
Kedves 
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a nyári leállás 
miatt irodánk 

2018. 08.15-22-ig

zárva tart, illetve 

2018. augusztus 22-én 

újságunk nem  
jelenik meg.

Megértésüket köszönjük!
Szerkesztőség
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A SIKERRE való tekintettel 
akciónkat felturbóztuk!
ARANY ÉKSZEREK  

-30% EXTRA 
KÉSZPÉNZFIZETÉSI  
KEDVEZMÉNNYEL!

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

a nyár színeivel. Most érdemes!

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  
13.000 Ft/gramm

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros, 

Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO; 
Veszprém INTÉRSPAR

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Iparos u. 5 INTERSPAR

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 

+36709494996 19
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Érd Bem tér 1. (üzletsoron) • 06-20-4799-007
www.ebeningatlan.hu • ebeningatlan007@gmail.com

Eladná ingatlanát?
Bízza ránk!

INGATLANIRODA
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„Az utazás arra nevel, hogy ott, ahol élünk, ott is lássuk meg a szépséget!”
Interjú dr. Palkó Zsolttal, az Érdi Polgári Természetőrség elnökével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 31. szám    2018. augusztus 8.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mil ák Kristóf Európa-bajnok 200 pillangón
Az Érdi Úszó Sport Kft. verseny-

zője, Milák Kristóf aranyérmet 
nyert múlt vasárnap 200 méter pil-
langóúszásban a Glasgow-ban zajló 
Európa-bajnokságon. A 18 éves Mi-
lák egészen elképesztően nagyot 
úszott, magabiztosan verte meg a 
mezőnyt, köztük a második Kende-
resit is. Milák Kristóf 1:52.79, a 21 
esztendős, olimpiai harmadik Ken-
deresi 1:54.36 perces idővel csapott 
célba. A rajt után Milák a várakozá-
soknak megfelelően az élre állt és 
óriási iramot diktált, s féltávnál 
már másfél másodperc volt az elő-
nye. Az utolsó ötvenre fordulva nem 
volt kérdés a győzelme, csak az Eu-
rópa-csúccsal harcolt, de végül ki-
lenc századdal elmaradt attól. Mi-
lák a verseny után hangsúlyozta, 
túlságosan is szerette volna meg-
dönteni Cseh László 2008-as Euró-
pa-csúcsát (1:52.70), ezért a végére 
nem maradt már ereje. Milák a ma-
gyar úszóválogatott első aranyát 
nyerte Glasgow-ban.  n 23. oldal

Szent István-napi ünnepség Érden 

Városunkban a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében 
rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepséget. Az ese-
ményen köszöntőt mond T. Mészáros András polgár-
mester, majd az érdi egyházi felekezetek közreműkö-
désével megszentelik az új kenyeret.  n 6. oldal

A szeretet vámszedői újra munkában

Az Érdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója 
és a Szociális Gondozó Központ munkatársa bűn-
megelőzési tanácsokat adtak időseknek. Az érintette-
ket nem csupán az utcán szólították meg, hanem a 
lakóhelyeiken is felkeresték őket.  n 7. oldal

Véget ért a tizedik művésztelep

Műterem látogatással fordult a finisébe múlt pénte-
ken a X. Érdi Művésztelep, majd a múzeumkertben 
egy jó hangulatú pikniket tartottak az alkotók és bará-
taik. Az érdeklődök mind elismeréssel nyugtázták, 
mennyire termékenyek voltak az alkotók.  n 9. oldal

(fotó: Magyar Úszó szövetség)
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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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Gyermek gyógycipő
orvosi  
rendelvényre

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

30 nap alatt!

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

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
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Ing yenes szűréssel  
az életért
Mammográfiás emlőszűrésre kapnak meghívólevelet a 
Dr. Romics László Egészségügyi Intézménybe azok a 
45–65 év közötti érdi nők, akik két éve nem vettek részt a 
vizsgálaton. A mammográfiát üzemeltető Perla x-ray Kft. 
ügyvezető igazgatója, Völgyiné Juhász Klára lapunknak 
elmondta, hogy a statisztikák szerint csak az érintettek 
egyharmada él az ingyenes vizsgálattal, amivel pedig 
akár a 4–5 milliméteres, kicsi elváltozásokat is fel tudják 
ismerni az orvosok akkor, amikor még a páciensnek nin-
csenek tünetei. A vizsgálat tehát életmentő lehet.

Dr. Cornides Ágnes, a Bu-
dapest Főváros Kormányhi-
vatala Népegészségügyi Fő-
osztálya Nemfertőző Beteg-
ségek Osztályának vezetője 
szintén ezt hangsúlyozta 
kérdésünkre adott válaszá-
ban. – Mint minden rosszin-
dulatú daganatos betegség, 
az emlőrák is annál jobban, 
annál hatékonyabban, annál 
kisebb megterheléssel ke-
zelhető, minél koraibb stádi-
umban fedezik fel. Termé-
szetesen a 45 év alattiak és a 
65 év felettiek sincsenek ki-
zárva a térítésmentes vizs-
gálatból, hiszen nemcsak 
szűrővizsgálaton, hanem 
úgynevezett klinikai mam-
mográfiás vizsgálaton is 
részt lehet venni, amihez az 
orvosuktól kell kérniük be-
utalót. 

Az Érden és környékén la-
kókat a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézményben 
egy nagyon jól felkészült, 
nagy tapasztalattal rendel-
kező szakemberekből álló és 
kedves csapat várja, akik 
mindent megtesznek azért, 
hogy a vizsgálat kellemes él-

mény legyen mindenféle hí-
resztelések ellenére. Ahhoz 
ugyanis, hogy jól értékelhető 
képet kapjanak, és az egé-
szen kicsi elváltozást is felis-
merhessék az orvosok, mu-
száj az emlőt 4 cm-esre ösz-
szenyomni. Ez azonban nem 
jelent fájdalmat, legfeljebb 
csak egy kis szorítást, mint 
amit a karon érezhet az em-
ber vérnyomásméréskor. Két 
mammográfiás vizsgálat kö-
zött pedig érdemes önvizs-
gálatot végezni, és ha tapin-
tás során bármilyen elválto-
zást észlelünk, azonnal ke-
ressük fel az orvosunkat – 
tette hozzá az osztályvezető.

A szűrővizsgálat során a 
meghívottak asszisztenssel 
találkoznak, akik felveszik 
az adataikat, néhány kér-
dést tesznek fel, tapintásos 
vizsgálatot végeznek, majd 
minden emlőről két-két fel-
vételt készítenek. Néhány 
nap múlva két orvos egy-
mástól függetlenül végignézi 
a felvételeket, és akkor szü-
letik meg az eredmény, hogy 
találtak-e valamit vagy sem, 
amiről értesítést fog kapni a 

vizsgált személy, akinek ez-
zel aztán érdemes felkeres-
nie a háziorvosát. A meghí-
vólevélen szerepel egy java-
solt időpont, hogy mikorra 
várják a szűrésre a pácienst, 
de egy telefonszámot is fel-
tüntettek, ahol időpontot tud 
módosítani, ha az nem felel 
meg.

