
Kérjen időpontot INGYENES, 
átfogó hallásvizsgálatunkra!

Most garantált ajándékkal aug. 17-ig 
az unokájának vagy Önnek.

Érd, Budai út 28. 06 30 825 9274

A NAGYSZÜLŐ AHOL TUD, SEGÍT.

Ha elmúlt 60 éves, vegyen részt 5-féle ingyenes 
hallásvizsgálatunkon és válasszon garantált 
nyári vagy iskolakezdős ajándékaink közül 
az unokájának vagy önmagának!

2018. aug. 17-ig nálunk mindenki nyer!

Kedvező árú digitális hallókészülékek  •  Részletfizetési lehetőség

18
73

28

18
14

81

AA5836732

„A betegek és a kollégák elégedettségéért kell dolgozni”
Interjú Bárány Zsolttal, a Dr. Romics László Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatójával n 4–5. oldal
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Érd i Járásbíróság: indul az építkezés
Hamarosan megkezdődhet az 

Érdi Járásbíróság építkezése a Sza-
badság téren, az orvosi ügyelet mel-
letti telken, ahol a kivitelező már 
befejezte a bontási munkálatokat. 
Az Érdi Járásbíróság januárban 
megkezdi működését, egyelőre ide-
iglenes helyszínen, a Felső utca 43. 
szám alatt. Illetékességi területe hét 
településre – Diósd, Érd, Pusztazá-
mor, Sóskút, Százhalombatta, Tár-
nok és Törökbálint – terjed majd ki. 
Ezek jelenleg a Budaörsi Járásbíró-
sághoz tartoznak – de már nem so-
káig. A bíróság körülbelül akkora 
lesz, mint a Földrajzi Múzeum, de 
csak méretében hasonlít majd rá, 
építészeti megoldásaiban már nem, 
hiszen modern, lapostetős épületet 
húznak fel a Szabadság téren. A Ve-
lencei úton parkolókat is kialakíta-
nak az ügyfelek számára. Az építke-
zéshez kapcsolódva a Modern Váro-
sok program keretében pedig felújít-
ják az Ellenőr utcát. n 7. oldal

Tanévkezdés, támogatással

Augusztusban jön a szülők által ismert Iskolakezdési 
Hajrá. A tanévkezdéshez idén is kérhetnek önkor-
mányzati támogatást a családok, és mivel jelentősen 
emelkedtek a jövedelemhatárok, többen igényelhet-
nek segítséget. n 3. oldal

Több lakóút megújul

Aszfaltozási munkálatok kezdődtek az elmúlt idő-
szakban: szilárd burkolatot kap a Miklós, Kont és Ist-
ván utcák kereszteződése és a Deák Ferenc utca, ez 
utóbbi teljes hosszúságában. A munkálatok augusz-
tus végén fejeződnek majd be. n 7. oldal

Napfürdő és drámapedagógia

Drámapedagógiai héttel, kortárs segítő képzéssel, ki-
rándulásokkal, filmklubbal várja a fiatalokat a szünidő 
végéig a Szociális Gondozó Központ ifiklubja, ahol 
nemcsak a programok ingyenesek, hanem a frissítők 
és a harapnivaló is.  n 18. 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) 
 06-20-410-7921 
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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Tanévkezdés, önkormányzati támogatással
Augusztus beköszöntével sorra tűnnek el a gumimatra-
cok, családi medencék a boltok polcairól, a nyári szan-
dált felváltja a tornacipő, a fürdőruhát a hosszúnadrág, 
indul a toll- és füzetdömping is. Vagyis jön a gyermekes 
szülők által ismert – és néha rettegett – Iskolakezdési 
Hajrá. A tanévkezdéshez idén is kérhetnek önkormány-
zati támogatást a családok, és mivel jelentősen emel-
kedtek a jövedelemhatárok, többen igényelhetnek ilyen 
segítséget.

Ami jó hír, hogy a tan-
könyvek az 1–9. évfolyamon 
idén is ingyenesek. Térítés-
mentesen kapják a tanköny-
veket 10–12. évfolyamon a 
tartósan beteg, a nagycsa-
ládban élő, a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, a neve-
lésbe vett, illetve a fogyaték-
kal élő vagy pszichés fejlődé-
si zavarral küzdő fiatalok is. 
(Országosan több mint egy-
millió gyermek kap ingyen 
tankönyvet.) A füzetek, író-
szerek ára sem nőtt tavaly 
óta – persze az, hogy meny-
nyit fordít egy család a tan-
szerekre, változó, hiszen egy 
alsó tagozatosoknak való 
füzetet megkaphatunk 70, de 
250 forintért is – a felsősök-
nek való, nagyobb alakút 
110-től 390-ig –, attól függő-
en, hogy a „fapadost” vagy a 
„dizájnost” választjuk. Az 
írószerboltosok – no meg a 
gyakorlott szülők – tapasz-
talatai alapján nem mondha-
tó el, hogy a drágább minden 

esetben jobb is – hiszen ami 
valóban fontos, az nem a bo-
rító, hanem a papír, illetve a 
vonalazás minősége, és ér-
demes arra is odafigyelni, 
hogy van-e margó a válasz-
tott füzetben.

Az előbbi szempontok sze-
rint érdemes megvizsgálni a 
hipermarketekben dömping-

áron kapható füzeteket is, 
mert sajnos az is igaz, hogy a 
nagyon olcsó füzetek silány 
minőségűek is lehetnek.

Ha túl vagyunk a tansze-
reken, jöhet a következő 
nagy falat, az iskolatáska: 
mint Tonkó Csabától, az 
egyik érdi írószerbolt tulaj-
donosától megtudtuk, itt 
sincs lényegesebb változás 
tavaly óta. Az anatómiai tás-
kák náluk 12 ezer forinttól 
kezdődnek, és ebben az ár-
fekvésben nagy rájuk a ke-
reslet, már júliusban meg-
kezdték a vásárlást a szülők. 
A tolltartók 2800 forinttól 
kaphatók – az írószerekkel 
töltött változat valamivel 
drágább.

– Azt szoktuk javasolni a 
hozzánk forduló szülőknek, 
hogy inkább jobb minőségű 
tanszerekkel indítsák a tan-
évet. Aki füzetet választ, a 
minőségen kívül figyeljen a 
termék súlyára is – ne terhel-
jük meg a kisebb gyerekek 
táskáját vastag spirálfüze-

tekkel, ha nem muszáj – je-
gyezte meg Tonkó Csaba, 
hozzátéve: nem érdemes au-
gusztus legvégére hagyni a 
vásárlást, mivel az írószer-
boltokban nem várható leér-
tékelés, a hónap elején pedig 
még nagyobb a választék.

Mivel a tanévkezdés komo-
lyan megterheli a szülők 

pénztárcáját, sokan részle-
tekben, a nyári hónapokra 
beosztva vásárolnak. A tan-
évkezdéshez egyébként idén 
is kérhetnek önkormányzati 
támogatást a családok, és 
ami jó hír, jelentősen emel-
kedtek a jövedelemhatárok, 
azaz többen igényelhetnek 
segítséget – tudtuk meg Ga-
lyasné Légrádi Ágotától, a 
Humán Iroda szociálpoliti-
kai csoportjának vezetőjé-
től.

Azok a családok, ahol az 
egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a nyugdíjmini-
mum 200 százalékát, azaz 
az 57 000 forintot (tavaly ez 
az összeg még 42 750 forint 
volt), illetve gyermekét egye-
dül nevelő, illetve súlyosan 
fogyatékos vagy tartós beteg 
gyermeket nevelő család 
esetében a 71 250 forintot, 
idén is igényelhetnek tanév-

kezdési támogatást az ön-
kormányzatnál.

– A támogatás most is 
gyermekvédelmi Erzsébet-
utalvány formájában törté-
nik, ami többek közt tansze-
rek és ruha vásárlására 
használható fel, és a na-
gyobb áruházak mellett sok 
kisebb üzlet is elfogadja. Az 
Erzsébet-utalványok már 
megérkeztek, augusztustól 
benyújthatók az igénylések, 
egészen szeptember 30-ig. A 
támogatást nemcsak isko-
lás, hanem bölcsődés, illetve 
óvodás gyermekek esetében 
is kérhetik a szülők. Ami a 
támogatás összegét illeti: a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak 
5000 forint értékben kapnak 
utalványt – 1000 forintos 
címletekben –, akik pedig 
nem jogosultak rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményre, valamint a gyerme-
kük bölcsődébe, óvodába jár, 
vagy felsőfokú oktatási in-
tézmény nappali tagozatos 
hallgatója, gyermekenként 
14 ezer forint értékben ré-
szesülnek e támogatásban – 
tette hozzá Galyasné Légrá-
di Ágota.

2017-ben egyébként mint-
egy háromszázan kaptak 
gyermekvédelmi Erzsébet-
utalványt, ezeket összesen 
3,8 millió forint értékben fo-
lyósították.

Az Erzsébet-utalvány mel-
lett egyéb támogatást is 
nyújt az önkormányzat: a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 
egyszeri, gyermekenkénti 
6000 forintos, hátrányos, il-
letve halmozottan hátrányos 
helyzetű családok esetén 
6500 forintos támogatást 

kapnak; ezt igényelni nem 
kell, a posta viszi ki augusz-
tus végén. 

Fontos segítség, hogy a 
rendszeres gyerekvédelmi 
kedvezményben részesülők-
nek nem kell fizetniük a böl-
csődei, óvodai és általános 
iskolai étkezésért. A bölcső-
dékben, óvodákban térítés-
mentesen étkezhetnek azok 
is, akiknek a családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a nettó 119 300 
forintot vagy ahol tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyer-
meket nevelnek, illetve olyan 
családban, ahol három vagy 
több gyermek van. Ami az 
általános, illetve középisko-
lai, nappali oktatást illeti, 50 
százalékos étkezésidíj-ked-
vezmény jár az olyan csalá-
doknak, ahol három, illetve 
több gyermeket vagy tartó-
san beteg, illetve fogyatékos 
gyermeket nevelnek (persze 
csak abban az esetben, ha 
nem jogosultak ingyenes ét-
keztetésre), valamint ötven-
százalékos kedvezmény jár 
a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesü-
lő, középiskola nappali tago-
zatán tanuló diákok számá-
ra is. Ezek nem önkormány-
zati, hanem állami, azaz 
normatív támogatások, 
ugyanakkor az önkormány-
zat is nyújt további segítsé-
get: a normatív kedvezmény 
érvényesítését követően fi-
zetendő térítési díjból továb-
bi 50 százalékos kedvez-
ményt biztosít, amennyiben 
a családban az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja 
meg a 85 500 forintot. A ké-
relmet a Polgármesteri Hiva-
tal Humán Irodájához lehet 
benyújtani. n ÁdÁm K.

Nem érdemes augusztus legvégére hagyni a vásárlást, mivel az írószerboltokban nem várható leértéke-
lés, a hónap elején pedig még nagyobb a választék

A tanévkezdéshez idén is kérhetnek önkormányzati támogatást a családok
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Vál tozások kora
Külkeresként indult a pályája, évekig dolgozott egy or-
vosi termékeket gyártó cégnél, majd úgy döntött: kipró-
bálja, milyen az egészségügy szolgáltatói oldalán dol-
gozni. Így jut ideje a családra és hobbijára, a kerékpáro-
zásra is – bár már nagypapa, akár nyolcvan kilométert 
is leteker egy-egy vasárnapon. Azt vallja: a betegek, a 
kollégák és a fenntartó elégedettségéért kell dolgozni. 
Bárány Zsolttal, a Dr. Romics László Szakorvosi Rende-
lőintézet főigazgatójával beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Született érdi?

– Nem, Kecskeméten szü-
lettem, ott is érettségiztem. 
1981-ben kerültem Budapest-
re, amikor felvettek a közgaz-
daságtudományi egyetem 
külkereskedelem szakára. 
Azért ezt az irányt választot-
tam, mert jól ment a nyelv – 
angolul és oroszul tanultam, 
ez utóbbi akkor kötelező 
nyelv volt –, ráadásul ennek a 
szakmának akkor nagy 
presztízse volt, hiszen „a kül-
keres” sokat utazhatott. ’86-
ban diplomáztam, és mivel 
ebben a szakmában csak a 
fővárosban lehetett érvénye-
sülni, Budapesten maradtam. 
Mikor jött a rendszerváltás, 
otthagytam az állami külke-
reskedelmet, és multicégek-
nél helyezkedtem el. 1997-től 
tizenhárom évig dolgoztam a 
Johnson & Johnson amerikai 
cégnél, amelyről kevesen tud-
ják, hogy nemcsak babaápo-
lási és női higiéniai, hanem 
orvosi termékeket is gyárt. 
Középvezetőként kezdtem, és 
idővel egyre magasabb pozí-
ciót töltöttem be. Közben elvé-
geztem egy másoddiplomás 
képzést is: megszereztem az 
egészségügyi szakmene-
dzser végzettséget.

– Erre miért volt szüksége?

– A munkám során sok 
kórházi főigazgatóval, gaz-
dasági igazgatóval kerültem 
kapcsolatba, és nem mindig 
értettem, hogy miről beszél-
nek, ugyanis az egészség-
ügynek jó néhány speciális 
jellemzője van, mint például 
a finanszírozás. A posztgra-
duális képzés után már egy 
nyelvet beszéltünk.

– Miért „nyergelt át” a ma-
gánszférából, a multik vilá-
gából az államiba?

– Szerettem volna kipró-
bálni, milyen egy egészség-
ügyi szolgáltatót – kórhá-
zat, szakrendelőt vagy 
alapellátási intézményt – 
vezetni. 2010-ben, egy vál-
lalati átszervezés idején 
feltettem magamnak a kér-
dést: akarok-e egy másik 
multicégnél dolgozni, foly-
tatni azt, amit – az előző 
állásomat is beleértve – 
már húsz éve csinálok, vagy 
inkább kipróbálom, milyen 
az egészségügyi menedzs-
mentben dolgozni? Ez utób-
bit választottam. Nagy sze-
rencsém volt, mert pont ek-
kor írták ki a váci kórház 
főigazgatói állását, amit 
megpályáztam, és el is 
nyertem.

– Meddig maradt ott?

– Fél évig. Akkor már Ér-
den éltünk – 2009-ben köl-
töztünk ide a fővárosból a 
családommal –, és innen 
Vácra járni nem volt egy le-
ányálom, így aztán eldöntöt-
tem: váltok. Ugyanakkor azt 
is tudtam: nem akarok multi-
cégnél dolgozni, stratégiai 
marketingtalálkozókra jár-
ni, hanem az egészségügy 
szolgáltatói oldalán szeret-
nék dolgozni.

– Mi volt az, ami így meg-
fogta ebben a szakmában?

– Ez egy elképesztően ösz-
szetett szolgáltatás. Óriási 
erők mozognak az egész-
ségügyben: orvosok, bete-
gek, szakdolgozók, me-
nedzsment, és ezt mind ösz-
szehangolni nem egyszerű 
feladat. Ez a kihívás von-
zott. Hat és fél éven át dol-
goztam a pesterzsébeti 
egészségügyi alapellátási 
intézmény vezetőjeként. Mi-
kor tudomásomra jutott, 
hogy Kőszegi főorvos úr 
nyugdíjba vonul, nem pá-

lyázza meg újabb öt évre a 
főigazgatói állást, úgy érez-
tem: érdi lakosként, közgaz-
dászként, egészségügyi me-
nedzser végzettséggel nem 
hagyhatom ki ezt a lehető-
séget. Sikerrel pályáztam, 
és február elsejétől itt dolgo-
zom. Hálás vagyok azért, 
hogy Pesterzsébeten figye-
lembe vették a kérésemet, 
és elengedtek februártól.

