványkórházban 
szolgált, amiért érdemke-
resztet is kapott.

1927 decemberében indult 
útnak Manus szigetére egy 
misszióra, Pápua Új-Guinea 
területére. Akkor azzal bú-
csúzott társaitól: „csak any-
nyit kérek tőletek, testvére-
im: imádkozzatok értem. 
Nem azért, hogy a tengerbe 
ne dobjanak, hogy az ember-

evők fel ne faljanak, hanem 
hogy mindvégig megmarad-
hassak hűségesen Krisztu-
som oldalán”.

Amikor két hónap múlva 
megérkezett, szinte az első 
perctől otthon érezte magát. 
Azt írta, bár itt nem látszik 
az égbolton a Nagy Göncöl, 
itt van viszont Dél Keresztje. 
Az „ő feketéi” nem gyilkol-
nak, tiszták, olyanok, mint a 
gyermekek. „Nyugodt volt az 
életem. Megnyugtatott a ten-

ger, az emberek nyugalma, 
de legfőképpen az a tudat, 
hogy Isten állított ide és itt is 
otthonom van. Azelőtt soha-
sem éreztem magam sehol 
annyira otthon, mint itt.”

Hét év a kannibálok föld-
jén című könyvében saját  
élményein keresztül, de 
tárgyszerűen adja közre a 
pápuák életét, családi és tör-
zsi viszonyaikat. Műve in-
kább útleírás, mint útirajz, 
hiszen nagy türelemre és 
megértésre volt szüksége a 
bennszülöttekkel való érint-
kezésben. Jövendő „bárá-
nyai” hamar megkedvelték, 
amikor látták, hogy nem 
csak beleszólni akar életük-
be, hanem segíteni is tud raj-
tuk, ápolja a betegeket: „… 

mindenkinek nevet adtak, 
engem Miszisz Doktornak 
hívtak. A hetedik faluban is 
tudták hamarosan, hogy itt 
van egy Miszisz Doktor és 
messziről eljöttek a falunk-
ba”. Hosszú misszionáriusi 
munkája során nemcsak a 
térítés érdekelte; kiváló 
megfigyelőnek bizonyult a 
pápuák társadalmának ta-
nulmányozásakor, s mind-
ezekről apró részletesség-
gel, néha szarkasztikusan 

írt. „A disznóölés itt nem 
olyan egyszerű művelet, 
mint Magyarországon. A 
disznót négy lábánál fogva 
felkötik egy rúdra. Azután 
két férfi a vállára emelve vé-
gighordozza a szigeten. Köz-
ben tülkölnek, dobolnak, uj-
jongva kiáltoznak, hogy 
mindenki tudja és lássa, 
hogy disznóölés lesz. Né-
hány évvel ezelőtt még em-
berekkel tettek így, mint 
most a disznóval.” 

E nép szokásain kívül ta-
lán a legtöbbet életmódjuk-
ról írt. Az emberek minden-
napjaikat családi, törzsi kö-
telékben élték, ezeknek sza-
bályai vonatkoztak rájuk. 
Az európai misszionáriusnő 
a maguk valóságában írja le 
ezeket: a férfi-nő viszonyt a 
családban és a törzsben, s a 
gyerekek életét: „Már a 
gyermekeken is meglátszik 
az, hogy az asszonyoknak 
kell mindenféle munkát vé-
gezniök. A kislányok sokkal 
többet dolgoznak, mint a 
fiúk. A 6–8 éves leánykák-
nak már vizet kell horda-
niok, fát szedniök az erdő-
ben, sőt azt össze is kell vág-

niok.” Különös 
figyelmet for-
dít az archai-
kus társada-
lomban élő nők 
helyzetére, vi-
se l ke désére . 
Ezzel nem csak 
„története” tár-
gyát színesíti, 
az apácák által 
nevelt, fejlett 
szociális érzé-
k e n y s é g g e l 
bíró nőről is 
képet kapunk: 
„A nők elrej-
tőznek, ha ide-
gen férfiak kö-
zelednek a fa-
lujuk felé. A 
misszionáriu-
sokat sem hall-
gathatják te-
hát, csak a fér-
fiak és a fiú-
g y e r m e k e k , 