Mint ahogy azt dr. Corni-
des Ágnes elmondta: – Ma-
gyarországon évente 5–6000 
új emlőrákos beteget fedez-
nek fel, és körülbelül 2000 nő 
hal meg emiatt a betegség 
miatt. Az új betegek száma 
növekvő tendenciát mutat, 
de a halálozások száma 
csökkenőt, és ebben mutat-
kozik meg a szűrővizsgála-
tok fontossága és eredmé-
nye, mert annak ellenére, 
hogy több új beteg jelentke-
zik, még időben észreveszik 
a rákot, ezért kevesebben 
halnak bele. Vannak ugyan-
akkor bizonyos életmódbeli 
tényezők, amelyekkel csök-

kenteni tudjuk a daganatos 
betegségek keletkezési koc-
kázatát. Ilyen a túlsúly, az 
alkoholfogyasztás (még kis 
mennyiségben is), a dohány-
zás kerülése és a fizikai ak-
tivitás növelése. Utóbbi kap-
csán napi legalább fél óra 
intenzív séta és a hét leg-
alább két napján erősítő gya-
korlatok végzése ajánlott. Ez 
a szív- és érrendszeri beteg-
ségek kockázatát is csök-
kenti, úgyhogy a testmozgás 
elég jó befektetés egészsé-
günk megőrzése érdekében.

Völgyiné Juhász Klára is 
azt tartja a legfontosabb-
nak, hogy eloszlassuk a tév-
hiteket a mammográfiás 
vizsgálatok úgynevezett ve-
szélyeiről, amelyekről az in-
terneten álhírek terjednek: 
– Minden szakmai fórum és 
vizsgálat cáfolja azokat a hí-
reszteléseket, hogy akár a 
röntgensugárzással, akár 
az emlő összenyomásával 
kárt okozhatnánk az emlő-

ben.  A mammográfiás em-
lőszűrésre és vizsgálatra je-
lenleg az egész világon ezt a 
módszer használják.  Megje-
lentek mindenféle egyéb 
módszerek az emlő vizsgála-
tára, amik úgy hirdetik ma-
gukat, hogy nem járnak fáj-
dalommal, és a hölgyek ezért 
sok esetben előszeretettel 
ezt választják. Az esetek 
80–90%-ában ezekkel a höl-
gyekkel is találkozunk, mert 
a leleten rajta van, hogy nem 
helyettesíti az adott módszer 
a mammográfiát, vagy a cy-
tológiai vagy szövettani 
vizsgálatokat már eleve nem 
tudják megcsinálni. Az em-
lőszűrésnek is, mint ahogy 
minden szűrővizsgálatnak 
is, az a lényege, hogy időben 
felfedezzük azt a betegséget, 
pici, 4–5 mm-es elváltozáso-
kat meg lehet találni, még 
mielőtt bármiféle panaszt 
érezne az ember – hangsú-
lyozta a szakember.

QQ JAN

A hiba nélkül működő és egyik legjobbnak számító analóg gépüket is lecserélik a közeljövőben egy di-
gitális mammográfiás készülékre 
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Teljességben  
a természettel
A legtöbben onnan ismerhetik, hogy ő volt az, aki létre-
hozta az Érdi Polgári Természetőrséget, miközben ko-
cogva szedte a szemetet az érd-sóskúti fennsíkon. De 
fellépett a Jethro Tull előzenekaraként a Szigeten, meg-
szervezte az Első Magyar Ámbráscet Expedíciót, a kör-
nyezetvédelem elkötelezettjeként a The Explorer isme-
retterjesztő magazin után megalapította az Ecolife ma-
gazint, a jövőkutatással foglalkozó Budapest Klub Ta-
nácsadó Testületének az elnöke, a legnagyobb országos 
amatőr vitorlásverseny elindítója, bejárt 55 országot, és 
aztán olyannyira beleszeretett az érd-sóskúti fennsík-
ba, hogy itt települt le. Nyaralás közben is védi a környe-
zetet, egy olasz ökokempingben tett vakáció után be-
szélgettünk dr. Palkó Zsolttal.

n  Jakab-aponyi noémi

– Pécsett nőtt fel. A szülei-
től hozta ezt a természetkö-
zeli életmódot?

– A szüleim még egy 
olyan korban nőttek fel, 
amikor jobbára ökologi-
kus gazdaságok voltak, 
min dennek megvolt a he-
lye, nem szennyezték a 
környezetet, minden le-
bomló anyagból volt. Édes-
anyám nővérként dolgo-
zott, aztán nővéreket taní-
tott. A gondoskodás egy-
fajta áramlatát hozta a 
családba. Édesapám mű-
szaki irányultságú volt, 
tőle örököltem a fizika sze-
retetét, ezért tanultam 
erősáramú villamosgé-
pésznek, liftszerelőnek 
egy szakközépiskolában, 
ahol azonban már a máso-
dik évfolyamon kiderült, 
hogy közelebb áll hozzám 
a magyar és a történelem. 
Az iskola elvégzése után 
így a jogi egyetemre felvé-
teliztem. A szakközépisko-
la is fontos korszaka volt 
az életemnek: megtanul-
tam hegeszteni, fúrni, fa-
ragni, esztergálni, az 
anyaggal bánni. Sok érde-
kes dolog történt velem. 
Egyszer például nyári gya-
korlaton voltam egy klini-
kán, amikor bennragad-
tunk egy hullaszállító lift 
tetején egy iskolatársam-
mal majdnem egy napra, 
mert elromlott a lift. Meg 
kellett várnunk, hogy ér-
kezzen egy szerencsétlen 
sorsú ember, csak akkor 
tudtunk segítséget kérni. 

– Aztán elvégezte a jogot, 
mégsem lett jogász…

– Még az egyetemi éveim 
elején jártam, amikor rájöt-
tem, hogy nem akarok a klasz-
szikus jogi pályára menni.

– Csalódott benne?

– Igazságkereső ember-
ként azt gondoltam, hogy a 
jog mindig a jót szolgálja, de 
amikor az ember felnő, meg-
tapasztal egy pár dolgot, és 
rájön arra, hogy van, amikor 
olyat is védeni kell, ami nem 
biztos, hogy helyes. Fontos, 
hogy amikor az ember eldön-
ti, milyen irányban megy to-
vább, örömét lelje abban, és 
lelkesedés is legyen benne. 
Belőlem hiányzott az utóbbi 
a jogi pálya iránt. Már az 
egyetemi évek elején a rek-
lámjog és reklámetika felé 
mentem tovább, ebből írtam 
a szakdolgozatomat is, mert 
a reklámok mindig is érde-
keltek. Gyerekkoromban te-
letapétáztam a szobámat 
különféle hirdetésekkel. 
Természetesen a reklámok 
sem csak a helyes dolgokról 
szólnak, de egyszerűen von-
zott bennük a szépség és a 
kreativitás. 

– Hogy jött aztán a 
könyvtári szakma?

– A jogi egyetem elvégzé-
se után hiányérzetem volt, 
ezért felvételiztem a böl-
csészkar kommunikáció és 
művelődésszervező szaká-
ra, közben pedig a termé-
szettudományi kar kollégiu-
mában lettem könyvtáros, 

ahol rendezvényeket szer-
veztem, fénymásoltam, 
könyvtáros voltam. Akkor is 
érdekelt a közösségek sze-
repe, ezért egy volt jogász 
tanárom meghívott az MTA 
Regionális Kutatások Köz-
pontjába dolgozni, ahol az 
önkormányzati és vállalko-
zási inkubátorházakat 
kezdtük el kutatni a rend-
szerváltás idején, mellette 
pedig jogi alapismereteket 
tanítottam a bölcsészkaron, 
ami elég száraz, de be lehet 
színesebben, érdekesebben 
is mutatni. Például az embe-
ri jogokat egy arról szóló 
koncertfilmmel színesítve 
tanítottam meg a hallgatók-
nak, akik egyre érdeklődőb-
bek voltak. Előtte nem volt 
túl népszerű ez a tárgy, 
csak öten jártak rá, de ne-
kem már huszonöt hallga-
tóm volt. 