– Hogy telt ez az első fél év?

– A megismerkedés nem 
volt egyszerű. A betegek tud-
ják: az orvosok nem minden-
nap rendelnek, van, hogy 
délelőtt, van, hogy délután 
vannak az épületben. Volt, 
akivel három hónapig nem 
tudtuk összehozni a bemu-
tatkozó találkozót.

– Ráadásul ahogy munká-
ba állt, már kezdődött is a 
felújítás.

– Így van. Még azt se tud-
tam, merre van a kijárat-be-
járat, már meg is kezdődtek 
a kooperációs megbeszélé-
sek. Ebből a szemszögből 
kellett megismernem a ren-
delőintézet működését, azt, 
hogy mely rendelésnek mi a 
specialitása. Mély víz volt. 
Azt mondtam magamnak: ha 
én ebben a fél-egy évben jól 
csinálom a dolgomat, sok 
meglepetés már nem érhet 
az intézményben.

– Jelentett-e valamilyen 
hátrányt – és itt most a fo-
gadtatására gondolok –, 
hogy nem orvosi, hanem 
közgazdász diplomája van?

– A kollégák bizalommal 
és érdeklődéssel fogadtak. 
Tájékoztattam őket arról, 
hogy orvosszakmai kérdé-
sekben nem kívánok állást 
foglalni. Az az orvosigazga-
tó dolga.

– Tulajdonképp mi egy fő-
igazgató feladata?

– Az én vezetői ars poeti-
cám mindig az volt, akárhol 
is dolgoztam: olyan kollé-
gákkal, olyan vezetőkkel 
kell körülvennem maga-
mat, akik az adott részhez 
a legjobban értenek. Vagyis 
a gazdasági igazgató, az 
orvosigazgató, a főnővér a 
legjobbak legyenek a saját 
területükön. Innentől kezd-
ve a főigazgatónak azon 
kell dolgoznia, hogy a veze-
tők egy irányba tudjanak 
menni.

– És mi ez az irány?

– A betegek, a kollégák és 
a fenntartó elégedettségéért 
kell dolgozni. Egy szakren-
delő ugyanúgy szolgáltatást 
nyújt, mint egy fodrászat, 
csak épp a vendéget itt úgy 
hívják, hogy beteg. Az egész-
ségügy pont azért nehéz dió, 

mert akik a szolgáltatást 
igénybe veszik, nem egész-
ségesek, emiatt érzékenyeb-
bek, és más, illetve több elvá-
rással érkeznek. Hogy egy 
példát mondjak: Németor-
szágban egy vizsgálat során 
kiderült, hogy a betegek 40 
százaléka elégedetlen az 
egészségügyi ellátással, 
mind a körülményeket, mind 
a várakozási időt tekintve. 
És most Németországról be-
szélünk!

– Érdet illetően is készült 
már ilyen felmérés?

– Hosszú évek óta évente 
mérjük a betegelégedettsé-
get. Érdekes, hogy ezek a 
felmérések sokkal jobb ered-
ményt mutatnak, mint hin-
nénk, látva, hogy a közössé-
gi oldalakon a negatív kriti-
kák vannak többségben.

– Valószínűleg azért, mert 
ezeken a felületeken inkább 
a negatív kritikákat fogal-
mazzák meg… Az imént em-
lítette, hogy ez egy speciális 
szolgáltatás, hiszen betegek 
veszik igénybe. Hozzáten-
ném: pont ezért az „ügyfe-
lek” kiszolgáltatottak, rá-
adásul míg fodrászt kedvem-
re választhatok, orvost nem 
mindig áll módomban.

– Ez így van. És a beteg az 
orvosra van utalva. Márpe-
dig a betegség és a kiszol-

„Nagyon fontos, hogy az egészségügyben dolgozók bizalmat árasszanak. Már egy mosoly is sokat segít!”

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!

18
73

32

TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

16
82

27

Konyhabútor Készítése

16
50

91

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

www.jola.hu

+36 20 427 60 10 | erd@jola.hu
Érd, Iparos út 36.

AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU
HŐSZIGETELÉS

2018. augusztus 

6 - 11-ig!

Interspar

M7

Ip
ar

o
s 

ú
t 

3
6

.

Belté
ri 

Ajtók He
te!

Belté
ri 

Ajtók He
te!

18
80

45
16

51
64

5interjú  | 2018. augusztus 1. |

gáltatottság duplán zavarja 
az embert. Ezért nagyon 
fontos, hogy az egészség-
ügyben dolgozók bizalmat 
árasszanak. Már egy mo-
soly is sokat segít. Nem 
mindegy, hogy – mondjuk – a 
hosszú várakozás után ho-
gyan fogadjuk a belépő bete-
get: „ne haragudjon, tudom, 
hogy régóta vár, még egy kis 
türelmet kérek szépen, és 
utána minden rendben lesz”. 
Édesapám nyolcvanéves, 
traumatológus, a pesterzsé-
beti járóbeteg-ellátásban 
rendel. Ő mindig úgy hívja 
be a betegeket: „miben tu-
dok segíteni?”. Ez a mondat 
kinyit minden kaput. A mo-
soly nem kerül sokba, mégis 
sokat jelent – ezért azt ké-
rem a csapatomtól, hogy így 
segítsünk a hozzánk fordu-
lóknak.

– Említette, hogy édesapja 
orvos. Ön sosem készült erre 
a pályára?

– Soha. Mikor én kisgye-
rek voltam, és a legjobban 
igényeltem a törődést, a kö-
zös játékot, ő fiatal orvos-
ként állandóan rendelt, trau-
matológusként sokszor be-
hívták a hétvégi ügyeletre is. 
Én úgy gondoltam, szeret-
nék több időt tölteni a csa-
láddal. Végül is nem kerül-
tem olyan távol az orvos 
szakmától, ráadásul a fele-
ségem optometrista, az 
egyik fiam pedig fogorvos.

– Hány gyermeke van?

– Három fiú. Egyikük fog-
orvos, mint említettem, a 
másik politológus, a harma-
dik pedig még tizenhat éves, 

középiskolás. Két és fél éve 
pedig már nagypapa is va-
gyok, hiszen legidősebb fia-
mék már 2 fiúunokával is 
megajándékoztak.

– Felsővezetőként sem le-
hetett egyszerű az estéket 
otthon tölteni. Hogyan tudta 
összeegyeztetni a multicég-
nél végzett munkát a családi 
élettel?

– Sokáig nem sikerült. 
Volt, hogy három-négy na-
pig külföldön voltam, külön-
féle megbeszéléseken, repü-
lőtereken éltem. Vagy ha 
itthon is voltam, előfordult, 
hogy délután ötkor kezdő-
dött egy megbeszélésem, 
ami este kilencig tartott. A 
most gimnazista fiam az 
első nyolc évében sokat nem 
látott belőlem. Mióta az 
egészségügynek ezen az ol-
dalán dolgozom, sokkal in-
kább tervezhető a magán-
életem.

– A külföldi utazások azért 
nem hangzanak rosszul…

– Az emberek azt gondol-
ják, hogy aki sokat utazik 
külföldre a munkája miatt, 
az rengeteg mindent lát. Hát 
semmit nem lát. A repülőtér 
és a szálloda közötti utat 
rendkívül jól ismeri, és eny-
nyi. Egy-két óra városnézés, 
ami belefér az időbe. Külön-
ben is, ki az, aki a Colosseu-
mot a lengyel kollégájával 
akarja megnézni és nem a 
családjával? Sokkal jobb 
úgy felfedezni egy helyet, ha 
a szeretteink ott vannak 
mellettünk, és lehet, lejár-
juk a térdünket is, de együtt 
vagyunk. Amikor még kül-

keres voltam, rengeteget 
jártam a Távol-Keleten. Mo-
biltelefon még nem volt, elő-
fordult, hogy két hétre el-
tűntem itthonról, és fogal-
mam sem volt, hogy a felesé-
gem átélt egy komoly tüdő-
gyulladást, és betegen te-
relgette a gyerekeket. Meg 
aztán bele is fáradtam a sok 
utazásba.

– A sok üzleti út után a sza-
badságát külföldön tölti?

– Nem, ritkán megyünk 
külföldre. Akkor sem a ten-
gerparti kifekvős nyaraláso-
kat szeretem, hanem az ak-
tív, városnézős utakat. Ta-
valy Rómában töltöttünk né-
hány napot, majd bejártuk 
Toscanát.

– Ezek spontán kalandozá-
sok, vagy előre megtervezett 
utak?

– Utóbbi. Nekem tudnom 
kell, hogy a következő éjsza-
ka hol hajtom nyugovóra a 
fejemet. A „majd lesz vala-
hogy”, az improvizálás nem 
az én műfajom, sőt, nagyon 
rossz is vagyok benne.

– Belföldön gyakran kirán-
dul, nyaral a család?

– Igen. Magyarországon 
hihetetlenül sok gyönyörű 
hely van. Nagy kerékpáros 
vagyok, és azt szoktam java-
solni a családnak, hogy 
olyan helyet keressünk, ahol 
le tudok tekerni 60–70 kilo-
métert, mire ők felébrednek. 
Tavalyelőtt például Abád-
szalókon voltunk, a Tisza-
tónál. Öt-negyed hat körül 
felültem a kerékpárra, har-

minc kilométert mentem Po-
roszlóig, majd vissza, és 
mire a család felébredt, én 
már otthon voltam a friss 
péksüteménnyel. Aztán jö-
hetett a strandolás, kirán-
dulás.

– Mindennap ilyen korán 
kel?

– Igen, öt órakor kelek. El-
készítem a reggeli kávét a 
családnak, megcsinálok há-
rom-öt szendvicset tízóraira 
a gyereknek, majd a fiam-
mal együtt reggelizünk, akit 
aztán én viszek be az iskolá-
ba, a XXII. kerületbe. Persze 
most szünet van, így nincse-
nek ezek a reggeli teendők, 
de attól még felkelek.

– Bringázik ilyenkor?

– Nem, mivel a hosszabb 
lélegzetű túrákat kedvelem. 
Van egy bejáratott 85 kilo-
méteres köröm: Érd, Tárnok, 
Pusztazámor, Sóskút, Bia-
torbág y, Herceghalom, 
Etyek, aztán vissza. Ezt a 
kört vasárnap reggel szok-
tam megtenni.

– Egyedül?

– Általában igen. A család 
nem annyira kedveli a ke-
rékpározás e haladós formá-
ját, inkább a városi, nézelő-
dős módját szereti. Szoktunk 
együtt kerékpározni, de an-
nak nincs sportértéke. Már-
pedig nekem ez is számít. 
Ötvenöt éves vagyok, az el-
múlt öt-hat évben kerékpá-
rozom komolyan. Ez nagyon 
nagy élmény, és az egész-
ségmegőrzés szempontjából 
is nagyon fontos.

– Ha már egészségmeg-
őrzés, térjünk vissza egy ki-
csit a munkára, jobban 
mondva arra, ami a bete-
gek, orvosok életét legin-
kább befolyásolja: a rendelő 
felújítására. Hogyan tudják 
átvészelni?

– Ezek valóban hadiálla-
potok – egyes rendelések 
egybezsúfolódtak, és úgy 
kellett ellátni a betegeket, 
hogy közben fúrtak-farag-
tak a szomszédos helyiség-
ben. Borzasztó hálás va-
gyok a betegeknek és a 
kollégáknak a megérté-
sért, türelemért. Most, 
hogy az első ütem lezárult, 
már valamivel könnyebb 
lesz.

– Van valami olyan cél, 
amit a munkájában a leg-
fontosabbnak tart?

– Ami a betegeket illeti, 
az, hogy úgy érezzék: ná-
lunk jobb gyógyulni, mint 
egy másik intézményben. A 
kollégáim pedig azt érez-
zék, hogy itt jó dolgozni, és 
hogy őket itt megbecsülik. 
Szeretném, ha tíz-tizenöt év 
múlva sokan lennének azok, 
akik a 30, 40 éves törzsgár-
datagságukért vehetnek át 
emlékplakettet a Semmel-
weis-napon.

– Ezek szerint ön is hosszú 
távra tervez?

– Hogyne! Én innen sze-
retnék nyugdíjba menni. Fél 
év tapasztalata alapján úgy 
érzem, megtaláltam, amit 
kerestem – és tíz-tizenöt 
évig még itt szeretnék dol-
gozni.
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„Amikor nem iszik, olyan jó ember”
Családon belüli erőszak. Három szó, aminek sosem sza-
badna előfordulni egymás után, de még csak egy mon-
datban sem. Mégis rendkívül gyakori. Mint ahogy az is, 
hogy a végsőkig rejtve marad. Júliusban és augusztus-
ban a Szociális Gondozó Központ Család- és Gyermekjó-
léti Központjában megtartott járási értekezleteken a 
családon belüli erőszak a téma. 

A család elvileg minden-
kinek a saját felségterülete, 
és sokan azt hiszik, azt te-
hetnek benne, amit akar-
nak, de tévednek: nem bánt-
hatják a családtagjaikat, 
élettársaikat. Az első verés 
után általában jön a virág-
csokor, az ajándék, a bocsá-
natkérés és a fogadkozás, 
hogy én nem ilyen vagyok, 
soha többet nem teszek ilyet. 
Aztán mégis.

– Ahol egyszer átléptek 
már egy határt, ott át fogjak 
lépni legközelebb is, az első 
verést az esetek 99%-ában 
követi a második, harmadik, 
sokadik. Egyre sűrűbben, 
egyre erőszakosabban. Köz-
ben a bántalmazottban ki-
alakul a szégyenérzet, hogy 
ő tehet erről, sőt, hogy meg-
érdemli ezt. Mert meg van 
félemlítve, sok esetben el is 
van szigetelve a barátaitól, a 
családjától, az ismerőseitől. 
Azt hiszi, hogy megérdemli, 
és hogy nincs, akitől segítsé-

get kérhetne. Téved. Ezt sen-
ki sem érdemli meg, és van 
segítség – mondja Bereiné 
Petrik Mária, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ veze-
tője. A sztereotípiákkal el-
lentétben az összes társa-
dalmi réteget érinti a jelen-
ség: a vezető értelmiségiek-
től a mélyszegénységben 
élőkig. Sőt, nemcsak férfiak 
lehetnek a bántalmazók, az 
érdi központban is fordult 
már olyan férfi segítségért, 
akit a felesége vert otthon. 

– Van a bíróság által el-
rendelhető távolságtartás, 
van a rendőrségtől kérhető 
ideiglenes távolságtartás, 
vannak átmeneti otthona-
ink családok számára, van-
nak pszichológusaink, csa-
ládterapeutáink és védett 
házaink – sorolja Bereiné a 
lehetőségeket. Az ideiglenes 
távolságtartással, amit a 
rendőrség rendelhet el, na-
gyon gyorsan tudják elkülö-
níteni a bántalmazottat a 

bántalmazótól, egyrészt 
azért, nehogy bűncselek-
mény történjen, másrészt 
pedig, hogy ne tudja a bán-
talmazó megfélemlíteni az 
áldozatát, hogy az vissza-
vonja az ellene tett feljelen-
tését. Bereiné azt meséli, 
Érden volt olyan eset, ami-
kor a bejelentéstől számítva 
négy órán belül megszüle-
tett ez a határozat. Ha még-
sem tartja be a bántalmazó 
a távolságtartást, az általá-
ban 150 ezer forintos bírsá-
got von maga után, bár a 
szakemberek szerint ez 
nemigen jelent visszatartó 
erőt.