meg esetleg néhány idősebb 
harcias asszony. Így egé-
szen természetes, hogy nő 
viheti el legkönnyebben az 
evangéliumot a nőkhöz.” 
Egészen belefeledkezik, és 
élvezi a helyzetet, mikor 
mint fehér nő (misszionáriu-
si szerepköre ezúttal mit 
sem számít) megy el ezen 
kirekesztett pápua nők cso-
portjához: „Az asszonyok és 
lányok körülfogtak és hol a 
kezem szorongatták, hol 

hátba verdestek, így fejezték 
ki örömüket a felett, hogy 
testvéreimnek neveztem 
őket, hogy én is csak olyan 
nő vagyok, mint ők. Minde-
nütt le kellett bontanom a 
hajamat és engednem, hogy 
végigtapogassák, mert ők 
még ilyent soha nem láttak. 
Fehér nő még nem volt ná-
luk, ők pedig nem jártak sem 
a missziói állomáson, sem 
Lorungóban. Én voltam az 
első fehér csoda.” Sokszor 
keltett bennük csodálatot a 
misszionáriusnő bátorsága. 
Eleinte nem merték volna 
egyedül hagyni: „vagy 10-en 
akartak nálam aludni, hogy 
vigyázzanak reám. A férfiak 
is kérdezték, hogy nem fé-
lek-e, mert akkor ők a veran-
dán alusznak és vigyáznak 
reám. Nem félek – mondtam 
–, mert Jézus odaáll az ajtó-
ba, és ha valaki be akar jön-
ni, azt egyszerűen eltolja, és 
nem engedi be. Nagyon meg-
lepte a férfiakat, amit mond-
tam. Jézus marad? Akkor én 
megyek – mondta a törzsfő-
nök, és elment.”

15 évet töltött a bennszü-
löttek között. Tanított, gyó-
gyított, templomot épített a 
helyiekkel közösen, haran-
got szerzett itthonról a temp-
lomba, megtanulta a nyelvü-
ket, és lefordított több rész-
letet is a Bibliából a számuk-
ra. Leveleiben, könyvében 
összegyűjtötte megfigyelé-
seit a pápuák életmódjáról, 
szokásairól.

Könyvét valószínűleg fel-
jegyzései alapján írta meg. 
Írását fotókkal is illusztrál-
ta: ezeket saját maga készí-
tette az itthonról magával 
vitt, kisméretű Leica fényké-
pezőgéppel. Hét év után sem 
bánta meg, hogy jelentkezett 
misszionáriusnak, s a sok 
viszontagság, a bizonytalan-
ság megszokása, sőt meg-
szeretése után ezt írta: 
„Mégis nyugodt volt az éle-
tem. Megnyugtatott a tenger, 
az emberek nyugalma, de 

legfőképpen az a tudat, hogy 
Isten állított ide és itt is ott-
honom van. Azelőtt sohasem 
éreztem magam sehol annyi-
ra otthon, mint itt.” 

A második világháború 
alatt, a japán megszállás-
kor Molnár Mária pár misz-
szionáriustársával együtt 
ott maradt Manus szigetén. 
A japánok azonban úgy 
gyanították, hogy kémek 
vannak az Admiralitás-szi-
geteken, és jelentenek az 
ausztrál–amerikai légi-
erőknek a japán hadmozdu-
latokról. A háború után de-
rült ki, hogy az egyik szige-
ten valóban elrejtőzött egy 
felderítőegység, ami a japá-
nok minden lépését jelentet-
te. Nem a misszionáriusok-
ból állt ez, hanem ausztrá-
lokból.  Akkor ezt a japánok 
nem tudták. A gyanújuk a 
misszionáriusokra terelő-
dött. 1943. március 18-án 
összegyűjtötték az Akikáze 
nevű japán hajóra a külföldi 
misszionáriusokat és ültet-
vényeseket és mindazokat a 
pápuákat, malájokat, kínai-
akat, akik a misszionáriu-
sokkal akartak tartani. 
Hatvannégyen szálltak fel a 
hajóra. Köztük csecsemők 
és gyermekek is. A hajó ki-
futását követően csakha-
mar mindannyiukat brutá-
lisan kivégezték, és az óce-
ánba dobták. Molnár Mária 
is így veszítette életét.