– A közösségszervezés is 
mindig fontos szerepet töl-
tött be az életében…

– Régebben működött 
egy egyetemi klub egyesü-
let Pécsett, ami szeretett 
volna létrehozni egy közös 
klubot, de több százezer fo-
rint adósságban voltak, 
ezért abbahagyták, és ak-
kor egy vendégprofesszor 
felkért, hogy próbáljam meg 
feléleszteni az egyesületet. 
Ez olyan jól sikerült, hogy 
egy fiatal közgazdász hall-
gatóval együtt három év 
alatt 45 millió forintot szed-
tünk össze szponzoroktól, 

ami akkoriban nagyon sok 
pénznek számított. Ebből 
építettük meg a Pécsi Egye-
temi Színház és a Pécsi 
Egyetemi Klub épületét.

– Követni is nehéz, annyi 
mindent csinált. A szülei mit 
szóltak hozzá?

– A családom mindenben 
támogatott. Persze nem 
mindig értettek velem egyet, 
de hogyan is lehetne azt el-
várni tőlük, hogy örüljenek, 
amikor a gyermekük jogász 
diplomával a kezében beáll 
egy kollégiumba könyvtá-
rosnak. Viszont sosem aka-
dályoztak meg semmiben 
sem. Talán azért, mert min-
dig volt valami távolba muta-
tó cél, amit el szerettem vol-
na érni, és végül is az elért 
eredmények mindig a dönté-
seimet igazolták. Akkoriban 
még egy dolog nagyon meg-
határozó volt az életemben. 
Ez pedig a zene. Tíz évig 
doboltam egy ír és skót nép-
zenét játszó együttesben, a 
The Folk Tone Drumban, 
akikkel sokat turnéztunk 
Magyarországon és külföl-
dön, többek közt Olaszor-
szágban is. Sőt, az egyik 
első Sziget Fesztiválon a  
Jethro Tull előzenekaraként 
léphettünk fel a nagyszín-
padon. Később, amikor 
egyszer Kanadában jár-
tam, a koncertszünetben 
együtt zenélhettem az ír 
népzene legendás együtte-
sével, a The Irish Roversz-
szel is.  

– Hogy került Amerikába?

– Egy évig tanultam ösz-
töndíjjal nemzetközi marke-
tinget és kommunikációt 
Seattle mellett egy egyetemi 
kisvárosban, Ellensburg-
ben. Az ösztöndíj csak a tan-
díjamat fedezte, ezért dél-
előtt tanultam, délután pedig 
dolgoztam: mosogattam, ta-
karítottam, aztán szobafes-
tő voltam. 

– Az amerikai út adott 
kedvet ahhoz, hogy bejárja a 
világot? 

– Amerika után hét évig 
egy német gázszolgáltató PR 
és kommunikációs vezetője 
lettem itthon, de aztán felvá-
sárolta őket egy nagyobb 
vállalat, én pedig úgy dön-
töttem, önálló vállalkozásba 
kezdek. Az újságalapítás 
gyakorlatilag ugyanazokból 
a feladatkörökből áll, amiket 
korábban is végeztem, hi-
szen sajtóanyagokkal, ren-
dezvényekkel és image-kér-
désekkel foglalkoztam az-
előtt is, felköltöztem hát 
Pestre, és elindítottam a The 
Explorer című ismeretter-
jesztő magazint. Fantaszti-
kus hozadéka volt a lapnak, 
hogy több mint 50 országból 
tudósíthattam Ausztráliától 
Japánig, Namíbiától Malajzi-
áig, Thaiföldtől Ciprusig. 
Rengeteg élmény ért, voltak 
köztük persze veszélyes 
helyzetek is, mint amikor 
Namíbiában majdnem túl ké-
sőn vettem észre, hogy ahol 

Dr. Palkó Zsolt sokoldalú, kiművelt ember
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kiszálltam a dzsipből, ott 
egy oroszlán falatozta éppen 
a zsákmányát, vagy amikor 
Ausztráliában azért kellett 
kimenekülnöm villámgyor-
san az óceánból, mert egy 
tucat tigriscápa közeledett. 
Megszerveztük az Első Ma-
gyar Mélytengeri Expedíciót 
a Titanic katasztrófájának 
100. évfordulóján a roncsok-
hoz, amiből sajnos nem lett 
semmi, mert elromlottak a 
mélytengeri búvárhajók, 
amikkel merültünk volna. 
Viszont sikeresen lebonyolí-
tottuk a Kék Bolygó Egyesü-
lettel azt az Első Magyar 
Ámbráscet Expedíciót, ami 
egyedülálló, úttörő magyar 
kutatóútnak számított az 
Azori-szigetek környékén 
élő, kihalófélben levő óriás 
ámbráscetek tanulmányozá-
sa terén. Malajziában a túra-
vezetőm, egy helyi természet-
őr, Osman Ayub azért került 
be a Guinness-rekordok 
könyvébe 1999-ben, mert 50 
kobrával töltött el egy hetet 
egy kis szobában. Az ő csa-
ládja generációk óta foglal-
kozik a kobrákkal, tudják, 
hogy hogyan lehet ezeket az 
állatokat úgymond lecsen-
desíteni, hogy ne bántsanak. 
Levideóztam, ahogy meg-
csókolt egy királykobrát a 
dzsungelben, és megtanított 
rá, hogy én is szembenézzek 
eggyel félelem nélkül. 

– Mit adtak az utazásai?

– Egyre több olyan jellel ta-
lálkoztam, amelyek környe-
zetvédelmi problémákra hív-
ták fel a figyelmemet. Szemta-
núja voltam sok-sok helyen, a 
Nagy Korallzátonytól a malaj-
ziai esőerdőkig annak a pusz-

tításnak, amit a környezet-
szennyezés okoz. Ez magyar 
emberként, aki a Kárpát-me-
dencében ezt sosem tapasz-
talta korábban ilyen szembe-
tűnően, nem volt számomra 
ennyire egyértelmű. Mindez 
hozzájárult ahhoz, hogy elin-
dítottam az Ecolife című kör-
nyezettudatos életmód maga-
zint. Ez a korszak egybeesett 
azzal is, amikor Érdre költöz-
tünk. Mert a második fontos 
hozadéka az utazásaimnak 

az volt, hogy nagyon sok olyan 
pillanatot adtak, amikor egé-
szen másképp tudtam a ha-
zámra gondolni. Magyaror-
szág szépségei akkor nyíltak 
meg igazán számomra, ami-
kor a világ rengeteg szép he-
lyén megfordultam. Azelőtt 
ugyanis ezt természetesnek 
vettem, de aztán rájöttem, 
hogy itthon vannak olyan he-

lyek, amitől a világ minden 
táján ámulatba esnének az 
emberek. Az utazás arra ne-
vel, hogy ott, ahol élünk, ott is 
lássuk meg a szépséget. Szá-
momra az érd-sóskúti fenn-
sík négy égtájnak a letérké-
peződése. Amikor ott koco-
gok vagy futok, néha megpil-
lantok az ottani tájban egy 
afrikai szavannát, egy auszt-
rál sivatagot, egy osztrák he-
gyi erdőt vagy Erdély egyes 
részeit.

– Ez fogta meg Érden? 
Ezért költöztek ide?

– Igen, az, hogy itt közel 
van a természet és az erdő. 
Fontosnak tartom, hogy az 
ember újra kapcsolódjon a 
természethez. Ma, amikor 
rengeteg technikai eszköz 
vesz minket körül, mintha 
elvesztettük volna a kap-

csolatot a Föld nevű bolygó-
val, magával a természet-
tel. Fontos, hogy vissza-
kapcsolódjunk ehhez az él-
tető energiához, mert így 
rálelhetünk egy belső nyu-
galmi pontra. Reggelen-
ként a fennsíkon kocogva 
érzem a teljességet. Nem 
mellesleg így találtam rá 
azokra a társaimra, akik-
kel megalapítottuk az Érdi 
Polgári Természetőrséget. 
Megkérdeztem minden ve-

lem szembejövőt, hogy 
nincs-e kedve velem koco-
gás közben összeszedni a 
szemetet. 