Bereiné arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy ha gyerekek 
is élnek velünk egy fedél 
alatt egy ilyen bántalmazó 
kapcsolatban, akkor, ha a 
magunk érdekében nem is 
vagyunk hajlandók segítsé-
get kérni, a gyermekünkért, 
gyermekeinkért kötelessé-
günk ezt megtenni. Hiszen a 
családnak, az otthonnak a 
biztonságról és a szeretetről 
kellene szólnia, nem a fenye-
getettségről és az erőszak-
ról. Nem hagyhatjuk, hogy a 
gyermek tanúja vagy ne adj 
isten elszenvedő alanya le-
gyen az erőszaknak.

– A gyermek a legkiszol-
gáltatottabb, akinek nincs 
választása, aki védtelen, és 
a szüleinek a dolga lenne, 
hogy megvédjék. Bár több-
ször előfordult már, hogy 
testvérek jöttek be hozzánk 
segítséget kérni, hogy el 
akarnak menekülni otthon-
ról, mert ott bántják őket – 
teszi hozzá Bereiné. 

A Család- és Gyermekjólé-
ti Központba akármikor be 
lehet menni segítséget kérni: 
el tudják helyezni a bántal-
mazottat és gyermekeit akár 
a családok átmeneti ottho-
nában vagy védett házban 
is. Utóbbi esetében az ország 
másik végébe szokták szállí-
tani azokat, akik a segítsé-
get kérik, hogy ne (könnyen) 
találhassanak rájuk azok, 
akiktől el akarnak menekül-
ni. Bár, ahogy Bereiné azt 
megjegyzi, legtöbbször a vé-
dett házakból saját akara-
tukból visszatérnek a bán-
talmazó kapcsolatba, általá-
ban azzal az indokkal, hogy 
„amikor nem iszik, olyan jó 
ember”. Csak néhányan él-
nek valóban a lehetőséggel, 
és kezdenek új életet messze 
a bántalmazótól, amihez a 
védett ház dolgozói nyújta-
nak segítséget. 

A Család- és Gyermekjólé-
ti Központ nem mérlegel: ha 
valaki segítségért fordul 
hozzájuk, ők azonnal segít-
séget nyújtanak, és közben a 
rendőrség felé is bejelentési 
kötelezettségük van, tehát 
ott is megindul a vizsgálat. 
Akkor is, ha közben őket is 
folyamatos fenyegetések 
érik a munkájuk miatt. Na-
ponta mennek be az érdi 
központba is őrjöngve olya-
nok, akiknek a családtagjai-
kat igyekeznek biztonságba 
helyezni. Bereiné szomorú-
an emlékszik inárcsi kollé-
gájára, aki 41 évet élt, és egy 
12 éves gyermeket hagyott 
maga után azért, mert egy 
apa nem akarta elveszíteni a 
gyermekeit, amikor adós-
ságcsapdába került. Fogta 
magát és a kését, és elment a 
hivatalba, hogy „elintézze” a 
kérdést. Most ő börtönben ül, 
és elveszítette a gyermekeit, 
miközben elvette egy ártat-
lan ember életét is. 

Ha bajba jutott, és segít-
ségre van szüksége, hívja a 
06-23-366-104-es telefonszá-
mon a Család- és Gyermekjó-
léti Központot vagy a 112-es 
segélyhívó telefonszámon a 
rendőrséget.

QQ Jakab-aponyi noémi

Vörös kód
A hőség miatt kiadott vörös kódot követően magasabb 
fokozatba kapcsolt a szociális és egészségügyi hálózat 
Érden – közölte a Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya. A 
napi középhőmérséklet az ország jelentős részén 25 fok 
felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 
fokot is átlépheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 
29–34 fok között valószínű. Késő estére 20–26 fokra hűl 
le a levegő.

A nagyobb bevásárlóköz-
pontok légkondicionált terein 
kívül a hűsölni vágyók igény-
be vehetik a Polgármesteri 
Hivatal és a Polgárok Háza 
közösségi tereit, ahol friss vi-
zet is fogyaszthatnak. A köz-
területen dolgozóknak friss 
vizet és óránkénti pihenőt biz-
tosítanak, figyelemmel van-
nak az utcán lévő járókelőkre, 
s aktívabbak a szociális mun-
kások is a közterületeken.

Az ÉKFI locsolóautói is hű-
tik az utakat és a járdákat, el-
sősorban a főbb közlekedési 
útvonalakra koncentrálva. A 
Polgármesteri Hivatal figye-
lemmel kíséri továbbá az ivó-
vízkészletről szóló jelentése-
ket és fokozottan ellenőrzi a 
tűzgyújtási tilalom betartását.

Közben az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának par-
lamenti államtitkára, Rétvári 

Bence figyelmeztetett arra, 
hogy mindenki fokozottan fi-
gyeljen a környezetében élő 
idősekre, a szív- és érrendsze-
ri betegségekben szenvedők-
re, illetve a kórházak vezetői-
nek is kötelességük óvni az 
egészségügyi dolgozók egész-
ségét. Eszerint a kórházak-
ban a feladatok többségét le-
hetőség szerint a reggeli vagy 
az esti órákban kell ellátniuk 
az ápolóknak, és gondoskod-
ni kell a folyadékpótlásukról. 
Ez utóbbi a betegek és a láto-
gatók esetében is fontos fel-
adat – fűzte hozzá.

Az államtitkár hangsúlyoz-
ta: ez azt is jelenti, hogy a rá-
szorulókat, így a hajléktala-
nokat is, eredeti funkciójától 
függetlenül bármelyik szociá-
lis intézménynek be kell fo-
gadnia.

Forrás: erdmost.hu

Felszámolták a szeméthegyet
Kilencven köbméter építé-
si hulladékot, romos bú-
tort és egyéb szemetet 
szállítottak el széles körű 
összefogással július 25-én 
a Kócsag utcából. 

A vasúti töltés melletti, 
kerítetlen, magántulajdon-
ban álló területen T. Mé-
száros András polgármes-
ter az illetékes hatóságok-
kal együtt még július ele-
jén tartott bejárást, egyez-
tetett a MÁV-val és a tulaj-
donosokkal, és ígéretet 
tett arra, hogy az önkor-
mányzat elszállíttatja a 
szemetet. Innentől kezdve 
a tulajdonosok feladata 
lesz a terület tisztán tartá-
sa, ezért a városvezető azt 
javasolta: kerítsék le a te-
rületet.

– Az akció széles körű 
összefogással valósult 
meg. Köszönet illeti az 
ÉTH-t a szállításért és a 
Zimax Kft.-t – és tulajdo-
nosát, Zimány Lászlót –, 
amiért térítésmentesen a 
város rendelkezésére bo-
csátotta a rakodógépeit, 

hiszen kézi erővel ezt a 
mennyiséget nem tudtuk 
volna felszámolni. A hulla-
dék felpakolásában segít-
ségünkre voltak a környé-
ken élő lakosok, illetve a 
polgárőrség; nekik is na-
gyon szépen köszönjük a 
munkájukat – mondta la-
punknak Macsotay Tibor, 
a polgárőrség elnöke, aki a 
Kócsag utcai terület meg-
tisztítását koordinálta.

– Ez egy megváltás, hogy 
eltűntek innen a szeméthe-
gyek. Több konténernyit 
elvitettünk már, de nem 
győztük anyagilag. Szeret-
nénk kerítést csináltatni, 
hogy a jövőben ne hordhas-
son ide senki szemetet – 
mondta az ingatlan tulajdo-
nosa, aki családjával 
együtt segédkezett a sze-
mét felpakolásában. 

QQ Á. k.

Az akció széles körű összefogással valósult meg
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Érdi Járásbíróság: indul az építkezés
Hamarosan megkezdődhet az Érdi Járásbíróság építke-
zése a Szabadság téren, az orvosi ügyelet melletti tel-
ken, ahol a kivitelező már befejezte a bontási munkála-
tokat. Az Érdi Járásbíróság januárban megkezdi műkö-
dését, egyelőre ideiglenes helyszínen.

Az önkormányzat két éve 
megvásárolta az építkezés-
hez szükséges ingatlanokat, 
megtörtént az összevoná-
suk, és átadták a területet az 
építkezés felett diszponáló 
Budapest Környéki Törvény-
széknek. A tervek is elké-
szültek, a források is rendel-
kezésre álltak, fél éve meg-
kezdődhetett volna a kivite-
lezés, csakhogy az építési 
engedély nem érkezett meg 
időben, azaz 2017. december 
31-éig. Január elsejétől a 
megváltozott jogszabályok 
miatt a terveket plusz egy 
fórummal kellett egyeztetni, 
ami fél évvel hátráltatta az 
építkezés elindulását. Végül 
ezek az egyeztetések sikere-
sen lezárultak, és a közeljö-
vőben megkezdődhet a kivi-
telezés is – tudtuk meg dr. 
Bács István alpolgármes-
tertől, aki elmondta azt is: a 
tárgyalásoknak köszönhe-
tően még szebb lesz az épü-
let, mint az eredeti tervek 
szerint lett volna, és egy to-
vábbi tárgyalóval bővül.

– A bíróság körülbelül 
akkora lesz, mint a Magyar 
Földrajzi Múzeum, de csak 
méretében hasonlít majd 
rá, építészeti megoldásai-
ban már nem, hiszen mo-
dern, lapostetős épületet 
húznak fel a Szabadság té-
ren. A Velencei úton parko-
lókat is kialakítanak az 
ügyfelek számára. Az épít-
kezéshez kapcsolódva a 
Modern Városok program 
keretében szeretnénk fel-
újítani az Ellenőr utcát, és a 
bíróság előtti területen a 
földben kívánjuk elvezettet-
ni a légkábeleket. Bízom 
benne, hogy megkapjuk 
erre a forrást – tette hozzá 
Bács István.

Az Érdi Járásbíróság il-
letékességi területe hét te-
lepülésre – Diósd, Érd, 
Pusztazámor, Sóskút, 
Százhalombatta, Tárnok és 
Törökbálint – terjed majd 
ki. Ezek jelenleg a Budaörsi 
Járásbíróság illetékességi 
területéhez tartoznak – de 
már nem sokáig.

– Az Érdi Járásbíróság 
2019. január elsején meg-
kezdi működését. A féléves 
csúszás miatt erre az idő-
pontra az új épület nem ké-
szül el, ezért a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény szomszédságában, a 

Felső utca 43. szám alatt – 
ahol a patika, illetve a házi-
orvosi rendelők vannak – 
bérelnek ki ideiglenesen két 
szintet. Mivel az új bíróság 
nem vesz majd át folyamat-
ban lévő ügyeket Budaörs-
től, csak új ügyek indulnak 

majd itt, előreláthatóan a 
bírósági épület befejezéséig 
el tudják majd látni felada-
tukat az ideiglenes helyszí-
nen, és nem növik ki a bérle-
ményt – zárta szavait Bács 
István.

QQ ÁdÁm Katalin

Töb b lakóút megújul augusztusban
Aszfaltozási munkálatok kezdődtek az elmúlt időszak-
ban a 3-as, illetve 4-es választókerületben: szilárd bur-
kolatot kap a Miklós, Kont és István utcák kereszteződé-
se – itt a forgalmi rend is változik majd – és a Deák Fe-
renc utca, ez utóbbi teljes hosszúságában. A munkálatok 
augusztus közepén, illetve végén fejeződnek majd be.

Nemcsak a Miklós, Kont és 
István utcák kereszteződé-
se, hanem a becsatlakozó 
utcaszakaszok is szilárd 
burkolatot kapnak a nyáron. 
Az építkezés már elkezdő-
dött az elmúlt hetekben, és 
augusztus közepére várha-
tóan elkészül a beruházás. 
Vízelvezető árok kiépítésére 
– jobban mondva tisztításá-
ra – egy helyen volt szükség, 
egyébként megoldott a terü-
let vízelvezetése – mondta 
lapunknak Bács István al-
polgármester, akitől meg-
tudtuk azt is: a munkálato-
kat az ő képviselői keretéből 
finanszírozzák. 

– Mikor javaslatot teszek 
arra, hogy a választókerüle-
temben hol aszfaltozzunk, 
arra figyelek, hogy egy utcá-
nyi távolságra elérhető le-
gyen a lakók számára vala-
melyik aszfaltos út, vagyis 

az itt élőknek ne kelljen egy 
utcánál többet földúton köz-
lekedniük. A három utca ke-
reszteződésének aszfaltozá-
sa is ezt célozza – mondta 
Bács István, hozzátéve: a 
csomópont, illetve az utca-
szakaszok aszfaltozásával 
új forgalmi rend kialakítása 
is együtt jár majd.

– A Kont utca mindkét 
irányban járható, négy mé-
ter széles lakóút lesz, alap-
pal, szegélykővel ellátva. 
Az István és a Miklós utcák 
ugyanakkor egyirányúak 
lesznek. Ennek oka, hogy 
az útfelület viszonylag kes-
keny, és csak három méter 
szélességben tudja leasz-
faltozni a kivitelező. Az Ist-
ván utca a Miklós utcától a 
Gergely utca felé – és e két 
sarok között – lesz egyirá-
nyú, míg a Miklós utca a 
Konttól a Koppány felé. Ez 

az utca a Kont és az Imre 
utcák közt lesz egyirányú, 
hiszen a Miklós utca eleje 
hat méter széles, így ott van 
hely két sávnak. A Miklós 
utca és az Imre utca sarkán 
átalakul a forgalmi rend – 
így szeretnénk megakadá-
lyozni, hogy az új lakóuta-
kon száguldozzanak az au-
tósok – tette hozzá Bács 
István.

Nem ez az egyetlen utca, 
ami megújul a környéken: a 
Deák Ferenc utca – ami a 
Szent István úttól Tárnok 
felé már aszfaltos – most szi-
lárd burkolatot kap teljes 
hosszában, sőt, a Madách 
Imre utca elejét is leaszfal-
tozzák, így a Miklós, illetve 
Gellért utca aszfaltúton lesz 
megközelíthető.

A Deák Ferenc utca nem 
képviselői keretből, hanem 
egy 2017-es belügyminiszté-
riumi célzott támogatásból 
újul meg – e forrás egy részét 
ugyanis útépítésre fordíthat-
ja a város – tudtuk meg az 
alpolgármestertől.

Dr. Bács István elmondta 
azt is: a munkálatok már el-

kezdődtek a Szent István út 
felőli részen, és innen halad-
nak a Pál utca felé.

– Összesen 960 méter hosz-
szan, négy méter szélesség-
ben épül ki szilárd burkolat 
a Deák Ferenc utcában, sze-
gélykővel, útalappal. Ez is 
„csak” lakóút lesz, tehát nem 
az átmenő forgalmat kiszol-
gáló gyűjtőút. Hogy ne növe-
kedjen meg az áthaladó for-
galom  és  ne  száguldozza-

nak az utcában, úgy fogjuk 
kialakítani a forgalmi ren-
det, hogy – az egyetlen be-
csatlakozó földutca kivételé-
vel – ez lesz az alárendelt út, 
és minden sarkon stoptáblát 
helyezünk ki – hangsúlyozta 
Bács István, aki azzal zárta 
szavait: a Deák Ferenc utca 
aszfaltozása várhatóan au-
gusztus végére fejeződik 
majd be. 