A misszionárius egyetlen-
egyszer jött haza a 15 év 
alatt. Akkor azt mondta, tud-
ja, hogy Manuson fog meg-
halni, ezért azt kérte, ne 
azért imádkozzanak, hogy 
még egyszer visszajöhessen 
Magyarországra, hanem 
azért, hogy halála olyan le-
gyen, ami által sokan juthat-
nak közelebb Jézushoz.

Molnár Mária életéről és 
munkásságáról a Földrajzi 
Múzeum Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című ál-
landó kiállításán olvashat-
nak. (ÉrdMost)

Molnár Mária (középen fehérben) 15 évet töltött a bennszülöttek között

A távoli szigeten vértanúhalált halt Molnár Mária emlékét emléktábla őrzi
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Mis  zisz doktor a kannibálok földjén
Van egy iskola csaknem 13 000 km-re városunktól, ami 
Molnár Mária nevét viseli. Annak a nevét adták neki, aki 
annak idején a legtöbbet tette a ma már nagyszülőkké, 
dédszülőkké vált, akkori gyerekek oktatásáért, írni, ol-
vasni tanításáért, akinek az egyik leghőbb álma volt, 
hogy iskolát építhessen a kicsiknek ott, ahol a szüleik 
korábban sokszor emberáldozatot mutattak be. És van 
egy emlékmű, nem messze ettől az iskolától, ahol szin-
tén szerepel Molnár Mária neve, hat misszionárius tár-
sáéval együtt, akikkel közösen mártírhalált haltak a II. 
világháborúban.

Molnár Mária, aki 1886-
ban született Várpalotán, 
már gyermekként sem ret-
tent el semmitől, és ez a bá-
torság egész életében hű úti-
társa maradt. Kislányként 
megmentette egy ember éle-
tét, később műtősnővérnek 
képezte ki magát, az első vi-
lágháború idején Galíciá-
ban, egy járványkórházban 
szolgált, amiért érdemke-
resztet is kapott.

1927 decemberében indult 
útnak Manus szigetére egy 
misszióra, Pápua Új-Guinea 
területére. Akkor azzal bú-
csúzott társaitól: „csak any-
nyit kérek tőletek, testvére-
im: imádkozzatok értem. 
Nem azért, hogy a tengerbe 
ne dobjanak, hogy az ember-

evők fel ne faljanak, hanem 
hogy mindvégig megmarad-
hassak hűségesen Krisztu-
som oldalán”.

Amikor két hónap múlva 
megérkezett, szinte az első 
perctől otthon érezte magát. 
Azt írta, bár itt nem látszik 
az égbolton a Nagy Göncöl, 
itt van viszont Dél Keresztje. 
Az „ő feketéi” nem gyilkol-
nak, tiszták, olyanok, mint a 
gyermekek. „Nyugodt volt az 
életem. Megnyugtatott a ten-

ger, az emberek nyugalma, 
de legfőképpen az a tudat, 
hogy Isten állított ide és itt is 
otthonom van. Azelőtt soha-
sem éreztem magam sehol 
annyira otthon, mint itt.”