– Optimista a jövőt illető-
en? Nyugodt szívvel adja 
majd tovább a stafétabotot 
két lányának, abban a tudat-
ban, hogy számukra is élhető 
bolygó lesz a Föld?

– Arra nevelem őket, hogy 
tudjanak kérdezni, maradja-
nak kíváncsiak. Akkor biz-
tos jó úton járnak, ha arra 
törekednek, hogy hogyan le-
het jobbá tenni a dolgokat, 
vagy hogy kikutassák, mi is 
az igazság valami mögött. A 
környezetvédelem helyzete 
rá kell hogy ébresszen min-
ket, hogy eljött a cselekvés 
ideje. Itt, Érden is meg tud-
juk tenni azt, hogy odafigye-
lünk: szelektíven gyűjtjük a 

hulladékot, megújuló energi-
át használunk, komposztá-
lunk, néha biciklivel közle-
kedünk. Ha minél többen 
odafigyelünk, és nemcsak a 
saját életünkben, hanem a 
közösségben is teszünk 
ezért, akkor már biztos, 
hogy egyre többen leszünk 
olyanok, akik egy picit jobb 
irányba vihetik a világot.

Osman Ayub megcsókolta a királykobrát és Zsoltot is megtanította, hogyan nézzen szembe vele félelem nélkül
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Aug usztus végén megnyitják  
a Szent István hidat
Szinte teljesen befejeződött az Európai Unió és a ma-
gyar állam által 1,3 milliárd forint értékben finanszí-
rozott Szent István híd építése, amely Érd keresztirá-
nyú forgalomelvezetését szolgálja a település északi 
és déli oldala között. A híd folytatásában, az Elöljáró 
utca és a Velencei út csatlakozásánál, illetve a híd má-
sik végén, a Kossuth Lajos utcánál önkormányzati 
projekt részeként újítják fel az utat a Modern Városok 
programban. 

Az önkormányzati csatla
kozásokkal kapcsolatban T. 
Mészáros András polgár
mester korábban azt mond
ta, hogy a Kossuth Lajos 
utca–Szent István út keresz
teződésénél valószínűleg 
csúszni fognak a munkák, 
mert egy terület még kisajá
tításra vár, ami általában 
hosszadalmas eljárás.

A másik oldalon a Velen
cei út–Elöljáró utca csatla
kozásnál azonban, ha min
den a lehető legjobb forga

tókönyv szerint alakul, 
még az idén ősszel elkez
dődhet a lámpás csomó
pont kiépítése.

Az eredeti terv az volt, 
hogy a hídépítéssel párhu
zamosan történik a mint
egy 70 méteres szakasz 
megvalósítása és a jelző
lámpák kialakítása. Tekin
tettel azonban arra, hogy 
jelenleg engedélyeztetés 
alatt áll az építkezés, addig 
egy ideiglenes négy méter 
széles aszfaltcsík köti ösz
sze az elkészült útszakaszt 
a főúttal. 

Mint ismert, a Szent Ist
ván híd a Nemzeti Infra
struktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából épült, míg a 
híd két végpontja a város be
ruházásában készül el. Mint 
megtudtuk, a lámpás cso
mópont tervei és engedélyei 
elkészültek, s azok be van
nak adva a Közbeszerzési 
Hatósághoz, ám jelen sza
kaszban a jóváhagyására 
várnak, csak ezután kez
dődhet el a kereszteződés 

építése. Addig, amíg erre 
nem kerül sor, addig a NIF 
Zrt. egy ideiglenes utat épí
tett négy méter szélesség
ben a Velencei út felé. Ennek 
a 70 méteres szakasznak a 
teljes szélességű aszfaltozá
sa azért nem történt meg, 
mert a jelzőrendszeres ke
reszteződés kiépítése miatt 
a földet át kell forgatni, el 
kell készíteni az útalapot, 
amibe azután a kábeleket és 
az irányítórendszert is be
építhetik.

A Szent István hidat vár
hatóan a hónap végén átad
ják, így a kétirányú forga
lom ezen a szakaszon fog 
bonyolódni, egészen addig, 
amíg a lámpás csomópontot 
el nem kezdik építeni. Ez a 
legjobb időzítés szerint 
késő ősszel várható, ugyan
is amikor a Közbeszerzési 
Hatóság kiadja az enge
délyt, utána 60 napon belül 
lefolytatódhat a közbeszer
zési eljárás, és ezt követően 
indulhat az építkezés.

A szakemberek azt remé
lik, hogy addig, amíg a cso
mópont nem épül meg – 
amely a forgalomszabályo
zás fő elve –, addig vissza
tartó erőként fog szolgálni 
az Elöljáró utca felé haladó 
lassabb közlekedés. A hosz
szú távú cél egyébként is 
azt szolgálja, hogy a Szent 
István híd átadásával osz
tódjon meg a városközpon
ton keresztül áramló forga
lom a híd, az alagút és a 
Duna utcai átkelő között.

QQ -h-

Por ajmos: emlékezés az áldozatokra 
Elnyeletés, elpusztítás – ezt jelenti a porajmos, a roma 
holokauszt elnevezése. Bár pontos számadatok nincse-
nek: vannak történészek, akik 5000 főre, vannak, akik 
50–70 ezerre teszik a roma holokauszt magyarországi 
áldozatainak számát, az biztos, hogy a romákat is halál-
táborokba deportálták a 2. világháború alatt. Az Európai 
Parlament 2015-ben ismerte el augusztus 2-át a roma 
holokauszt emléknapjának, amit Érden a régi Parkváro-
si Közösségi Házban tartottak meg.

A megemlékezésen Rafael 
Attila, az Érdi Roma Nemze
tiségi Önkormányzat elnöke 
egyperces néma csendet kért 
a megjelentektől, miután 
gyertyát gyújtott a roma ho
lokauszt áldozatainak tiszte
letére. Az elnök elmondta, 
hogy T. Mészáros András 
polgármesternél kezdemé
nyezte egy szobor felállítását 
Érden a roma holokauszt ál
dozatainak emlékére. Hogy 
erre sor kerülhessen, most 
kutatómunka folyik, amiben 
megpróbálják feltárni, Érd
ről is deportáltake romákat 
a 2. világháború alatt. 

Tarnóczi Istvánné Mária, 
a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat korábbi vezetője 
arra hívta fel a figyelmet be
szédében, hogy nem elég em
lékezni, tudni kell, hogy mi 
történt. Éppen ezért felolvas
ta egy túlélő, Kovács Gyuláné 
Kolompár Margit írását, akit 

a komáromi erődbe vittek 
családjával, édesanyjával és 
négy testvérével együtt. Ko
vács Gyuláné kendő
zetlenül írta meg a 
borzalmakat, az ak
kor másfél éves kis
húga halálát, a bor
zalmas körülménye
ket, az éhezést. Ők 
végül Komáromból 
hazatérhettek. 

Nem jártak ilyen 
szerencsésen azok, 
akik az Auschwitz
Birkenau II.E táborába, azaz 
az úgymond „cigánytáborba” 
kerültek. Akikkel nem végez
tek itt a gázkamrákban vagy 
akiknek az életét nem oltot
ták ki a betegségek, az éhe
zés, a kegyetlen kínzások, 
orvosi kísérletek, és megél
ték a láger felszámolásának 
napját, az augusztus 2át, 
azokkal akkor éjszaka vé
geztek. Álmukból ébresztet

ték fel és a gázkamrák felé 
terelték őket, de mikor a fog
lyok rájöttek, mit akarnak 
velük tenni az őrök, ellenáll
tak. Gázkamra helyett sortűz 
végzett hát velük: több mint 
3000 emberrel, köztük gyer
mekekkel, nőkkel, idősekkel. 
Ők, ahogy egy túlélő írja, egy 
éjszaka alatt „kiirtódtak az 
emberiség testéből.” 