QQ ÁdÁm

A Deák Ferenc utcát teljes hosszúságában leaszfaltozzák

Építészeti megoldásaiban modern, lapostetős épületet húznak fel a Szabadság téren
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Fel hőbe burkolt holdfogyatkozás
Ez most nem jött össze. Majd legközelebb, egy másik 
életünkben. Mert ugyanezt, ugyanígy, ahogy most lát-
tuk volna, már nem fogjuk. A július 27-ei teljes holdfo-
gyatkozásról a vastag felhőtakaró miatt (ez ám az igaz 
holdfogyatkozás! – élhetnénk egy olcsó poénnal) ugyan-
is lemaradt az a mintegy ötven érdeklődő, aki az Érdi 
Csillagászati Klub szervezésében, dacolva a fülledt me-
leggel, a szúnyogokkal, a megeredő esővel, Tárnok hatá-
rában leste, kibukkan-e a Hold. 

Az érdi amatőr csillagá
szok pedig készültek na
gyon, az eseményt megelő
ző klubnapjukon a témához 
kapcsoló előadásokat hall
hattak az érdeklődők. A 

téma pedig nem csak a 
holdfogyatkozás jelensége 
volt, mert ezúttal ez együtt 
járt azzal, hogy a Mars kö
zel került és szemben állt a 
Földdel, amelynek köszön

hetően távcsővel jól látha
tók lettek volna a bolygó 
felszíni formái, de szabad 
szemmel is kivehető lett 
volna az égbolton a harma
dik legfényesebb égitest a 
tele Hold és a Vénusz mel
lett – derült ki Mádai Atti-
lának, a klub elnökének 
előadásából. Ez a jelenség 
és a holdfogyatkozás együtt 
a mi életünkben többé nem 
következik majd, de a mos
tanihoz hasonló hosszú, 
centrális teljes holdfogyat
kozás – ami legutóbb 2011 
nyarán volt – viszonylag 
hamar, 2022 májusában 
lesz ilyen jól látható Euró
pában – tudtuk meg az érdi 
amatőr csillagásztól.

A teljes holdfogyatkozás 
bő 5 órát vett igénybe, a Hold 
pénteken keleten már félár
nyékban kelt fel, de ezt sza
bad szemmel még nem lehe
tett (volna) észrevenni, nem 
úgy, mint a teljes fázist, ami 
körülbelül egy és háromne
gyed óra hosszan lett volna 
látható. A Hold ilyenkor – a 
jelenség elnevezésének elle
nére – nem burkolózik teljes 
sötétségbe, hanem vöröses, 
rozsdás fényben parázslik 

az égbolton, mert bár a Föld 
leárnyékolja a közvetlen 
napfénytől, de a bolygót kö
rülölelő légkörön átjut a nap
fény. Azt, hogy mennyire sö
tét vörös lesz ez a szín, az is 
befolyásolja, hogy a Föld ve
tette árnyékkúpon hol halad 
át a Hold, pénteken ez nagy
jából az árnyékkúp közepén 
történt, ezért egészen sötét
vöröses árnyalatra lehetett 
számítani. 

A ritka égi jelenséget az 
országnak mindössze né
hány pontján lehetett látni, 
ahol valamelyest fölszaka
dozott – úgy tizenegy óra tájt 

– a felhőzet, s kibukkant a 
vörös színben pompázó 
Hold.

A tárnoki focipálya sar
kán várakozva volt idő fel
idézni Leviczki Anita klub
titkár előadását, aki hétfői 
előadásában a naprendsze
rünk holdjairól beszélt, s ér
dekességeket osztott meg a 
hallgatósággal arról, milyen 
elvek alapján nevezték el a 
különböző bolygók holdjait. 
Hallhattunk a Hold felszíné
ről, a kráterek és a „tenge
rek” – valójában lávasíksá
gok – keletkezésről, alakulá
sáról is. n –y–

Százezer böngészhető fotó
Van-e valaki, aki ne szeretne dobozok, fiókok mélyéről, 
pincéből vagy padlásról előkerült, megsárgult, szakado-
zott fényképeket nézegetni? Szinte minden családban 
akad kisebb-nagyobb ilyen gyűjtemény. Ezeknek a fel-
vételeknek az összegyűjtése és bemutatása igazi érték-
mentésnek számít. Erre a feladatra vállalkozott a Forte-
pan névre keresztelt weboldal, amely most egy kötettel 
is kirukkolt.

Elfelejtett Budapest a címe 
annak a kicsiny, de ízléses 
albumnak, amely száz régi 
fotográfiát tartalmaz fővá
rosunkról Legát Tibor és 
Sándor Dávid szerkesztésé
ben. Nem véletlen a cím, az 

albumban Budapest olyan 
közismert köztereit, épülete
it láthatjuk, amelyeket ezek
ről a képekről nagy valószí
nűséggel nem tudnánk fölis
merni. Elsősorban a belvá
rosra koncentráltak a szer

kesztők – írja az előszóban 
Legát Tibor –, mert ott érhe
tők tetten leginkább a törté
nelem rombolásai és a város 
átalakulása. Meglepő, hogy 
egyegy épület megléte vagy 
eltűnése mennyire volt dön
tő, illetve, hogy egyegy ko
rabeli jármű, bódé vagy ép
pen maguk a járókelők is 
milyen „optikai csalódást” 
okozhatnak.

Volt miből válogatniuk a 
kötet összeállítóinak, hi
szen a Fortepan gyűjte
mény – amely nemcsak be

mutatja, de a bevett gya
korlattól eltérően ingye
nesen felhasználhatóvá 
teszi a képeket – immár 
százezernél több fotót 
tartalmaz.

A Fortepan két magán
ember, Szepessy Ákos és 
Tamási Miklós kezde
ményezésére jött létre 
2010 őszén. (Nevét a váci 
Forte fotócikkgyártól 
kölcsönözte, a háború 
után így hívták a legel
terjedtebb és legnépsze
rűbb negatív filmet.) Az 
online archívum alapját 
kettőjük gyűjteménye 
adta, a fotók zöme buda

pesti lomtalaní
tásokból szár
mazott, több 
mint 20 év kido
bott albumaiból, 
negatív filmjei
ből szkennelt öt
ezer felvétel. Az 
alapítókat ket
tős cél vezette a 
gyűjtemény be
mut a t á s a kor, 
megosztásakor. 
Egyrészt sze
rették volna fel
hívni a figyel
met – a jórészt 
ismeretlen – 
amatőr fotósok 
hagyatékaira. A 
képeken egy, a 
hivatalostól el
térő Magyaror
szágkép rajzo
lódik ki. Cáfolják vagy kiegé
szítik azt a tételt, miszerint a 
XX. század csak nyilvános 
eseményekből állt: átadták, 
aláírták, letartóztatták, üd
vözölték, eltemették... Itt 
nyaralások, hétköznapi és 
ünnepi jelenetek, utazások 
és portrék, gyerekek és la
kások köré rendeződik a vi
lág. Másrészt a szabadon 
publikálható, történeti érté
kű fotókat szerették volna 
közkinccsé tenni.

A gyűjtemény egyre bővül, 
mind többen és többen aján
dékoznak fényképeket, ne
gatívokat a Fortepannak, 
hogy azok ténylegesen köz
kinccsé válhassanak. A 
nagyjából a múlt század ele
jétől napjainkig terjedő idő
szakot átívelő kollekcióban 
természetesen nem csak bu
dapesti felvételeket talá
lunk. A keresőmezőbe beír
va az Érd szót azonnal 38 
találatot kapunk. n (mnp)

Az érdi amatőr csillagászok nagyon készültek az eseményre, meg-
előző klubnapjukon a témához kapcsoló előadásokat hallhattak az 
érdeklődők

A Hold ilyenkor nem burkolózik teljes sötétségbe, hanem vöröses, 
rozsdás fényben parázslik az égbolton

Elsősorban a belvárosra koncentráltak a szer-
kesztők

Az érdi buszállomás az 1960-as évek elején (FORTEPAN/UVATERV)

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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BUDAPEST XXII., KECSKEMÉT

TAGOZATOK:
nappali (duális)„N”, levelező„L”

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA):
Költségtérítés: 190 000 Ft/félév (N)

175 000 Ft/félév (L)
•  Gazdálkodási és menedzsment
•  Pénzügy és számvitel
•  Nemzetközi gazdálkodás
•  Nemzetközi tanulmányok
•  Szabad bölcsészet

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK (FOKSZ):
Költségtérítés: 140 000 Ft/félév (N)

135 000 Ft/félév (L)
•  Gazdálkodási és menedzsment
•   Pénzügy és számvitel 

(pénzintézeti/vállalkozási)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
Költségtérítés: 155 000 Ft/félév (L)
•  Gazdaságvédelmi szakreferens/ 

szakközgazdász
•  Logisztikai és szállítmányozási 

menedzser
•  Közbeszerzési-menedzsment 

menedzser szakközgazdász

Bekerülés felvételi nélkül!
Az adott képzési helyeken és tagozatokon  

– a PÓTFELVÉTELI keretében – meghirdetett 
képzések a www.felvi.hu-n találhatóak!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
+36-30-183-03-83

E-mail: felvi@tpfk.hu
www.tpfk.hu

www.facebook.com/tpfk.hu
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Művésztelep félidőben
Ha nem jártam volna már 
számos alkalommal ilyen 
helyeken, biztosan úgy 
képzelnék el egy képzőmű-
vészeti alkotótábort, hogy 
egy nagy teremben felállí-
tott festőállványok, esetleg 
rajzasztalok előtt állva dol-
goznak a művészek, elmé-
lyülten ugyan, de oda-oda-
pillantva egymásra, olykor 
szót is váltva, ha nem is a 
vásznon/papíron alakuló 
műről, de legalább arról, 
hogy mi lesz az ebéd, eset-
leg kávézva-teázva cseveg-
nének, kis időre odahagy-
va az állványt.

A valóság persze teljesen 
más. Az alkotás magányos 
tevékenység, mindegy, hogy 
írásról, komponálásról vagy 
festésről, rajzolásról van 
szó. Nem véletlen hát, hogy 
csönd fogadja a látogatót a 
Bolyai János Általános Isko-
lában, csak a nyitott tante-
remajtók jelzik, melyikben 
folyik munka.

A kitárt ajtók persze arról 
is szólnak, hogy az egyedül-
lét nem jelent bezárkózást, 
az alkotók egy-egy képterü-
let száradására várva vagy 
csak pihenésként át- meg át-
járnak egymáshoz, s ilyen-
kor viszont igenis az éppen 
az állványon lévő munkáról 
szól a párbeszéd vagy a 
néma elismerő pillantások. 

Ez az egyedül, de mégis 
társaságban való alkotás le-
het a művésztelepek lényege. 
Mert a munkaközi villámlá-
togatásokon túl ott vannak a 
közös reggelik, ebédek és 
vacsorák – persze ezek sem 
kötelezően, és korántsem 
egyszerre mind a tizenhá-
rom művész együttes részvé-
telével –, azok az alkalmak, 
amelyek révén lehetséges, 
hogy a társaságból közösség 

alakuljon, ami óhatatlanul 
bekövetkezik, amikor már 
egy évtizede találkozik a 
szinte változatlan összetéte-
lű csapat, amelynek tagjai 
eltérő stílusuk, technikájuk, 
művészi felfogásuk ellenére 
valahol mégis „egy húron 
pendülnek”, munkásságuk 
összegzése ad karaktert az 
érdi művésztelepnek.

Pedig tényleg mindenki 
másképp csinálja és mást 
csinál. 

Székács Zoltán körül ki-
vágott képelemek, miköz-
ben éppen egy zsákvászon-
darab alakul rusztikus tex-
túrává a keze alatt, a már 
befejezett vagy majdnem 
kész munkák vetítik előre, 
hogyan állnak majd össze a 
különböző elemek, motívu-
mok képpé, olyan művé, 
amit ő lírai absztraktnak 
szokott nevezni.

Kovács Johanna ízig-vé-
rig grafikus, de folyton a mű-
faj határait keresi-feszegeti. 
Tavaly plasztikus, dombor-
műszerű képeket csinált itt a 
táborban, idén a festészet és 
a grafika módszereit próbál-

ja összemosni – az ered-
ményt egy kész munkán már 
nála is látni –, ritkán látott 
árnyalati gazdagságát hoz-
va létre a feketének – ami 
ugye a grafika sajátja, alap-
színe.

Kalocsai Enikő pitypan-
gos korszakát éli, ez a végte-
lenül egyszerű, közönséges 
gyom képek sorát képes ih-
letni, ahogy például fotós is 
alig kerüli el ezt a témát.

Eőry Emil és Karsch 
Manfred most is közös mű-
termet használ, nem mintha 
nem lenne elég terem az is-
kolában, de ők szeretik egy-
más társaságát, jól megfér-
nek együtt, még úgy is, hogy 
Karsch Manfred fröcskölős 
technikája nagy helyet igé-
nyel – ráadásul ő nem szeret 
apró vásznakon bíbelődni –, 
félig kész képek száradnak a 
földre fektetve.

Eőry Emil megszokott, le-
tisztult formái láthatók a 
kész képen, az állványon 
lévő festménykezdeménye 
pedig azt sejteti, hogy köze 
lesz a munkának ahhoz, 
hogy ez a tizedik éve a mű-
vésztelepnek.

Műteremről műteremre 
járva meg kell állapítanunk, 
hogy lehet vonzó a közösség, 
a hétköznapi rutinból való ki-
szabadulás érzése, de gya-
nítjuk, a művésztelep igazi 
funkciója – de, ha csak mel-
lékhatása is – a késztetés, 
hogy ne mondjunk, kénysze-
rítést: itt mindenki dolgozik, 
szinte folyamatosan, kevés a 
zavaró, figyelemelvonó ha-
tás, s születnek az új vásznak 
sorra. Egy művész – ki-ki ha-
bitusa szerint – 4–6 képpel is 
végez a két hét alatt. talán 
behozandó valamiféle vélt 
vagy valós restanciát, netán 
megelőzni önmagát…

QQ M. Nagy

Kalocsai Enikő pitypangos korszakát éli, ez a végtelenül egyszerű, 
közönséges gyom képek sorát képes ihletni

Székács Zoltán körül kivágott képelemek, miközben éppen egy 
zsákvászondarab alakul rusztikus textúrává a keze alatt
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LECSÓFESZTIVÁL
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére nyárbúcsúztató

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

a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

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

A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér), a tüzelőt, tányérokat, 
evőeszközt az Idősügyi Tanács biztosítja, az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, 
bográcsállvány, konyhai eszközök, kempingasztal és székek, esetlegesen sörpadok

 biztosítása a csapatok feladata.
Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdíjasokat is,  

hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.  
Aki nem főz lecsót, sakkozhat, kártyázhat, pingpongozhat.

Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.
A különjárat Érd autóbusz-pályaudvarról indul

és az alábbi megállókban lehet majd felszállni: Stop Shop, Széchenyi tér, Gellért utca,  
Vincellér utca, Bem tér, Favágó utcai napközis tábor.

A versenyre csak előzetesen lehet nevezni 2018. augusztus 9-ig
a tassi.beata@szepesmk.hu e-mail címen.