Hét év a kannibálok föld-
jén című könyvében saját  
élményein keresztül, de 
tárgyszerűen adja közre a 
pápuák életét, családi és tör-
zsi viszonyaikat. Műve in-
kább útleírás, mint útirajz, 
hiszen nagy türelemre és 
megértésre volt szüksége a 
bennszülöttekkel való érint-
kezésben. Jövendő „bárá-
nyai” hamar megkedvelték, 
amikor látták, hogy nem 
csak beleszólni akar életük-
be, hanem segíteni is tud raj-
tuk, ápolja a betegeket: „… 

mindenkinek nevet adtak, 
engem Miszisz Doktornak 
hívtak. A hetedik faluban is 
tudták hamarosan, hogy itt 
van egy Miszisz Doktor és 
messziről eljöttek a falunk-
ba”. Hosszú misszionáriusi 
munkája során nemcsak a 
térítés érdekelte; kiváló 
megfigyelőnek bizonyult a 
pápuák társadalmának ta-
nulmányozásakor, s mind-
ezekről apró részletesség-
gel, néha szarkasztikusan 

írt. „A disznóölés itt nem 
olyan egyszerű művelet, 
mint Magyarországon. A 
disznót négy lábánál fogva 
felkötik egy rúdra. Azután 
két férfi a vállára emelve vé-
gighordozza a szigeten. Köz-
ben tülkölnek, dobolnak, uj-
jongva kiáltoznak, hogy 
mindenki tudja és lássa, 
hogy disznóölés lesz. Né-
hány évvel ezelőtt még em-
berekkel tettek így, mint 
most a disznóval.” 

E nép szokásain kívül ta-
lán a legtöbbet életmódjuk-
ról írt. Az emberek minden-
napjaikat családi, törzsi kö-
telékben élték, ezeknek sza-
bályai vonatkoztak rájuk. 
Az európai misszionáriusnő 
a maguk valóságában írja le 
ezeket: a férfi-nő viszonyt a 
családban és a törzsben, s a 
gyerekek életét: „Már a 
gyermekeken is meglátszik 
az, hogy az asszonyoknak 
kell mindenféle munkát vé-
gezniök. A kislányok sokkal 
többet dolgoznak, mint a 
fiúk. A 6–8 éves leánykák-
nak már vizet kell horda-
niok, fát szedniök az erdő-
ben, sőt azt össze is kell vág-

niok.” Különös 
figyelmet for-
dít az archai-
kus társada-
lomban élő nők 
helyzetére, vi-
se l ke désére . 
Ezzel nem csak 
„története” tár-
gyát színesíti, 
az apácák által 
nevelt, fejlett 
szociális érzé-
k e n y s é g g e l 
bíró nőről is 
képet kapunk: 
„A nők elrej-
tőznek, ha ide-
gen férfiak kö-
zelednek a fa-
lujuk felé. A 
misszionáriu-
sokat sem hall-
gathatják te-
hát, csak a fér-
fiak és a fiú-
g y e r m e k e k , 

meg esetleg néhány idősebb 
harcias asszony. Így egé-
szen természetes, hogy nő 
viheti el legkönnyebben az 
evangéliumot a nőkhöz.” 
Egészen belefeledkezik, és 
élvezi a helyzetet, mikor 
mint fehér nő (misszionáriu-
si szerepköre ezúttal mit 
sem számít) megy el ezen 
kirekesztett pápua nők cso-
portjához: „Az asszonyok és 
lányok körülfogtak és hol a 
kezem szorongatták, hol 