Az emlékezetben azonban 
sosem fog alakjuk elhalvá

nyodni, mert emlékezni kell, 
mint azt Kiss Sándor szociá
lis munkás mondta, aki már 
negyedik éve segít az emlék
napi műsor megszerve
zésében és a verseket szava
ló gyerekek felkészítésében. 
„Emlékezni és emlékeztetni 
kell, hogy soha többé ne köve
telhessen ártatlan életeket 
az elvakult gyűlölet.”

QQ Jakab-aponyi noémi

„Isten éltessen, Magyarország!”
Idén három napon keresztül tartanak az augusztus 20-
ai nemzeti ünnep központi rendezvényei. A Magyar Ízek 
Utcája már augusztus 18-án, szombaton megnyílik, és a 
hosszú hétvége mindhárom napján várja a látogatókat. 
Szintén mindhárom nap lesznek koncertek. Mások mel-
lett a Tankcsapda is fellép majd a Gellért-szobornál.

A nemzeti ünnep szerve
zését idén a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda koordinálja. 
Fő felelőse, egyben az opera
tív törzs vezetője Kovács 
Zoltán kormányszóvivő, aki 
kiemelte: olyan időket élünk, 
amikor az államiságunk, 
nemzeti identitásunk, a 
nemzethez tartozás megélé
se és annak hangsúlyozása 
fontosabb, mint az elmúlt év
tizedekben bármikor.

Mint megjegyezte, az el
múlt néhány év újabb kihívá
sokkal szembesítette az or
szágot, olyan erőkkel kerül
tünk szembe, amelyeknek a 
nemzet, a nemzethez tarto
zás kevesebbet jelent, mint a 
magyaroknak.

Kovács Zoltán azt hangsú
lyozta: minden nemzeti ün
nep, amely ráirányítja a fi
gyelmet magyarságunkra, 
az ehhez kapcsolódó értékek 
fontosságára, kiemelt jelen

tőséggel bír. Augusztus 20. a 
legnépszerűbb ünnep. A köz
ponti rendezvényekre min
den évben több százezren 
látogatnak ki, az ünnepi tű
zijátékot mintegy félmillióan 
szokták követni a helyszín
ről.

Leskovics Éva vezető pi
rotechnikus elmondta: idén 
több mint 21 ezer effektet lő
nek majd fel augusztus 20
án este. A tűzijátékot – mind 
a látvány, mind a biztonság 
szempontjából – a Lánchíd 
és a Margit híd közötti sza
kaszon, valamint a Margit 
hídon ajánlják megtekinteni. 
A szervezők és a biztonsá
gért felelős szervek folyama
tosan zártláncú összekötte
téssel kommunikálhatnak 
egymással, szükség esetén a 
tűzijáték egy gombnyomás
sal leállítható.

Augusztus 20án a progra
mok idén is a hagyományok

nak megfelelően a Parla
ment előtti Kossuth Lajos té
ren kezdődnek, ahol katonai 
tiszteletadás mellett felvon
ják a nemzeti lobogót. Ezt 
követi a honvédtisztjelöltek 
avatása, amelyen beszédet 
mond Áder János köztársa
sági elnök.

Emellett idén is lesz ha
gyományos ünnepi szentmi
se és körmenet, a budai Vár
ban tartják a mesterségek 
ünnepét. Augusztus 20án a 
programokat szokás szerint 
az esti ünnepi tűzijáték zár
ja majd.

Városunkban a Magyar 
Földrajzi Múzeum kertjében 
rendezik meg a Szent István
napi ünnepséget 11 órától. 
Az eseményen köszöntőt 
mond T. Mészáros András 
polgármester, majd az érdi 
egyházi felekezetek vezetői
nek közreműködésével meg
szentelik az új kenyeret. A 
műsorban fellép a Csepel 
Táncegyüttes, közreműkö
dik a Szirmok Pedagógus 
Városi Női Kar. Az ünnepre 
minden érdeklődőt szeretet
tel várnak. 

QQ nyH

Ideiglenesen ezen a 70 méter hosszú, négy méter széles úton ha-
lad majd a kétirányú forgalom a Velencei út–Elöljáró utca találko-
zásánál

Pontos számok nincsenek, de több ezer 
roma vált áldozattá
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„Korszakot kell építenünk”
Érd város delegációja is részt vett a 29. Bálványosi Nyá-
ri Szabadegyetem és Diáktáborban, ahol a zárónapon 
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke tartott 
előadást. A beszéd legfontosabb pontjairól is szólt töb-
bek között T. Mészáros András polgármester múlt szer-
dai sajtótájékoztatója. A városvezető kijelentette, a mi-
niszterelnök szónoklatának üzenete az, hogy minden 
európai országnak joga van megvédeni keresztény kul-
túráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideo-
lógiáját.

T. Mészáros András fel-
idézte, hogy a miniszterel-
nök a szabadtéri színpad 
előtt összegyűlt többezres 
hallgatósága előtt a legutób-
bi Tusványos óta eltelt évre 
visszatekintve azt mondta: a 
Kárpát-medencei magyar-
ság átugrott egy lélektani 
küszöböt és köszönthették 
az egymilliomodik visszaho-
nosult magyar állampolgárt.

A polgármester Orbán 
Viktor szavaira emlékezve 
aláhúzta: a magyar kor-
mány nyolc év folyamatos 
kormányzás után áprilisban 
négy év újabb munkára ka-
pott esélyt, és felhatalma-
zást arra, hogy kiépítsen 
egy új korszakot. A minisz-
terelnök azt mondta, a ma-
gyar nemzetegyesítés folya-
mata átváltozott nemzetépí-
téssé, amelynek áprilisban 

tartották a főpróbáját. A vá-
lasztási eredmények azt iga-
zolják, hogy a magyar nem-
zetépítés sikeres. Orbán 
Viktor szerint a 2010-es két-
harmados győzelem arra fel-
hatalmazás a kormánypár-
toknak, hogy új rendszert 
építsenek: ami a gazdaság-
ban egy magyar modellt, a 
politikában egy nemzeti és 
keresztény alapokon nyugvó 
új alkotmányos rendet jelen-
tett. Úgy értékelte: a 2014-es 
győzelemmel a rendszer sta-
bilizálására kaptak felhatal-
mazást. Az idei választás 
eredménye nyomán Orbán 
Viktor szerint a korszaképí-
tés a feladat, vagyis az, hogy 
kulturális korszakba ágyaz-
zák a politikai rendszert.

Az eddig fölépült rendszer 
stabilitásáról szólva a mi-
niszterelnök felidézte: a 

2009-es mínusz hat százalé-
kos „növekedésről” 2017-ben 
Magyarország plusz négy 
százalékot teljesített, az or-
szág által megtermelt érték 
2010-ben 22 224 milliárd fo-
rint volt, most pedig 38 183 
milliárd. „A 2008-as válság 
miatt felvett hiteleket visz-
szafizettük, az IMF-et haza-
küldtük, a hiányt kordában 
tartjuk, az államadósságot 
pedig 85 százalékról 71 szá-
zalékra vittük le” – sorolta. 
Hozzátette: 756 ezerrel töb-
ben dolgoznak ma Magyar-
országon, mint 2010 előtt, a 
bérek 60 százalékkal nőttek, 
a demográfia termékenység-
mutatója 1,25-ről 1,5-re nőtt, 
a bűncselekmények száma 
felére csökkent.