A szurkolók augusztus 16-ig jelentkezhetnek a 06-23-365-490/101-es telefonszámon, 
jelezve, hogy autóbuszt kívánnak-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

Városi Nyugdíjas Klubok

 Klubvezető Elérhetőség Időpont Helyszín 

Zrínyi Ilona 
Nyugdíjas Klub Farkas Mihályné 06 70 220 1859, 

06 23 367 100 
minden második 

hétfő, 14 óra Mária u. 22. 

Béke-Barátság 
Nyugdíjas Klub 

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

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

Közösségi Ház 

Sasvárosi 
Nyugdíjas Klub Borbély Gáborné 06 23 366 939 

06 30 904 1265 
páratlan hétfő 

14.00 óra 
Batthyány 

Általános Iskola 

Csuka Zoltán 
Nyugdíjas Klub Nawrocki Antalné 06 23 367 018 kéthetenként 

hétfő 15 óra 
Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola 

Életmód Nyugdíjas 
Klub Szlovák Kálmánné 06 23 367 417 minden hónap 

2. szerda 14 óra 

Szepes Gyula 
Művelődési 

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

Tanácsadó 

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

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 

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

16 óra 
Széchenyi 

Általános Iskola 

Tusculanum 
Nyugdíjas Klub Domján Károlyné 06 23 360 510 

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

Barátkozzunk 
Nyugdíjas Klub Balla Juliannna 06 20 434 5519 

minden hónap 
utolsó kedd 

15 óra 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 

Volánbusz 
Nyugdíjas Klub 

Vitányi András 
Lukács András 

06 70 381 3429 
06 20 548 4132 

minden hónap 
utolsó csütörtök 

14-16 óráig 

Szepes Gyula 
Művelődési 

Központ 
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Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:  
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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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.

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning és testegyensúly foglalko-
zás
15 órakor

KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor

PROGRAM
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő és regeneráló tréning
Augusztus 8-án, szerdán 10 órakor

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

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 RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas -igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

 

Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes 

árú jegy 1000 Ft,  
a kedvezményes jegy ára 500 
Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

TÁRLAT
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 szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon
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Augusztus 6., HÉtFŐ
19:00 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
19:30  A 2018–2019. évi labdarúgó-

bajnokság 
 Érdi VSE–MOL VIDI FC II.
20:40 Kor Kontroll Percek
 6. rész A méhnyakrák megelőzése   
21:00 Monda és valóság határán 1/10. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 19/90. rész
22:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
22:55 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
23:25 tűzijáték

Augusztus 7., KEDD
19:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin 
20:00 JAzz
 The Colors 2. rész
20:45 Vámos Miklós beszélgetős műsor 
 32. rész 2002    
 Vathy Zsuzsa
21:40  A 2017–2018. évi női kézilabda- 

bajnokság                                                              
 Siófok–Érd
23:20  Műábránd
 Horváth Éva Mónika képzőművész
23:40 Érdi Panoráma.
 heti események összefoglalója 
00:10 tűzijáték

Augusztus 8., szERDA
19:00 Egy nap a világ  
  7. rész Szlovákia
19:25 Egy nap a világ  
  8. rész Tunézia
19:50 Bibliai szabadegyetem 20/90. rész
20:45 A „két gróf Andrássy gyula” 
 ismeretterjesztő film               
 1–2. rész

21:35 sztárportré 162. rész
22:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
22:35 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:05 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 4.
23:35 tűzijáték

Augusztus 9., CsÜtÖRtÖK
19:00 Érdi Panoráma.
 heti események összefoglalója 
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00 sztárportré 162. rész
20:30  A 2018–2019. évi labdarúgó-

bajnokság 
 Érdi VSE–MOL VIDI FC II.
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 
 6. rész A méhnyakrák megelőzése  
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 5.
23:15 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 6.
23:45 Érdi Panoráma.
 heti események összefoglalója 
00:15 tűzijáték

Augusztus 10., PÉNtEK
19:00 Egy nap a világ
 1. rész Azerbajdzsán
19:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
19:55  Kor Kontroll Percek
 6. rész A méhnyakrák megelőzése                
20:15 A szalmabábuk lázadása                                               
 1999                     
21:40 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 7.
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 

22:45 Határon 1988–89.                                                    
 dokumentumfilm        
23:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:50  Pergel Antal történész,  

középiskolai tanár               
 Az 1956-os forradalom hatása Érden
00:05 tűzijáték

Augusztus 11., szOMBAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
19:30 Kor kontroll Percek 
 6. rész A méhnyakrák megelőzése
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
20:20 székely Kálvária                                                                               
 dokumentum film 2016.
21:10 sztárportré 163. rész
21:40 Monda és valóság határán 1/10. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:10 Két székely Autonómia
23:25 Bibliai szabadegyetem 20/90. rész
00:15 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:45 tűzijáték

Augusztus 12., VAsÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
19:30 Héjanász a Hepehupán  
 2010
20:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
21:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:30 A szalmabábuk lázadása        
 1999
22:55 A bíró                                                            
 Beszélgetés egy bíróval 7. rész 
23:35 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:05 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.

www.szepesmk.huÉrdi Napok
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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 közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2. számú 
mellékletében meghatározott ágazat-
specifikus munkakör, intézményvezetői 
megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
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 törvényes 

működésének biztosítása, a szak-
mai munka irányítása, szerve-
zése, ellenőrzése, a munkáltatói 
jogok gyakorlása, valamint az 
intézmény képviselete;

•	 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 illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Rendelet, valamint 
az Érd Megyei Jogú Város fenntartásá-
ban működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekben dolgozó közalkalma-
zottak 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 foglal-
koztatástól való eltiltás hatálya 
alatt a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésé-
ben 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 működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. számú mel-
lékletének intézményvezetőre 
vonatkozó, vagy a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi intéz-
mények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működé-
sük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet 
I. rész I. pontjában meghatáro-
zott 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 végzett-
séget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő, a gyermek-
védelem, a szociális ellátás, az 
egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

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

tésére vonatkozó program;

•	 a végzettséget, szakképesítést, 

szakmai gyakorlatot tanúsító 

okiratok egyszerű másolata;

•	 három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, vagy az 

annak megkéréséről szóló postai 

feladóvevény másolata;

•	 nyilatkozat, amely szerint a gyer-

mekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15. §-ának (8) 

bekezdésében meghatározott 

kizáró ok a pályázóval szemben 

nem áll fenn;

•	 nyilatkozat arra vonatkozóan, 

hogy vállalja a vezetői meg-

bízással rendelkező szociális 

szolgáltatást nyújtó személyek 

vezetőképzéséről szóló 25/2017. 

(X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban 

meghatározott vezetőképzés 

teljesítését;

•	 hozzájárulás a pályázati anyag-

ban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggés-

ben történő kezeléséhez;

•	 pályázó nyilatkozata a pályázat 

nyílt vagy zárt ülésen történő 

tárgyalásáról;

•	 pályázó nyilatkozata vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség 

vállalásáról;

•	 nyilatkozat, amely szerint a pá-

lyázó nem áll cselekvőképességet 

érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 2018. 

október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Körmöczi Józsefné nyújt a 
06-23-522-345-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármestere 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó u. 1.);

•	 Személyesen Körmöczi Józsefné 
irodavezető részére (Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 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: intézményvezető.

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

lejártát követő huszonegy napon 
belül a pályázat előkészítője által 
összehívott legalább háromtagú, 
a betöltendő munkakör felada-
tait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja 
meg;

•	 a bizottsági meghallgatást kö-
vetően, a bizottság véleményét 
mérlegelve, a végleges döntést 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se hozza meg.

A pályázat elbírálásának határide-
je: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésé-
nek 2018. szeptember havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a vezetői 
megbízással egyidejűleg létesülő köz-
alkalmazotti 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 – Érd

Időseket Ellátó Központ, Idősklub

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

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

felelően szervezi és irányítja az 
Idősek Otthonában élő gondo-
zottak foglalkoztatását;

•	 szervezi és előkészíti az intéz-

mény tradicionális ünnepeit, 
rendezvényeit;

•	 biztosítja a személyre szóló bá-
násmódot, a szabadidő kulturált 
eltöltését, a hitélet gyakorlásá-
nak feltételeit;

•	 segíti az intézményen belüli 
kisközösségek, társas kapcsolatok 
kialakulását és működését;

•	 adminisztrációs feladatok elvég-
zésében való közreműködés, ezzel 
kapcsolatos részfeladatok elvégzése;

•	 telefonon történő felvilágosí-
tások, ügyintézés, titkársági 
feladatok végzése.

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

végzettség, közösségi szociális 
munkás vagy felsőfokú egészség-
ügyi végzettség mentálhigiénés 
végzettséggel, viselkedéselemző, 
pszichológus;

•	 ECDL;
•	 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. augusztus 17. 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 pályáza-
ti adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 1/459/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
tölthető be;

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

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, melyek hiányta-
lanul kerülnek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
teljes mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának határide-
je:2018. augusztus 21.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd  Házi segítségnyújtás

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe 

vevő személyek önálló élet-
vitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok 
ellátása;

•	 személyes higiénével kapcso-
latos feladatok, a gondozási 
környezetében végzett felada-
tok, élelmezés, egészségügyi 
ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

•	 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. augusztus 17. 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: 1/458/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: 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 
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. augusztus 21.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

feldolgozó/olvasószolgálatos 
könyvtáros

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 gyűjteményszervezés, állo-

mányvédelem;
•	 nyomtatott dokumentumok 

tartalmi és formai feltárása;
•	 statisztikai adatszolgáltatás;
•	 olvasószolgálati feladatok 

ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, könyvtáros, informati-

kus könyvtáros;
•	 közkönyvtári – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű Internetes 

alkalmazások.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: gyakorlott szintű Internetes 
alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű 
Szikla könyvtári integrált rendszer 
alkalmazása.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;

•	 könyvtárosi végzettséget 
igazoló oklevél;

•	 hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik;

•	 3 hónapnál nem régebbi, 
eredeti erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 17. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a 06-23-365-470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Sebestyén-
né M. Ewa részére a sebestyenewa@
csukalib.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 első lépésben a hirdetésben 

megfogalmazott kompetenciák 
alapján a könyvtár vezetői 
válogatnak a jelöltek között;

•	 második lépésben személyes 
interjú.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. augusztus 31. 
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
csukalib.hu honlapon szerezhet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

iskolai és óvodai szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: iskolai és óvodai szociális 
segítői feladatok ellátása érdi közneve-
lési és közoktatási intézményekben.
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:
•	 főiskola, szociális alapvégzett-

ség (bővebben: 2/2018. Emmi 
rendelet 4. sz. melléklet);

•	 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. augusztus 24. 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: 1/452/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: iskolai és óvodai szociális 
segítő;

•	 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 

szakirányú végzettséggel 
lehetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. augusztus 31.

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék
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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 
munkaidő.
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 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései 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 
könyvtári 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 

személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő 
kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. szeptember 1. napjától tölthető 
be.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. augusztus 13. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt 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 
határideje: 2018. augusztus 17.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www. 
foldrajzimuzeum.hu honlapon 
szerezhet.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
fizika, kémia szakos tanári

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza 
utca 1/b.
A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: általános 
iskolai és gimnáziumi tagozaton 
fizika vagy kémia tantárgy 
oktatása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 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. augusztus 17. 
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. augusztus 21.

Mi  fán terem a gyöngylabda? 
Aki nem tudná – márpedig kevesen vannak, akik tudják 
–, a gyöngylabda olyan, mint egy hatalmas nyaklánc. És 
hogy mi mindent lehet vele csinálni, azt megtudhatták 
azok a gyerekek, akik egy hetet töltöttek el a Lavina 
sporttáborban.

Sok sport, játék, fürdés, 
kézműves foglalkozás – ez
zel telt a múlt hét a Lavina 
sporttáborban, amit július 
utolsó hetében rendezett 
Tinka Lajos, a Batthyány 
iskola tanára, nem csak bat
thyánysoknak. Idén is szép 
számmal eljöttek az érdi is

kolák 7–12 éves diákjai, hogy 
együtt játsszanak, sportolja
nak egy hetet az érdligeti 
kempingben.

– Az a célunk, hogy a gye
rekek megtanuljanak a kü
lönféle sporteszközökkel 
egyedül, párban és csopor
tosan is játszani. Ha már tud 

hulahoppkarikázni, ugró
kötelezni, és szívesen veszi 
elő ezeket az eszközöket, 
otthon sem fog unatkozni – 
hangsúlyozta Tinka Lajos, 
aki Brunczvikné Máté Ildi-
kóval, a Kőrösi iskola taná
rával foglalkozott a gyere
kekkel.  

Minden napnak megvolt a 
maga programja, no meg a 
maga sporteszköze. Reggeli 
előtt a szellemi és társasjá
tékoké volt a főszerep, majd 
előkerültek a kézműves kel

lékek: pörgettyűt, 
repülőt, csónakot, 
szélforgót készítet
tek a gyerekek – 
csupa olyan dolgot, 
ami otthon is meg
csinálható, csak 
papír, olló kell hoz
zá. Ezt követően 
jött az ismerkedés a 
különféle sport
ágakkal, eszkö
zökkel, illetve a kö
zösségi sportjáté
kok. Persze a hula
hoppkarika, a bab
zsák, a tollas, az 
ugrókötél nem volt 
ismeretlen a gyere
kek előtt, itt azon

ban azt is megtanulhatták, 
hányféleképp lehet ezekkel 
játszani. És voltak olyan 
eszközök is, amelyekkel rit
kán találkoznak a gyerekek, 
mint a lábtoll vagy a pelota, 
illetve az idei nyár nagy új
donsága, a gyöngylabda 
(képzeljünk el egy hasábok
ból és golyókból fűzött hula
hoppkarikát). Nem marad
hatott el a fürdés sem, ebéd 
előtt, illetve után, és a napba 
belefért a játszóterezés, il
letve a tábort záró ki mit 
tudra való készülődés is. 

– Fontosnak tartom a kö
zösségi életre való nevelést 
is: ez alatt az egy hét alatt 
nemcsak a gyerekek mozgá

sa ügyesedett, hanem meg
tanulták azt is, hogyan se
gíthetnek a társaiknak – 
hangsúlyozta Tinka Lajos, 
aki elmondta azt is: sok az 
olyan gyerek, aki évről évre 
visszajár a Lavina táborba.

– Sokkal több élményt 
szerzek itt, mint más tábo
rokban. Tavaly is voltam, és 
jövőre is szívesen jövök – 
mondta Alexandra, aki év 
közben is sportol: kézilabdá
zik. Bogi a társaságot szere
ti, és nagyon megszerette a 
röplabdát és a pingpongot, 
Emese pedig azért jön szíve
sen évről évre, mert itt új ba
rátokat szerezhet. 

QQ ÁdÁm K.

A cél, hogy a gyerekek megtanuljanak a különféle sporteszközökkel 
egyedül, párban és csoportosan is játszani

Természetesen nem maradhatott el a fürdés sem
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Trü kkös tolvajok az autópályákon
A nyári idegenforgalmi szezonban az ország átutazó for-
galma is megnő, ezért a Pest megyei rendőrök az autó-
pályák melletti parkolókban, pihenőhelyeken, benzin-
kutakon bűnmegelőzési témájú plakátokkal és szóróla-
pokkal igyekeznek felhívni az utazók figyelmét az eset-
leges veszélyekre, a védekezés formáira. András Tamás 
rendőrségi szóvivő hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél 
a prevenció.