hátba verdestek, így fejezték 
ki örömüket a felett, hogy 
testvéreimnek neveztem 
őket, hogy én is csak olyan 
nő vagyok, mint ők. Minde-
nütt le kellett bontanom a 
hajamat és engednem, hogy 
végigtapogassák, mert ők 
még ilyent soha nem láttak. 
Fehér nő még nem volt ná-
luk, ők pedig nem jártak sem 
a missziói állomáson, sem 
Lorungóban. Én voltam az 
első fehér csoda.” Sokszor 
keltett bennük csodálatot a 
misszionáriusnő bátorsága. 
Eleinte nem merték volna 
egyedül hagyni: „vagy 10-en 
akartak nálam aludni, hogy 
vigyázzanak reám. A férfiak 
is kérdezték, hogy nem fé-
lek-e, mert akkor ők a veran-
dán alusznak és vigyáznak 
reám. Nem félek – mondtam 
–, mert Jézus odaáll az ajtó-
ba, és ha valaki be akar jön-
ni, azt egyszerűen eltolja, és 
nem engedi be. Nagyon meg-
lepte a férfiakat, amit mond-
tam. Jézus marad? Akkor én 
megyek – mondta a törzsfő-
nök, és elment.”

15 évet töltött a bennszü-
löttek között. Tanított, gyó-
gyított, templomot épített a 
helyiekkel közösen, haran-
got szerzett itthonról a temp-
lomba, megtanulta a nyelvü-
ket, és lefordított több rész-
letet is a Bibliából a számuk-
ra. Leveleiben, könyvében 
összegyűjtötte megfigyelé-
seit a pápuák életmódjáról, 
szokásairól.

Könyvét valószínűleg fel-
jegyzései alapján írta meg. 
Írását fotókkal is illusztrál-
ta: ezeket saját maga készí-
tette az itthonról magával 
vitt, kisméretű Leica fényké-
pezőgéppel. Hét év után sem 
bánta meg, hogy jelentkezett 
misszionáriusnak, s a sok 
viszontagság, a bizonytalan-
ság megszokása, sőt meg-
szeretése után ezt írta: 
„Mégis nyugodt volt az éle-
tem. Megnyugtatott a tenger, 
az emberek nyugalma, de 

legfőképpen az a tudat, hogy 
Isten állított ide és itt is ott-
honom van. Azelőtt sohasem 
éreztem magam sehol annyi-
ra otthon, mint itt.” 

A második világháború 
alatt, a japán megszállás-
kor Molnár Mária pár misz-
szionáriustársával együtt 
ott maradt Manus szigetén. 
A japánok azonban úgy 
gyanították, hogy kémek 
vannak az Admiralitás-szi-
geteken, és jelentenek az 
ausztrál–amerikai légi-
erőknek a japán hadmozdu-
latokról. A háború után de-
rült ki, hogy az egyik szige-
ten valóban elrejtőzött egy 
felderítőegység, ami a japá-
nok minden lépését jelentet-
te. Nem a misszionáriusok-
ból állt ez, hanem ausztrá-
lokból.  Akkor ezt a japánok 
nem tudták. A gyanújuk a 
misszionáriusokra terelő-
dött. 1943. március 18-án 
összegyűjtötték az Akikáze 
nevű japán hajóra a külföldi 
misszionáriusokat és ültet-
vényeseket és mindazokat a 
pápuákat, malájokat, kínai-
akat, akik a misszionáriu-
sokkal akartak tartani. 
Hatvannégyen szálltak fel a 
hajóra. Köztük csecsemők 
és gyermekek is. A hajó ki-
futását követően csakha-
mar mindannyiukat brutá-
lisan kivégezték, és az óce-
ánba dobták. Molnár Mária 
is így veszítette életét.

A misszionárius egyetlen-
egyszer jött haza a 15 év 
alatt. Akkor azt mondta, tud-
ja, hogy Manuson fog meg-
halni, ezért azt kérte, ne 
azért imádkozzanak, hogy 
még egyszer visszajöhessen 
Magyarországra, hanem 
azért, hogy halála olyan le-
gyen, ami által sokan juthat-
nak közelebb Jézushoz.

Molnár Mária életéről és 
munkásságáról a Földrajzi 
Múzeum Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című ál-
landó kiállításán olvashat-
nak. (ÉrdMost)

Molnár Mária (középen fehérben) 15 évet töltött a bennszülöttek között

A távoli szigeten vértanúhalált halt Molnár Mária emlékét emléktábla őrzi