Erre a stabilitásra alapoz-
va a kormány olyan nagy cé-
lokat tűzött ki, amelyeket 
korábban elképzelhetetlen-
nek gondolt: 2030-ra Ma-
gyarország az Európai Unió 
öt legjobb életminőségű or-
szága közé tartozzon, meg-
álljon a népesedési hanyat-
lás, a gyorsforgalmi utak ér-
jék el a határokat, valósuljon 
meg az energiafüggetlenség, 
épüljön fel az új magyar hon-
védség – mondta.

T. Mészáros András Or-
bán Viktor beszédét idézve 
aláhúzta:  új szellemi és kul-
turális megközelítésre van 
szükség a harmadik kéthar-
mad után. 

*** 
A polgármester szólt arról 

is, hogy a Ferencváros kézi-
labda szakosztálya és az 
Érdi Sport Kft. megállapodá-
sának köszönhetően az új 
szezonban az Érd Aréna ad-
hat otthont a Fradi női kézi-
labdacsapata Bajnokok Ligá-
ja-mérkőzéseinek. (További 
részletek a 22. oldalon.)

Arról is szó volt, hogy el-
kezdődött a 2018–19-es tan-
év tankönyveinek kiszállítá-
sa az iskolákba, és augusz-
tus végéig érkezik meg az 

intézményekbe az alapren-
delések 12,5 millió tanköny-
ve. A polgármester emlékez-
tetett, hogy 2010 előtt a tan-
könyvellátást a profitérdek 
határozta meg, emiatt évről 
évre emelkedtek az árak. Is-
mertetése szerint mindez 
megváltozott, amikor létre-
jött az állami tankönyvfej-
lesztés és -ellátás rendszere, 
amely az elmúlt években bi-
zonyított. Sokkal minősé-
gibb, új generációs tanköny-
vek készültek, amelyek fej-
lesztésébe bekapcsolódtak a 
diákok, a tanárok is. Hozzá-
fűzte: a fejlesztések folyta-
tódnak Érden is, ezt tá-
masztja alá, hogy iskolák, 
óvodák épülnek Érden a Mo-
dern Városok programnak 
köszönhetően. n BaH

A szeretet vámszedői
Az Érdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója és 
a Szociális Gondozó Központ munkatársa bűnmegelőzé-
si tanácsokat adtak időseknek múlt csütörtökön. Az 
érintetteket nem csupán az utcán szólították meg, ha-
nem a lakóhelyeiken is felkeresték őket, hogy felhívják 
a figyelmüket az őket veszélyeztető bűncselekmények-
re, és hasznos megelőző tanácsokkal és bűnmegelőzési 
kiadványokkal látták el őket.

Az egyedülálló időskorúak 
gyakran célpontjai az újra és 
újra felbukkanó bűnözőknek. 
Az „unokázós” csalásokra és 
a trükkös lopásokra hívja fel 
a figyelmet a rendőrség.

Az „unokázós” módszer lé-
nyege, hogy a késő esti, éj-
szakai órákban felhívják a 
kiszemelt áldozatot valami 
színlelt indokokkal.  Ez lehet 
például az, hogy az unoka 
vagy más hozzátartozó bal-
esetet szenvedett, és az oko-
zott károk rendezése miatt 
pénzre van szüksége, vagy 
kölcsönt vett fel, amit sürgő-
sen vissza kell fizetnie, vagy 
bajba került, esetleg fogság-
ban van, és csak pénzért en-
gedik szabadon, illetve élet-
mentő műtétet kell végrehaj-
tani rajta.

 Nagyon gyakran a telefon-
hoz hívnak egy magát rend-

őrnek kiadó személyt is, aki 
megerősíti az időset abban, 
hogy valóban megtörtént a 
baleset vagy műtét, ezzel erő-
sítve az áldozatban, hogy 
mindenképpen segítenie kell. 

Ezekkel az ürügyekkel rá-
veszik a gyanútlan idős em-
bert arra, hogy minden 
pénzt, ékszert, értéket átad-
jon a telefon után nem sokkal 
érkező közvetítőnek, aki elhi-
teti magáról, hogy jó barát, 
ismerős és már viszi is a 
zsákmányt.

 Az efféle csalásokra is 
igaz, ami a legtöbb bűncse-
lekményre, hogy könnyebb 
megelőzni, mint felderíteni. A 
rendőrség azt tanácsolja az 
időseknek, hogy a gyanús éj-
szakai telefon esetében kétel-
kedjenek, kérdezzenek, igye-
kezzenek minden lehetséges 
eszközzel meggyőződni a 

hallottak valóságtartalmá-
ról. Értesítsék a rendőrséget, 
ha feltételezhető, hogy csaló 
van a telefon másik végén, 
hogy minél kevesebben válja-
nak áldozattá!

További javaslat, hogy az 
idősek ne beszéljenek idege-
nek előtt, nyilvános helyen 
magánügyeikről, mert a hal-
lott információt a bűnelköve-
tők felhasználhatják. Ne bíz-
zanak meg a váratlanul je-
lentkező idegenekben! Ha 
gyanús telefonhívást kap-
nak, haladéktalanul vegyék 
fel a kapcsolatot unokájuk-
kal, hozzátartozójukkal és 
ellenőrizzék a hívás valóság-
tartalmát. Soha ne adjanak 
át pénzt vagy más értéket 
idegenek számára! Bűncse-
lekmény gyanúja esetén érte-
sítsék a rendőrséget!

 Fontos tudni, hogy a csalók 
a bűncselekmények elköveté-
sére felkészülnek és a sértett 
bizalmának elnyerése érde-
kében olyan valós informáci-
ót is közölhetnek, amelyet 
előzetesen megszereztek.

Mindennapi jelenséggé 
vált, hogy idegenek jelennek 
meg, hivatalos személynek 

adják ki magukat, hihetőnek 
tűnő magyarázatokkal, kéré-
sekkel – ELMŰ-ellenőrzés, 
vízóra-, gázóraleolvasás – 
bejutnak a lakásba és a tulaj-
donos figyelmét elterelve el-
emelik az értékeket.

A legfontosabb, hogy óva-
kodjunk az idegenektől, és ne 
engedjük be őket lakásunk-
ba, de ha beengedünk vala-
kit, mindig legyen velünk egy 
szomszéd vag y rokon. 
Amennyiben a hívatlan ven-
dég már akaratunk ellenére 
belépett otthonunkba, egy 
pillanatra se hagyjuk fel-
ügyelet nélkül! Ha kellő hatá-
rozottsággal lépünk fel, vél-
hetően meghátrál és távozni 
fog. A „vendégtől” mindig 
kérdezzük meg a nevét és ír-

juk fel a gépkocsija rendszá-
mával együtt.

Az időskorúak sérelmére 
elkövetett jogsértések során 
az elkövetők azt használják 
ki, hogy az idősek jószívűek, 
olykor hiszékenyek is, a fi-
gyelmük könnyen elterelhető, 
és gyakran élnek egyedül. A 
biztonságuk nagymértékben 
növelhető megfelelő óvatos-
sággal és körültekintéssel.

Aki mégis bűncselekmény 
áldozatává válik, azonnal ér-
tesítse a rendőrséget a bár-
honnan ingyenesen hívható 
107-es, illetve 112-es segélyké-
rő számon! Bizalommal vehet-
jük igénybe az Áldozatsegítő 
Szolgálat ingyenesen hívható 
számát is: 06-80-244-444.  