Az idegenforgalmi szezon 
felélénkülésével, valamint 
az országon átutazó ven-
dégmunkások nyári árada-
tával egy időben az úgyne-
vezett trükkös lopások is 
egyre gyakoribbak az autó-
pályák mentén. A jól szerve-
zett, többnyire külföldi bűn-
bandák célpontjai főként 
szintén külföldiek, de senki 
sincs biztonságban, aki őri-
zetlenül hagyja értékét az 
autójában vagy jóhiszemű-
en segíteni próbál a csalók-

nak. Tolvajokra figyelmez-
tető táblákat helyez ki a 
rendőrség a Pest megyei 
gyorsforgalmi úthálózat 
mentén kialakított parko-
lókban, ám a közeljövőben 
az ország más megyéiben is 
hasonló transzparensekkel 
figyelmeztetik az utazókat, 
hogy vigyázzanak jobban 
értékeikre.

A Pest megyei rendőr-fő-
kapitányság szóvivője né-
hány példát is említett a 
megtörtént esetek közül.

A trükkös tolvajként is-
mert bűnözők módszere vál-
tozó, van úgy, hogy egyikük 
útbaigazítást kér egy térkép-
pel, míg a társa kiemeli az 
áldozat autójából az értéke-
ket, de arra is gyakran van 
példa, hogy egy benzinkút-
nál, pihenőnél kiszúrják a 
kiszemelt áldozat autójának 
kerekét, majd a kerékcserét 
kihasználva fosztják ki az 
autóst.

Tehát a legfontosabb az 
óvatosság, a bizalmatlanság 
és hogy minél nehezebbé te-
gyük a tolvajok dolgát – ösz-
szegezte a szóvivő. Kiemelte, 
hogy az értékeinket soha ne 
hagyjuk látható helyen az 
autóban, még arra a néhány 
percre sem, míg beugrunk a 
benzinkútra, mindig hasz-
náljuk a riasztót, és ha éjsza-

kára megállunk pihenni, ak-
kor zárjuk be az ajtót, és ki-
világított, ne pedig eldugott 
helyen parkoljunk le. 

A szóvivő hangsúlyozta: 
ha mégis megtörténik ve-
lünk valamelyik eset, és 
trükkös tolvajok áldozatá-
vá válunk, akkor nem cél-
szerű a nyomukba eredni, 
hanem hívjuk a segélyhívót, 
és igyekezzünk megfigyel-

ni a körülményeket, az autó 
jellemzőit, a rendszámot, 
az elkövetőket, és minél 
több információval, sze-
mélyleírással segíteni a 
rendőrök munkáját. Hozzá-
tette: előfordult, hogy már a 
helyszínen elfogták a tolva-
jokat, de van, hogy a felde-
rítés heteket, hónapokat 
vesz igénybe.

QQ BNYH

Nap fürdő és drámapedagógia
Drámapedagógiai héttel, kortárs segítő képzéssel, ki-
rándulásokkal, filmklubbal, közösségi játékokkal és 
kézműves foglalkozásokkal várja a fiatalokat a szünidő 
végéig a Szociális Gondozó Központ ifiklubja, ahol nem-
csak a programok ingyenesek, hanem a frissítők, a ha-
rapnivaló is.

Augusztusban úgy érez-
zük, egy pillanat alatt elröp-
pent a nyár, ám sok szülő érzi 
úgy: túlságosan is hosszú a 
diákok vakációja, legalábbis 
a rendelkezésre álló szülői 
szabadság szempontjából. 
Az ottalvós táborok meglehe-
tősen drágák, egy-egy hétnél 
többre kevés szülő tudja befi-
zetni a gyermekét, a napkö-
zis tábor pedig igazából úgy 
12 éves korig jó megoldás, a 
13–14 évesek kamaszokat 
rendszerint nem vonzza ez a 
lehetőség. Maradnak inkább 
otthon, gépeznek a négy fal 
között, jobb esetben elmen-
nek a barátokhoz, rosszabb 
esetben pedig az utcákon 
csellengenek, ami, valljuk be, 
egy idő után unalmas, sőt, ve-

szélyes is lehet egy fiatal szá-
mára.

Nekik, a vakációjukat ott-
hon töltő fiataloknak indítot-
ta el tíz éve nyári Parkoló 
programját a Szociális Gon-
dozó Központ. Korábban az 
alsósoknak és a tizenévesek-
nek közös foglalkozásokat 
tartottak, idén ez változott: a 
kisebbeket egyhetes napkö-
zis élménytáborba várták 
nyár elején, a nagyobbaknak 
pedig az év közben is működő 
ifiklub keretében tartanak 
nyári foglalkozásokat. Illetve 
nem is foglalkozások ezek, 
hanem kötetlen programok: 
társasozás, sakkozás, cso-
csózás, fafaragás, filmklub 
és jó sok beszélgetés. Van 
azért egy menetrend, amire 

felfűzik a napot: háromne-
gyed tízkor napindító torna, 
ezt követi „a nap bölcsessé-
ge”, azaz egy kis beszélgetés 
különféle emberi értékekről. 
Még tizenegy óra előtt nap-
fürdőznek egy rövidet a fiata-
lok, aztán jöhetnek a különfé-
le közösségi játékok.

– Hétfőnként társasozunk, 
kedden filmklubot tartunk, 
szerdán közösen főzünk, csü-
törtökönként sportolunk, ki-
rándulunk, pénteken pedig a 
könyveké a főszerep, és tar-
tunk kézműves foglalkozáso-
kat is – sorolta a programo-
kat Rákosi Aglája szociálpe-
dagógus, aki kollégáival 
együtt azon dolgozik, hogy a 
fiataloknak minél tartalma-
sabb nyaruk legyen.

Tekintve, hogy az ifiklub 
hátrányos helyzetű fiatalok-
nak szól elsősorban – bár iga-
zán nem ez a jellemző az itt 
összegyűlt gyerekekre –, 
nagy hangsúlyt fektetnek a 
különféle prevenciós progra-
mokra is: meghívták a rend-
őrség egyik előadóját, a kábí-
tószer-ellenes világnap al-
kalmából pedig prevenciós 
szabadulószobában voltak 
Budapesten. Nem töltik négy 
fal között az időt: drámapeda-
gógiai előadásokat látogat-
nak a fővárosban, kirándul-
nak Érden és Szentendrére is 
terveznek egy túrát. És vár-
nak más, komolyabb progra-
mok is a gyerekekre:

– Augusztus másodikán 
útnak indítottuk kortárs se-
gítő képzésünket, a nyolca-
dik, kilencedik és tizedik 

osztályba készülő fiatalok-
nak. Három hét leforgása 
alatt öt alkalommal látogat-
nak el hozzánk egy alapít-
vány munkatársai, ők tartják 
a tanfolyamot – egymás elfo-
gadása, az érzékenyítés, a 
megelőzés témakörében –, 
amelynek végén oklevelet 
kapnak a gyerekek. Ez a kép-
zés jó lehetőség arra, hogy az 
iskolákban legyenek olyan, 
speciális ismeretekkel ren-
delkező fiatalok, akikhez a 
társaik segítségért fordul-
hatnak – hangsúlyozta Ráko-
si Aglája.

Az augusztus 20-ai héten 
még vár egy drámapedagógi-
ai hét az ifikre, az utolsó na-
pok pedig már az iskolára 
hangolódással telnek majd. 

De ne szaladjunk ennyire 
előre, hosszú még a szünet, 
sok fiatal koptatja még az 
Emma utcai ház küszöbét a 
búcsúbográcsolásig. A vaká-
ció kezdete óta eltelt hat hét-
ben egyébként 78 gyerek vett 
részt a Szociális Gondozó 
Központ nyári programjai-
ban, és sokan naponta eltöl-
tenek itt pár órát – természe-

tesen nem kötelező minden-
nap jönni, sem nyitástól zárá-
sig maradni. A legtöbben 14–
15 évesek, de vannak 12 és 22 
esztendősek is. Hogy miért 
szeretnek itt lenni, arra min-
denkinek van legalább egy jó 
indoka: „addig sem unatko-
zom otthon” – Márk, hetedi-
kes; „mert közösségben lehe-
tek, ahol figyelnek rám” – 
Gergő, ötödikes; „mert szere-
tem a drámapedagógiát” – 
Lázár, tizenegyedik osztá-
lyos. Amiben mindannyian 
egyetértenek: jó együtt, jó az 
ifiben lenni, ahol nemcsak 
jók a programok, hanem új 
barátságok is szövődnek.

QQ ÁdÁm KataliN

Sokszor a kerékcserét kihasználva fosztják ki az autóst

INFOBOX
Szociális Gondozó Központ 

ifjúsági információs  
és tanácsadó iroda
2030 Érd, Emma u. 8.
Tel.: 06/23-362-240

Nyitvatartás június 18-tól 
augusztus 24-ig.
H–Cs: 9.30–16.00

P: 9.30–13.30

Ha kedd, akkor filmklub

A csocsó az egyik nagy kedvenc
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Érdeklődni a 23/362-034 vagy 23-367-061  
telefonszámokon lehet.

Önéletrajzát a kapas@kozjegyzo.hu mail címre várjuk.

Érdi közjegyzői irodába  
hivatalsegédi munkakör  

betöltésére részmunkaidős kollégát keresünk.
Erkölcsi bizonyítvány szükséges.

18
63

96

Titkársági asszisztenst

KRAUSE Kft.
Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő 

alumínium létrát, állványrendszert és egyedi 
szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég keres

Feladatok:
•	 	Telefonközpont,	levelek,	faxok	
kezelése

•	 Napi	irodai	tevékenység
•	 Fordítások	végzése
•	 Kapcsolattartás	az	anyacéggel
•	 	Beléptető	rendszer	és	munkaidő	
nyilvántartó	program	kezelése

•	 	Állandó	kapcsolattartás	az	informa-
tikai	részleggel

Elvárások:
•	 	Német	és/vagy	angol	nyelvtudás	
szóban	és	írásban.

•	 	Felhasználói	szintű	számítógépes	is-
meretek	(magas	szintű	Excel	kezelés)

•	 Jó	kommunikációs	készség
•	 Csapatmunka

Előny:
•	 Munkaügy	terén	jártasság
•	 Érdi	vagy	Érd	környéki	lakhely

Munkavégzés helye: Érd

A	fényképes	önéletrajzokat,	fizetési	
igény	megjelölésével	kérjük	a	
következő	címre	elküldeni:

agota.juhasz@krause-systems.hu	
vagy	a	06-23/365-109-es	faxszámra.

www.krause-systems.com

Soós pékségbe 
szakképzett 

cukrászt  
keresünk. 
Jelentkezés:  
Soós József  

30-942-79-68
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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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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!
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Ház  i kedvenceinket  
is hőguta fenyegeti
Az állatvédők gyakran találkoznak a lakosság által rövid 
láncra kikötött, árnyéktól mentes helyen, megfelelő 
mennyiségű friss ivóvíz nélkül tartott kutyákkal. A nap-
pali 30 foknál magasabb csúcshőmérséklet idején a rosz-
szul tartott házi kedvencek rövid időn belül hőgutát kap-
hatnak, amely hosszú távon pusztuláshoz vezet. A nyári 
meleg napokon a hosszabb ideig tartó sétáltatást érde-
mes kora reggel és késő délután megtartani. A naptól 
felhevült aszfaltot is érdemes elkerülni, hiszen ott köny-
nyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya mancsát.

Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület segélytelefonján a 
nagy nyári kánikulában ag-
gódó állatbarátok körében 
rendszeres téma a tűző napon 
kikötött, víz nélkül tartott ál-
latok számára történő segít-
ségkérés. Seres Zoltán egye-
sületi elnök szerint gyakran 
felejtenek kertben, udvaron 
egy-két napig (vagy tovább is) 
emberek házi kedvenceket. 
Van, hogy élelem, ivóvíz nél-
kül szenvednek az állatok. A 
kánikulában a kedvencek 
mellett gazdasági célú háziál-
latokra is fokozottabban oda 
kell figyelni. Ne csak a saját 
állatainkat óvjuk, figyeljünk 
oda a szomszéd portán tartott 
állatokra is.

A kutya önszántából soha 
nem mozogna a tűző napon a 
nagy kánikulában. Ha mégis 
ezt kell tennie, akkor tud-
nunk kell, hogy mindezt ne-
hezebben viselik a nagyobb 
testű, sötét színű kutyák, 
mint a kisebb testű, világos 
színűek. A kutya nem tud iz-
zadni, ami komoly nehézsé-
get okoz számára, mert 
pusztán a lihegéssel történő 
hővesztés néha, bizonyos kö-
rülmények között nem ele-
gendő, ilyenkor az állat kere-
si a hűvös helyet, padlót, ami-
re ráfeküdve hűtheti magát. 

Az Orpheus Állatvédő 
Egyesület 4 legfontosabb ta-
nácsa kutyák kánikulában 
történő tartásához: a nagy 

nyári hőségben se feledkez-
zünk el a játékról és a na-
gyobb sétákról, amelyeket 
kora délelőttre és késő dél-
utánra időzítsük; állatunk 
számára mindig legyen hű-
vös hely, ahova a napsugár-
zás elől szabadon el tud búj-
ni; kedvencünknek az élelem 
mellé naponta többször friss 
ivóvizet kell biztosítani; házi 
kedvencünket ne hagyjuk 
egyedül autóban (még nyitott 
ablaknál se), hiszen a tűző 
napon a belső hőmérséklet 
az egekbe szökhet.

A nagy nyári magas hő-
mérsékletet könnyebben át-
vészelik házi kedvenceink, 

ha hűvös helyen készítünk 
kuckót számukra. Fontos a 
napjában többször újratöl-
tött vizestál. Ha módunkban 
áll, nedvesítsük be az állat 
bundáját, úsztassuk, és leg-
főképp ne kívánjunk tőle 
„csúcsteljesítményt”. A nagy 
nyári melegben egy autóban 
5–10 perc alatt 60 fokra is fel-
ugorhat a levegő hőmérsék-
lete, ami a bent tartózkodó 
élőlények számára hosszabb 
távon végzetes lehet. A la-
kásban a sötétítés, a ventilá-
lás segítheti a meleg átvésze-
lését.

Ha megtörtént a baj, és lát-
juk, hogy a háziállat intenzí-

ven liheg, a nyelve állandóan 
kilóg a szájából, színe söté-
tebb a megszokottnál, a baj 
lehet akár hőtorlódás vagy 
hőguta is. Nyári kánikulá-
ban az oldalán fekvő, intenzí-
ven lihegő, eszméletét vesz-
tett állat rendszerint hőguta 
vagy napszúrás áldozata. A 
gyors folyadékpótlás és az 
állatorvosi segélykérés élet-
mentő lehet ebben az eset-
ben. A háziállatokért a gaz-
dák a felelősek. Egy kis oda-
figyeléssel elkerülhető lehet 
az állatok szenvedtetése és 
pozitív élményekkel élhető át 
a nyári forróság.

Forrás: zug.hu

Ha módunkban áll, nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk tőle „csúcs-
teljesítményt” (Fotó: ebangyal.hu)
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érdi munkahelyre felvesz takarítónőt
Feladatok:  irodák, üzletek, lakások takarítása
Feltételek:   gyakorlat takarítói munkában, 

fizikai alkalmasság gyors, hatékony 
munkavégzésre, magára adó, 
kulturált megjelenés, viselkedés

Bérezés:   teljesítmény alapján kiemelt 
bérezés érhető el

Jelentkezés: 
önéletrajzzal a hodil@megatherm.hu  

e-mail címen.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 

előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

A
Kft

16
81

34

Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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

Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 
lehetőség,  betanítás.

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

megjelölésével, elérhetőséggel a pékség 
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  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat 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.

 

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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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 AUGUSZTUSBAN 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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Ha örökbe fogadná Fickót vagy Didit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

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

Didi barátságos, kistestű ku-
tyus, napokig kóborolt, mikor 
egy állatbarát megsajnálta és 
behozta a menhelyre, eredeti 
gazdáját nem találtuk meg. 
5–6 év körüli, ivartalanított 
szuka, kinti-benti tartásra sze-
retnénk adni. ÁLLÁST KÍNÁL

Új! Biztonsági őrt/portást alkalmaz 
Érdi Festékgyár Érdeklődni: 06-30-
4089641

*84484*

ÁLLAT

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

*70117*

ALBÉRLETET KERES

Albérletet keresek 2 fő részére. 06-
30/266-3170

*88271*

ALBÉRLET KÍNÁL

Albérlet kiadó hölgy részére kony-
ha-, fürdőszobahasználattal. 25 ezer 
ft/hó. 06-20/434-5724.

*88658*

Kiadó kertes ház alsó szintje, 80 m2. 
Érdeklődni: 06-30/288-2941.

*88321*

Komfort nélküli családi ház telekkel 
kiadó munkásszállónak, raktárnak 
stb., akár haszonbérlet is lehetséges. 
06-30/6570-762.

*88304*

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

*86638*

INGATLAN

Vállalkozók figyelem! Érd-Parkvá-
ros központjában eladó (Spar mel-
lett) családi ház+társasházak építé-
sére kiválóan alkalmas nagy telek. 
Irányár: 49 M Ft. Érd.: 06-70-703-1489

*84910*

CSALÁDI HÁZ

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

*81864*

TÁRSKERESÉS

48 éves, nőtlen férfi komoly kapcso-
latra társat keres. Budapesti és Pest 
megyei hölgyek hívását várom. 06-
20-454-1373

*85687*

72 éves érdi özvegyember keres ren-
dezett körülmények közt élő, kedves, 
józanéletű hölgyet. 06-30-912-6602

*86023*

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-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 augusztusban 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722

*83786*

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

*69751*

Konténeres teherautóra 
keresünk sofőrt  

törökbálinti telephellyel. 
Fizetés: 300.000-350.000 Ft között. 
06-20/934-6354
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Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222

17
21

07

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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185870

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. 06-70-395-88-78
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LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!
06-20-318-4555
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35Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

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

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817, 20/9317-114 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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: Pakk Nándor,  

e-mail: bocsi.krisztian@krupptsa.hu 
Telefon: 06-30-195-0484

Érdi telephelyre
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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. augusztusában 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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Feltétel:
 ( sportos, kiváló fizikai erőnlét
 (  kiváló  fejben számolási 

képesség
 ( alapszintű számítógépes ismeret
 (  két műszakos munkarend 

vállalása

Előny:
 (  kereskedelmi, raktározási 

gyakorlat
 ( targoncavezetői engedély

REGIO JÁTÉK  
törökbálinti bevásárló központjába

munkatársat keres

Érdeklődni lehet:  
csoma.aniko@regiojatek.hu

Csoma Anikó
+36-30-469-0786

raktáros

ÁLLÁSHIRDETÉS – RAKTÁROS
A Fix Net Kft. biatorbágyi telephelyére keres 
raktáros munkatársat 8 órás munkaidőben, 

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

•   raktározási tapasztalat és targonca 
jogosítvány

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a peter@fix-net.hu e-mail címen. 
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VEGYES

Eladó fürdőszobabútor, hűtőszek-
rény, fagyasztó, kézi csomózású per-
zsaszőnyeg és szőnyegek. 06-23-
377576

*87058*

Garázsvásár! Augusztus 4-én és 11-
én (szombaton) 9-14 óráig. Alispán 
utca 31. Bármikor telefonos egyez-
tetéssel. Sürgősen eladó: évelő vi-
rágok, ruházat, gyermek íróasztal, 
frütőz, vasalók, kávéfőzők, párnák, 
paplanok, csőmenetmetző és na-
gyon sok minden más. 06-30/568-
8942, 06-30/568-8921.

*88878*

Jó állapotú babakocsi, mózeskosár, 
gyerekülés eladó. Érdeklődni este: 
0623360932

*87376*

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

*72811*

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE 
ELADÓKAT KERESÜNK!

A Family Frost K�  eladó partnereket keres mélyhűtött 
termékek gépkocsiról történő értékesítésére, 

Sóskút és vonzáskörzetéből.
Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi 
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

  AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
•  B kategóriás jogosítvány,

 vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:
•  Egy multinacionális cég biztos háttere.
•  Versenyképes jövedelem!
•  Prémiumok!

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
 e-mailcímen, vagy érdeklődjön a 
06-30-300-9113-s telefonszámon. 18
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„En nél jobban nem is sikerülhetett volna”
Remekül sikerült a formaidőzítés Végh Richárdnak, az 
Érdi Spartacus SC junior korosztályú szumósának, aki 
aranyérmet szerzett a tajpeji világbajnokságon. Délceg 
József annak ellenére nem elégedett a teljesítményével, 
hogy három mérkőzést nyert, s végül a hetedik helyen 
végzett. Molnár Tamásnak pedig nem volt szerencséje, 
hiszen első meccsén megsérült, másodikon pedig búcsú-
zott a további szerepléstől. A hazatérő sportolók az Érd-
TV-nek értékelték a részvételt.

– Végig rendesen megcsi-
nálták a felkészülést, men-
tálisan még kell egy kicsit 
fejlődniük, de mivel van egy 
világbajnokunk, mondha-
tom, hogy jól sikerült a fel-
készülés – szögezte le Ko-
vács János, az Érdi Sparta-
cus SC edzője, aki a vb-n 
szövetségi kapitányként is 
szerepet vállalt. A szakve-

zető hozzátette, hogy Dél-
ceg és Molnár is junior korú 
volt, tehát hozták magukat, 
de egy világbajnokságon 
természetesen a világ leg-
jobbjai gyűltek össze, így 
nem volt egyszerű dolguk.

– Úgy érzem, mindent be-
leadtunk a csapattal és Jani 
bácsival. Ennél jobban nem 
is sikerülhetett volna – fo-

galmazott az aranyérmet 
szerző Végh Richárd, aki a 
sportág őshazájának szá-
mító Japán versenyzőjét 
verte az első körben, ami 
sok mindent elárul, pláne 
úgy, hogy a 80 kilós sporto-
ló egy rendkívül nehéz ágon 
jutott el az aranyéremig.

Délceg Józsefnek öt válto-
zatos meccse volt a világ-
bajnokságon, első két mecs-
csét megnyerte, majd a vég-
ső győztes ukrántól kika-
pott, így a vigaszágon a he-
tedik helyig menetelt. En-
nek ellenére nem elégedett 
a teljesítményével.

– Negatívnak éli meg, én 
nem. Ez egy nagyon jó ered-
mény első felnőtt világbaj-

nokságán. Ő egy fiatal ver-
senyző, ne felejtsük el, hogy 
korosztályában Európa-
bajnok – fogta fel optimis-
tán Délceg József szereplé-
sét a kapitány, azonban a 
versenyző maximalista 
hozzáállása is bizakodásra 
ad okot.

– A győzelmeket nem kell 
megmagyarázni, viszont én 
egy hetedik hellyel nem tu-
dom beérni. Ha már kimen-
tem, a legjobbat akartam, 
de most így alakult – fogal-
mazott Délceg.

A harmadik érdi résztve-
vőnek, Molnár Tamásnak 
nem volt szerencséje, hi-
szen első meccsén kiugrott 
a térde.

– Nem vagyok elégedett, 
haragszom magamra, mert 

lehetett volna jobb is, de az 
első mérkőzésen lett egy sé-
rülésem, a másodiknál már 
nem voltam ott fejben. De 
majd jövőre reváns lesz – te-
kintett előre a 2017 legjobb 
magyar szumósának vá-
lasztott Molnár Tamás.

A szumósok számára ok-
tóberben folytatódnak a 
nagy viadalok, ekkor ren-
dezik ugyanis Észtország-
ban az U14-es, U16-os és 
U18-as Európa-bajnoksá-
got. Az Érdi Spartacusnál 
addig is zajlik az élet. Pata-
ki Sámuel például a birkó-
zók római junior Európa-
bajnokságán a szabadfogá-
súak 92 kilogrammos me-
zőnyében küzd meg augusz-
tus 4-én.

QQ Domonkos

Baj nokság és napközis tábor
Az elmúlt hetekben sem maradtak versenyek és esemé-
nyek nélkül az Érdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesü-
let (ÉKTSE) versenyzői. 

2018. július 22-én Sopron-
ban rendezték meg a Magyar 
Köztársaság XCO (Olimpiai 
Cross Country) 2018-as baj-
nokságát, melyen az egyesület 
utánpótlásából Bartalis Hu-
nor, Kömöz Abigél és Kömöz 
Sámuel állt rajthoz. A pálya 
nehéz és technikás volt, töké-
letesen alkalmas az országos 
bajnokság lebonyolításához. 

A gyerekek közül U9-es ka-

tegóriában Kömöz Abigél az 
előkelő harmadik helyen ért 
célba, megszerezve az egye-
sület első XCO bajnoki dobo-
gós helyezését. 

Július 29-én Kincsesbá-
nyán rendezték meg az or-
szágúti master (30+ év) or-
szágos bajnokságot, amelyen 
a csapatból három versenyző 
indult. Kategóriától függően 
öt, illetve hat kört kellett meg-
tenni a 17,4 kilométeres, kö-

rönként 166 méter szintet tar-
talmazó pályán, ami 87, illet-
ve 104,4 kilométert jelentett. 

A távon és a szinten felül az 
időjárás is nehezítette a ver-
senyzők dolgát, hiszen bőven 
30 fok fölött volt a hőmérsék-
let. Homonnay András Mas-
ter 1 kategóriában a 17., Néme-
th Róbert Master 2 kategóriá-
ban a 21., Kömöz Róbert szin-
tén Master 2 kategóriában a 

43. helyen zárta a versenyt.
Az augusztusi nyári szünet 

előtt a gyerekeknek egyhetes 
kerékpáros napközis tábort 
szervezett az ÉKTSE, amely-
nek keretén belül a gyerekek 
megismerkedhettek az Érd, 
Sóskút, Biatorbágy, Törökbá-
lint között elterülő Iharos-er-
dővel, ami elhelyezkedése és 
domborzata miatt ideális az 
érdi hegyikerékpárosok szá-
mára. A délelőttök elméleti és 

gyakorlati foglalkozásokkal 
teltek el, amelyekben a gyer-
mekek kerékpárszereléssel 
és -karbantartással ismer-
kedtek meg.

Csütörtökön Poteczin Ani-
kó nemzeti mountain bike 
bíró tartott előadást a kerék-
párversenyeket érintő ver-
senyelméletből, versenysza-
bályzatból: miben és hogyan 
versenyzünk, mik az alapvető 
szabályok, hogyan frissítünk 
verseny közben, milyen öltö-
zékben állunk dobogóra, ho-
gyan vesszük át az érmet. Az 

interaktív előadás nemcsak a 
gyerekeknek, de a jelen lévő 
szülőknek is nagyon tetszett.

Délutánonként játékos 
technikai edzésekből, vala-
mint mindennap egy hosz-
szabb, 15–20 kilométeres, sok 
szintet tartalmazó túrából 
állt a program.

A zárónapon a csapat az 
Anna-hegyet vette célba, és a 
nap végére jól elfáradtak.

QQ Domi

Érmek  
a gyerekmedencéből
Az Érdi Úszó Sport Kft. négy lány és hat fiú úszója 
összesen tizenkét érmet szerzett a Kecskeméten 
rendezett országos gyermek bajnokságon, amely 
után nem sokkal a serdülőknek Győrben volt jele-
nésük a serdülők ob-ján.

Négy arany-, egy ezüst- 
és hét bronzéremmel holt-
versenyben a második 
legtöbb érmet szerezte az 
Érdi Úszó Sport Kft. a 
Kecskeméten rendezett 
országos gyermek baj-
nokságon. Ángyán Máté 
győzött 100 és 200 méter 
pillangón, valamint 200 
méter vegyesen, továbbá 
200 méter háton a dobogó 
legalsó fokára állhatott. 
Csulák Lia 400 méter ve-
gyesen első, 200 méter pil-
langón és 400 méter gyor-
son harmadik lett. Dulka 
Zsófi 200 méter pillangón 
elért bronzéremmel kez-
dett, majd 200 háton 
ezüstérmes lett, míg 100 
méter pillangón negye-
dikként érte a falat. Tohl 
Patrik 100 és 200 méter 
pillén is harmadikként 
zárt. A két versenyszám 
között 100 és 400 méter 
gyorson is hetedikként 
végzett. Tohl Patrik test-
vére, Dániel is döntőzött 
egyet, hiszen a 2005-ösök-
nél 200 méter gyorson he-
tedik lett. Az Érdi Úszó 
Sport Kft. 4x100 méteres 
mix gyorsváltója 4:00,49-
es idővel lett bronzérmes 
az Egri Úszó Klub és a 
Győri Úszó SE mögött.

Ezt követően az érdiek 
kilenc versenyzővel álltak 
rajtkőre a győri serdülő 
ob-n. A négynapos viada-

lon a 2003-as és annál fia-
talabb lányok és a 2002-es 
és annál fiatalabb fiúk ver-
senyeztek az országos baj-
noki címért. Az érdi indu-
lók többségében jóval fia-
talabbak voltak az előze-
tes korosztálynál, ennek 
ellenére többször is dön-
tőztek. A 2002–2003-as 
születésűek 4x100 méte-
res mixed vegyes váltójá-
ban az érdiek Őri Rebeka, 
Jankó Donát, Tohl Patrik 
és Polgár Laura sorrendű 
négyese 4:18,18-as idővel a 
hetedik helyet szerezte 
meg. A 2003-as Jankó Do-
nát annak ellenére döntő-
zött két számban is, hogy 
egy évvel fiatalabb a ser-
dülő ob korosztályánál, de 
100 méter háton nyolcadik 
lett az A-fináléban 1:08,22 
perces idővel, míg 50 mé-
ter mellen egy hellyel csú-
szott le az éremről, miután 
00:31,38-as ideje a negye-
dik legjobb volt.

A B-döntőben többen is 
érdekeltek voltak, 200 
mellen Jankó Donát nyol-
cadik (összesítésben ti-
zenhatodik), a 2004-es Őri 
Rebeka 100 és 200 háton 
is ötödik (összesítésben 
tizenharmadik) lett. 
Emellett Jankó Donát 200 
méter vegyesen a B-dön-
tőben a hetedik helyet 
szerezte meg.

QQ Domonkos

A napközis táborban a gyerekek megismerkedhettek az Érd-Sóskút-Biatorbágy-Törökbálint között elterülő 
Iharos-erdővel
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Az USA-val is összecsapnak!
Hét felkészülési mérkőzést 
játszik a szeptember 2-ai, 
Eger elleni idegenbeli bajno-
ki nyitány előtt az ÉRD női 
kézilabdacsapata.