Qn BNYH

T. Mészáros András Orbán Viktort idézve azt mondta: egy új korszak 
felépítésére kaptak felhatalmazást, és szeptembertől hatalmas vál-
tozás jön

Az idősek virágmatricát kaptak a rendőröktől, a szirmokon a legfon-
tosabb segélyhívók elérhetőségével  (fotó: police.hu)
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Jubilál a százhalombattai  Summerfest
Világsztárok, világzene, 
folklór és népművészet a 
világ minden tájáról – 25. 
alkalommal rendezik meg 
a Summerfest Nemzetközi 
Folklórfesztivált és Nép-
művészeti Vásárt Százha-
lombattán augusztus 12. és 
22. között. Az Amerikai 
Egyesült Államokból, Bolí-
viából, Ciprusról, Dél-Ko-
reából, Észtországból, 
Franciaországból, Jakut-
földről, Kirgizisztánból, 
Oroszországból, Tatáror-
szágból, Mexikóból, Pana-
mából, Paraguayból, Tahi-
tiről, Tajvanból, Thaiföld-
ről, Törökországból érkez-
nek együttesek az idei 
Summerfestre, amelynek 
díszvendége Kárpátalja 
lesz. A hagyományoknak 
megfelelően a vendéglátó 
együttes a Forrás Néptánc-
együttes.

A kárpátaljai kulturális 
események sora az „Élő 
Kárpátalja” című kiállítás 
megnyitójával kezdődik au-
gusztus 11-én. A Magyar Ál-
lami Népi Együttes Megidé-
zett Kárpátalja címmel tart 
előadást a kiállításmegnyitó 

után, majd a beregszászi Ily-
lyés Gyula Színház előadá-
sával folytatódik a sorozat 
augusztus 12-én. A társulat 
Örkény István Tóték című 
tragikomédiáját mutatja be. 
Kárpátalja múltjával és jele-
nével foglalkozó konferenci-
át is szerveznek augusztus 
16-ára, amelyen a többi kö-
zött kárpátaljai fiatalok és 

családok beszélnek a hatá-
ron túl élő magyarok életé-
ről, múltjáról, jövőképéről, 
és minisztériumi képviselők 
számolnak be arról, hogy az 
érintett területen lakó ma-
gyaroknak milyen támoga-
tást, segítséget nyújt a ma-
gyar kormány. Kárpátaljai 
kézművesekkel és játékok-
kal ismerkedhetnek a Sum-

merfest látogatói a fesztivál-
sátorban augusztus 17–18–
19-én. Páll Lajos és család-
ja augusztus 17-én tart kon-
certet.

Körtánccal és két nagy-
koncerttel nyit a fesztiválsá-
tor augusztus 13-án, hétfőn. 
A Romengo zenekar, vala-
mint Ferenczi György és a 
Rackajam lép fel.

A nyitóceremóniát, amely 
során minden részt vevő 
tánccsoport bemutatkozá-
sát meg lehet csodálni, au-
gusztus 14-én, a zárót pedig 
augusztus 21-én rendezik 
meg. Idén is játékos, zenés, 
mesés foglalkozásokkal 
várják a gyerekeket a feszti-
válsátorba augusztus 15-től 
19-ig délutánonként. Ugyan-

Lás zló Emőke képei Szentendrén
Aki ezekben a forró napokban arra adja a fejét, hogy 
Szentendrére kiránduljon, előbb vagy utóbb arra kény-
szerül, hogy megigyon valami frissítőt egy árnyas he-
lyen. Nos, nekik azt ajánljuk, hogy a válasszák a főtéren 
a Pótkulcs nevű helyet, mert mostanában érdi ismerős-
sel, pontosabban a képeivel találkozhatnak. A falakon 
ugyanis László Emőke festményei láthatók, aki több-
ször bemutatta már munkáit az érdi művelődési köz-
pontban, s a legutóbbi Téli tárlaton.

László Emőke építész-
mérnök saját bevallása sze-
rint gyermekei születésekor 
érezte, hogy szüksége van 

valami más önkifejezési esz-
közre is, így fordult lépésről 
lépésre a képzőművészet 
felé. Kezdetben – minden bi-

zon nya l  a 
szakmai meg-
határozottság 
okán – tussal, 
lavírral épület-
ábrázolások-
kal próbálko-
zott, de aztán 
óhatatlanul el-
kezdődött a 
színekkel való 
b a r á t k o z á s 
korszaka is. A 
belső vívódás, 
a lelki vergő-
dés vagy akár 
a meleg, oltal-
mazó ölelés – 
idézzük ismét 
őt – a közössé-
gi, illetve a kü-

lönbözőség érzése fogalma-
zódik meg a vásznakon. 
László Emőke számára a 
legfontosabb a belső gondo-
latok dinamikus kivetítése. 
Ahogy a tárlatot megnyitó 
Vida Ilona festőművész is 
mondta: Emőke, amit gondol, 
azt  viszi a vászonra azon-
nal, szinte lendületből. Eh-
hez alkalmazkodik a techni-
kája is, szívesen fest gyors 
módon, kenőkéssel. Mindez 
persze egy folyamat látható 
vége, hiszen a gondolatot 
olykor évekig érleli a fejében, 
amíg eljön a pillanat: most!

Utalt arra is Vida  Ilona – 
jól ismerve az alkotó munká-
it, hiszen évek az ő alkotótá-
borának aktív résztvevője 
Tésenfán, ahol látásmódját, 
tudását csiszolja –, hogy 
László Emőke sorra boncol-
gatja azokat a kérdéseket, 
amelyek foglalkoztatják: 
vallási megosztottság/sok-
színűség, zenei gyökerek 
képi megjelenítése modern 
köntösben, azaz képi megal-
kotása. Merthogy László 
Emőke képalkotónak szereti 
nevezni magát, mivel nem 
hivatásosként fest, a foglal-
kozása építész – azt tanulta 

és nem a festészetet –, nem 
pedig képzőművész.

A hangsúly persze nem 
azon van, miként azonosít-
ja magát egy alkotó, hanem 
azon, hogyan fejezi ki gon-
dolatait, leginkább érzése-
it. Ezt pedig László Emőke 

vásznai megmutatják, de 
aki ennél többre is kíván-
csi, az augusztus 26-án 16 
és 19 óra között látogasson 
el a Pótkulcsba, ahol talál-
kozhat és beszélgethet az 
alkotóval.

QQ (mnp)
László Emőke számára a legfontosabb a belső 
gondolatok dinamikus kivetítése

László Emőke gyermekeivel

A nyitóceremóniát, amely során minden részt vevő tánccsoport bemutatkozását meg lehet csodálni, augusztus 14-én, a zárót pedig au-
gusztus 21-én rendezik meg
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t é s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

K er e sse M iN d eN h É t eN a p o s tal ádá Jáb aN!

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
telefon: 06-23-520-117 e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Műt erem-látogatás  
piknikkel
Műterem-látogatással fordult a finisébe múlt pénteken a 
X. Érdi Művésztelep, majd a múzeumkertben egy jó han-
gulatú piknik keretében elevenítették föl az alkotók és 
barátaik az elmúlt két hét élményeit.

Nem az eseménydús jelző-
vel lehet a legtalálóbban leír-
ni egy művésztelep napjait, 
kemény munka folyt a Bolyai 
iskolában kialakított műter-
mekben, sokan még este tíz-
kor is az állvány előtt álltak, 
igaz, a nagy hőségben inkább 
az ebéd utáni sziesztát nyúj-
tották meg kicsit, s a hűvö-
sebb esti órákban dolgoztak.

A műterem-látogatás so-
rán az ismerősök, az érdeklő-
dők is mind elismeréssel 
nyugtázták, mennyire termé-
kenyek voltak az alkotók, 
szinte kivétel nélkül. Az al-
kalomra szépen rendbe ra-
kott műtermekben amolyan 
minitárlatok fogadták az ér-
kezőket. A falakon mindenütt 
a tíz nap alatt készült festmé-
nyek vagy grafikák – kinél mi 
– sorakoztak.