Szabó Edina együttese 
eredetileg az Alba Fehérvár 
KC ellen kezdte volna az 
edzőmeccsek sorát, de az 
ÉRD Arénában rendezett 
mérkőzés a Fejér megyeiek 
kérésére elmaradt, így hiva-
talosan a lapzártánk után 
rendezett székesfehérvári 
találkozóval nyitották meg 
az idény edzőmeccseit Janu-
rik Kingáék. Ezt követően 
augusztus 3-án, 15 órától az 
Elek Gyula Arénában, az 
FTC ellen lesz jelenése a csa-
patnak, amely augusztus 8. 
és 10. között rendezi meg 
Ipartestület Kupáját.

A hazai torna 18 órakor az 
Egyesült Államok–Budaörs 
meccsel indul, amelyet 19.45-
től az ÉRD–MTK Budapest 
mérkőzés követ. A második 
napon Egyesület Államok–
MTK és ÉRD–Budaörs mecs-
cseket rendeznek, míg 10-én 
MTK–Budaörs és ÉRD–Egye-
sült Államok összecsapások-
kal zárul a torna.

Ezt követően Szabó Edina 
gárdája 12-én, vasárnap 15.30-
tól a francia Besancon ellen vív 
meg, majd az utolsó edzőmeccs-
re hazai környezetben, augusz-
tus 28-án, 17 órakor a Győri 
Audi ETO KC ellen kerül sor.

Az ÉRD a bajnokság 
2018/2019-es idényét szeptem-
ber 2-án kezdi, amikor az NB 
I-be feljutó Eszterházy SC ott-
honában, Egerben lép pályára.

QQ DB

Döntetlen a főpróbán
Az NB II-től búcsúzó Szolnoki MÁV FC ellen vívta utolsó 
edzőmeccsét az Érdi VSE, amely 2–2-es döntetlennel 
hangolt az augusztus 5-én 17 órakor kezdődő, Videoton 
FC II elleni hazai szezonnyitóra.

Öt hiányzójára, Németh 
Gábor Vincére, Pintér Ni-
kolára, Pál Szabolcsra, Or-
szág Péterre és Kónya Ben-
jáminra sem számíthatott 
az Érdi VSE vezetőedzője, 
Limperger Zsolt, így felfor-
gatott összeál l ításban, 
klasszikus balhátvéd nélkül 
állt fel az Érdi VSE, amelynél 
még Melczer Vilmos játéka 
is kérdéses volt, hiszen a kö-
zéppályás kisebb combsérü-
léssel bajlódik, így nem mert 
kockáztatni.

Az első percben a vendégek 
megszerezték a vezetést, mi-
után egy védelmi hibát a ka-
putól tizenkét méterre, üre-
sen álló Laczkó Milán hasz-
nált ki (0–1). Ezt követően 
gyorsan válaszolhatott volna 
a házigazda, de Bogdán Erik 
veszélyes jobb oldali beadása 
nem talált kaput.

A folytatásban inkább az 
érdiek akarata érvényesült, 
előbb Kalmár Domonkos te-
kert jobbról, ballal a kereszt-

lécre, majd Balázsovics 
Máté bal oldali beadása után 
a hosszún érkező Kelemen 
Patrik kapuba pofozta a lab-
dát (1–1).

A túloldalon egy jobb olda-
li szabadrúgást követően 
Annus Árpád jó harmincról 
szúrta kapura a kipattanót, 
de ez nem jelentett veszélyt 
Kertész Ferenc kapujára. 
Egy perccel később Kalmár 
Domonkos ziccerét védte 
bravúrral Molnár-Farkas 
Tamás, majd a kipattanót 
ugyan Koós Gábor a kapuba 
emelte, de a partjelző szerint 
lesen állt az érdi játékos.

A Szolnok a 22. percben 
egy gyors ellenakció után 
veszélyeztetett, amikor An-
nus forgatta meg Koós Gá-
bort, majd Kertész védett 
nagyot. Ezt követően ki-
egyenlített játék folyt a pá-
lyán, a következő akcióra 
egészen a 35. percig kellett 
várni, amikor Koós Gábor 
indítása után Balázsovics 

Máté durrantott fölé. A félidő 
hátralévő része is az érdieké 
volt, de Balázsovics újabb kí-
sérlete, Kalmár lövése és 
Koós fejese sem volt veszé-
lyes a Tisza-partiakra, míg a 
túloldalon Kánya Norbert 
szólója után mentett a hazai 
védelem. A 42. percben pedig 
Pallagi Botond remek lab-
daszerzése után vette észre, 
hogy a vendégek kapusa kint 
áll, saját térfeléről azonban 
csak centikkel hibázta el a 
lövést.

A második félidőre egyik 
vezetőedző sem cserélt me-
zőnyjátékost, az érdieknél 
Borek Norbert érkezett csak 
a kapuba. A játékrész első 
helyzete az érdiek előtt adó-
dott, de Koós Gábor nem ta-
lálta el jól a Kelemen Patrik-
tól kapott labdát, így a szol-
nokiak kapusa könnyedén 
védett. A túloldalon pedig 
Simon Attila hagyott ki egy 
ordítóan nagy ziccert egy 
jobb oldali szabadrúgás 
után.

Ezt követően inkább a ven-
dégek támadtak többet, de a 
kapura nem voltak veszélye-
sek, szemben az érdiekkel, 

akiknél a csereként beálló 
Gera Dávid remekül ugrat-
ta ki két társát, de a kapuból 
jól mozdult ki a szolnoki ka-
pus, aki menteni tudott.

A hajrában mindkét félnek 
megvoltak a lehetőségei, 
előbb Kelemen Patrik lépett 
ki jól, de nem talált kaput, 
majd két perccel a mérkőzés 
vége előtt a szolnokiaktól a 

csereként beálló Nagy Cson-
gor vette be Borek Norbert 
kapuját. Amikor már azt hit-
tük, hogy vereséggel zárul a 
főpróba, akkor viszont egy 
jobb oldali akció után Kele-
men Patrik adott be, amelyet 
a hosszún üresen érkező 
Honti Attila értékesített, ki-
alakítva a 2–2-es végered-
ményt. Q Domonkos Bálint

AZ ÉRD FElkÉsZÜlÉsi 
mÉRkŐZÉsEi
07.31., 18.00:  

Alba FKC–ÉRD
08.03., 15.00:  

FTC-Rail Cargo Hungaria–ÉRD
08.12., 15.30:  

ÉRD–Besancon (francia)
08.28., 17.00: É 

RD–Győri Audi ETO KC

iPARtEstÜlEt kUPA
08.08., 18.00: Egyesült 

Államok–Budaörs
08.08., 19.45: ÉRD–MTK Budapest
08.09., 18.00: Egyesült 

Államok–MTK Budapest
08.09., 19.45: ÉRD–Budaörs
08.10., 18.00: MTK Budapest–Bu-

daörs
08.10., 19.45: ÉRD–Egyesült 

Államok

Honti Attila (zöldben) a hajrában egyenlített a Szolnok ellen 
 (Fotó: Balogh István)
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A nemlétező  
hagyaték
Szeleczky Zita vitathatatlan tehetsége és legendás szép-
sége ellenére ellentmondásos alakja a magyar színmű-
vészetnek. Gyors karrierjét – 1944-ig 27 filmben játszott 
főszerepet – a háború törte derékba, vitatható közsze-
replései miatt emigrációba kényszerült. A népbíróság 
távollétében három év börtönre és vagyonelkobzásra 
ítélte. Először Olaszországban, Ausztriában élt, majd 
Argentína, végül az Egyesült Államok lett az otthona.

Szeleczky Zita magyarsá-
gára mindig büszke volt, te-
hetségét a nemzeti érzés 
életben tartásának szolgála-
tába állította az emigráció 
évtizedei alatt is. A legeldu-
gottabb, kicsiny, 60 szemé-
lyes magyar házakban épp-
úgy fellépett, mint az óriási 
létszámú magyar kolóniák 
nagy színházaiban. Bárhová 
ment a nagyvilágban, elő-
ször „Balassától napjainkig” 
című szavalóestjével kezdett.

A művésznő 45 év távollét 
után 1990-ben látogatott elő-
ször haza Magyarországra, 
majd 1993-ban jött újra. Idő-
közben megismerkedett 
Máté Ottilia Érden élő, erdé-
lyi származású énekesnővel, 
aki elsősorban hazáról, ha-
zaszeretetről, magyarságról 

énekelt, s műsoraival bejárta 
a világ magyarlakta vidéke-
it. A rokonszenv tehát köny-
nyen ébredt föl a két művész 
között. Hazalátogatásai so-
rán aztán Szeleczky sok időt 
töltött Máté Ottilia érdligeti 
otthonában, s gyakran mon-
dogatta, hogy szívesen tele-
pedne le ezen a környéken. 
Innen jött aztán az ötlet, 
hogy az akkori érdi polgár-
mester, Harmat Béla meg-
győzte a meglehetősen vona-
kodó képviselő-testületet, 
hogy a város bocsásson egy 
házat a hazatelepülő mű-
vésznő rendelkezésére. Idő-
közben Szeleczkyt kitüntet-
ték (1993) – Wass Alberttel 
együtt – a magyar Köztársa-
sági Érdemrend Középke-
resztjével, s a Legfelsőbb Bí-

róság is felmentette (1994) az 
1947-es vádak alól.

A művésznőnek szánt Ka-
milla utcai villát a tervezett 
kétmilló forint helyett végül 
11 millióért újították föl. A 
bőkezű és kedves fogadtatás 
nem csak Szeleczky Zita im-
már rehabilitált és állami ki-
tüntetéssel elismert szemé-
lyének szólt. A lassan 84 éves 
művésznő ugyanis magával 
hozza emigrációban töltött 
évek emlékeit: teljes könyv-

tárát, lemezeit és különleges 
fellépőruháit is. Los Angeles-
ben egy óriási házban őrzi 
ezeket a tárgyakat, ám az 
érdligeti épület túl kicsi a 
rengeteg emlékhez. Ezért az 
önkormányzat úgy döntött, 
hogy második ütemként 
majd egy kiállítótermet épít 
a házhoz, amelyből Szelecz-
ky-emlékszoba lesz, s a teljes 
Szeleczky-hagyaték Érd tu-
lajdonába megy át – ezek vol-
tak a tervek.

Nos, az idős művésznő alig 
fél évig élt az érdligeti villá-
ban, mivel 1999. június 12-én 
elhunyt. Szeleczky-emlék-
szoba azonban azóta sincs 
Érden. Szeleczky Zita 
ugyanis írásos végrendelet-
ben nem hagyott a városra 
semmit, s mivel halála után 
37, az örökségre igényt tartó 
rokon bukkant föl, lényegé-
ben a városnak nem maradt 
semmi.

QQ (mnp)

Hab ilitáció a Művészetek Völgyében
Ha nyár, akkor Kapolcs, legalábbis a Dr. Dizseri Tamás 
Habilitációs Központban: évek óta megjelennek a Művé-
szetek Völgyében kerámiáikkal, varottasaikkal, üveg-
díszeikkel.

A Habilitációs Központ 
Csengettyű együttesét so-
kan ismerik nemcsak Érden, 
hanem a környékbeli telepü-
léseken is. Akik látták már 
őket a színpadon, láthatták, 
mekkora élmény számukra 
az együtt zenélés. Talán ke-
vesebben tudják, hogy a köz-
pontban nemcsak zeneterá-
pia, hanem szociális foglal-
koztató is működik: a tizen-
nyolc év feletti enyhe és kö-
zépsúlyos értelmi sérült fia-
talok a kerámiaműhelyben – 
szakértő irányítással – 
agyagból használati és dísz-
tárgyakat készítenek, a kre-
atív műhelyben párnákat, 
textilállatkákat, táskákat, 
díszeket varrnak, és az utób-
bi években az üvegfestés is 
kedvelt elfoglaltságuk lett. A 
fiatalok napi négy órában 
dolgozhatnak, amiért anya-
gi juttatást kapnak, de iga-
zából nem a pénz ennek a 
munkának a fizetsége, ha-

nem az alkotás öröme, az 
érzés, hogy ők is dolgoznak, 
és hogy ez a tevékenység tes-
ti-lelki fejlődésükre is nagy 
hatással van. 

Az elkészített tárgyakkal 
kiállításokon, vásárokon ta-
lálkozhatunk. Legutóbb a 
Művészetek Völgyében jár-
tak, ahol július 20-tól 29-éig 
két sátorban is kiállítottak: 
a kapolcsi katolikus temp-
lomkertben és a Zsanna-
manna udvarban. A kézmű-
ves termékeket a központ 
négy munkatársa árulta; fel-
váltva utaztak le Érdről pár 
napra – tudtuk meg Pa-
róczai Zoltánnétól, a Habi-
litációs Központ vezetőjétől.

– Nagyon sokat fejlődött a 
kerámiaműhelyünk, nagyon 
szép alkotásukat vittünk 
Kapolcsra. Az üvegfestmé-
nyeinket is nagyon keresték, 
ami pedig a textileket illeti, 
sok új termékkel jelentkez-
tük, de legnépszerűbbek a 

varrott állatok, illetve a tás-
kák voltak. Büszke vagyok 
arra, hogy a Művészetek Völ-
gyén keresztül az ország 
több pontjába eljut a hírünk: 
a sátrunknál megállók ér-
deklődnek, és szórólapunk 
segítségségével megismer-
kedhetnek velünk. Gyakori, 
hogy később felveszik ve-
lünk a kapcsolatot, és az or-
szág több pontjáról is rendel-
nek tőlünk ajándékot kará-
csonyra, egyéb ünnepre – 
fűzte hozzá Paróczai Mari-
ann, aki köszönetet mondott 
azoknak a támogatóknak, 
akik lehetővé tették, hogy a 
Habilitációs Központ idén is 
lejusson Kapolcsra. Több 
vállalkozás is közreműkö-
dött ebben, és mint Mariann 
elmondta, T. Mészáros And-
rás polgármester is minden 
évben segíti őket azzal, hogy 
egy cégtől támogatást sze-
rez számukra.

Bár Kapolcsnak már vége, 
a Habilitációs Központban 
nem áll meg az élet, hiszen a 
fiatalok nappali ellátása 
nyáron sem szünetelhet. A 
központ ügyeletet is ellát, 

amikor a környező települé-
sek speciális intézményei 
zárva tartanak. Persze azért 
jut idő a pihenésre is: egy 
nyertes önkormányzati pá-
lyázat segítségével a fogya-
tékkal élő fiatalok idén is el-
jutnak Balatonszárszóra 
nyaralni, ősszel pedig peca-
túrára mennek – szintén ön-
kormányzati pályázati for-
rásból, a horgászegyesület 
szervezésében. Október 14-
én pedig nagyszabású jóté-
konysági koncertet szervez-

nek az Érd Arénában, a 
Csengettyű együttes, a Boly-
ki Brothers, a Bolyki Soul 
and Gospel Kórus és a PA-
RA-RA fellépésével. 

– Régi vágyam, hogy köz-
pontunk Emberi Hang ala-
pítványával létrehozzunk 
Érden egy lakóotthont a fo-
gyatékkal élő fiatalok szá-
mára, és a jótékonysági kon-
cert bevétele ezt támogatja 
– zárta szavait Paróczai Zol-
tánné.
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Hazalátogatásai során Szeleczky Zita sok időt töltött Máté Ottilia érdligeti otthonában, s gyakran mon-
dogatta, hogy szívesen telepedne le ezen a környéken

Idén két sátorban is kiállítottak a központ munkatársai: a kapolcsi 
katolikus templomkertben és a Zsanna-manna udvarban