A beszélgetések során 
azért kiderült, hogy a mű-
vésztelepnek csak az egyik 

vonzereje az alkotásra ösz-
tönző „bezártság”, amikor 
nagyjából ki lehet zárni a 
hétköznapi rutinokat, s lehet 
csak az alkotásra koncent-
rálni. Legalább ilyen fontos 
az együttlét, egymás mun-
káinak születés közbeni 
megismerése inspiráló, a be-
szélgetések – főleg „szak-
máztak” ilyenkor, ahogy 
Puha Ferenc fogalmazott – 
szintén olyan élmények, 
amelyek a napi rohanásban 
gyakran elmaradnak. 

Kovács Johanna nagyon 
lelkesen beszél a két hétről, 
szinte elröppent ez az idő, 
mondja sajnálkozva a kész 
vásznai előtt, amelyeken azt 
(is) látjuk, hogyan sikerül 
grafikusi vénájából festmé-
nyeket elővarázsolni. Azért 
tanult annak idején grafikus-
nak, mert azt tartották, abból 
mindig meg lehet élni, de 
hosszú ideje már, hogy vá-

gyat érez arra, hogy festő-
ként is megmutatkozzon. Úgy 
érzi, a mostani művésztele-
pen közel került ehhez. Ami-
ben szerepe lehet a többiek 
hatásának is, mert szerinte 
óhatatlanul formálják itt egy-
más elképzeléseit, nevetve 
említi példaként, hogy az ál-
tala a világ legrondább színé-
nek tartott rózsaszín is meg-
jelent most az egyik képén, 
minden bizonnyal azért, mert 
a szomszédos műtermekben 
itt is, ott is fölbukkant ez a 
szín.

Wrobel Péter magába for-
duló művésznek mondható, 
mert szerinte belső világunk 
legalább annyira végtelen, 
mint az univerzum, ezért ő 
inkább erre figyel, s ezeket a 
belső látomásokat igyekszik 

képpé formálni. De ennek el-
lenére – de lehet, hogy éppen 
ezért – fontos számára, amit 
ez a tíz éve együtt dolgozó, 
családias közösséggé formá-
lódott csapat tagjai egymás-
nak tudnak nyújtani élmény-
ben, inspirációban. Azért jó 
ez a szervező elv – véli –, 
hogy évről évre ugyanazok 
jönnek össze, mert most a ti-
zedik alkalommal számve-
tést is csinálhatnak, hány 
újabb periódust, korszakot, 
újabb alkotói módszert sike-
rült tíz év alatt kapni ettől a 
csapattól. Ő maga kész ter-
vekkel szokott a művészte-
lepre érkezni, de persze az 
improvizáció lehetősége so-
sincs kizárva – talán éppen 
az egymásra gyakorolt köl-
csönhatás okán, de legin-

kább, mert egy ponton túl 
maga a készülő mű mutatja 
meg, követeli ki, hogyan to-
vább.

Műteremről műteremre 
járva mind a tizenhárom al-
kotótól – Aknay János, Cset-
neki József, Eőry Emil, dr. 
Hudák Mariann, Kalocsai 
Enikő, Karsch Manfred, 
Kéri Mihály, Kovács Johan-
na, Puha Ferenc, Fritz Raut-
ner, Sz. Varga Ágnes, Szé-
kács Zoltán, Wrobel Péter – 
hasonló véleményeket hallot-
tunk az eltöltött két hétről, de 
a szóban megfogalmazott 
értékeléseknél lényegesen 
többet mondnak az elkészült 
alkotások, amelyekből ízelí-
tőt kapunk majd december-
ben a szokásos beszámoló 
tárlaton. n M. Nagy

Műtermi csendélet a művésztelepen

ezeken a napokon délutántól 
késő estig lesz a sokadalom, 
amely népművészeti kirako-
dóvásárral és különféle fi-
nomságokkal, borházzal és 
sörsátorral várja az érdek-
lődőket a Szekeres Rendez-
vényközpont parkolójában.

A fesztivál minden évben 
tartogat zenei csemegéket, 
meglepetéseket. A világhírű 
szerbiai trombitaművész, 
Boban Markovič balkáni 
romazenét játszó zenekará-
val augusztus 16-án érkezik 
Százhalombattára. A leg-
jobb együttesek – a többi 
között a Csík zenekar, vala-

mint a Szalonna és bandája 
– legjobb zenészei egy iga-
zán különleges formációval, 
az Esszencia zenekarral 
adnak koncertet augusztus 
16-án.

Kilenc ország és a ven-
déglátó Forrás Néptánc-
együttes táncait tanulhat-
ják meg az érdeklődök a 
Népek Báljában augusztus 
15-én, és valamennyi részt 
vevő együttes színpadi be-
mutatkozását láthatják a 
Táncpanorámák során, 
amelyekre augusztus 16-tól 
19-ig kerül sor a BKK szín-
házteremében.

A Summerfest alatt élő 
koncertet ad Páll Lajos és 
családja, a Karavan Fami-
lia, valamint közösen áll 
színpadra a Szalonna és 
Tarsoly zenekar. A nyitó- és 
záróceremóniára, a Táncpa-
norámákra, valamint a Bo-
ban Markovic Orkestar élő 
koncertjére már kaphatók 
jegyek a Barátság Kulturális 
Központban hétköznap 10-
től 18 óráig. A részletes fesz-
tiválprogram és minden 
egyéb információ megtalál-
ható a summerfestbatta.hu 
oldalon.

Qn BNyH

Mintegy hétszáz táncost láthatunk majd a zenés-táncos felvonuláson augusztus 14-én, a Damjanich út 
és Ősz utca útvonalon közlekedő menettáncon, ahol mohai tikverőzők is közreműködnek
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület 
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és 
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek 

altatásban is
dr. nÉmeth ákos 

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra 

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117 

10–18 óra között

16
40

74

Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

16
81
78

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

19
19

18
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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

ELŐZETES
VERNISSZÁZS
Sakk, mindörökké
Pápai János sakk-képeslapokból álló 
gyűjteménye szeptember 21-ig látható a 
közösségi házban.
Augusztus 24-én, pénteken 18 órakor
ÉRDI NAPOK
Gyerekes felnőttek – felnőttes gyerekek, 
avagy a lemez két oldala.
Éles tükör szavakból csiszolva: emberi 
játszmák női hangokon Janikovszky Éva 
írásai alapján.
Szeptember 2-án, vasárnap 16 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

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

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

Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes 

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

kiállításonként.

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.

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas -igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

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

kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva 
10–18 óráig

Ha örökbe fogadná 
Asztrát vagy Noxit, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Asztra kedves, kis-közepesre nőtt, 
nyugodt, békés, hízelgős kutyus, 2 
év körüli ivartalanított szuka. Más 
kutyákkal jól megfér, de egyedüli 
kedvencnek is alkalmas. Első talál-
kozásra kicsit félénk.

Noxi 1,5 év körüli, kedves, tanítha-
tó, nagytermetű kan kutyus. Moz-
gásigényes, ezért aktív családnak 
ajánljuk, kertes házba. Szuka ku-
tyákkal általában kijön, de egye-
dül is tartható.
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Augusztus 13., HÉtFŐ
19:00 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
19:30 VIII. Érdi kézilabda Kupa 
 ÉRD–Egyesült Államok  
20:40 Kor Kontroll Percek 
 7. rész   Mi az a pszichofitnesz?   
21:00 Monda és valóság határán 2/10. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 20/90. rész
22:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
22:50 Pénz és taps nélkül                                            
 Kubassek János filmje
00:10 tűzijáték

Augusztus 14., KEDD
19:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin 
20:00 JAzz
 Ian Siegal Band LAM 2015 1. rész   
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsor 
 33. rész 2002    
 Zilahy Péter
21:55 Női kézilabda felkészülési mérkőzés   
 ÉRD–Besancon                                                       
23:05  Műábránd
  LATARKA galéria magán metropoliszok 

2017
23:25 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
23:55 tűzijáték

Augusztus 15., szERDA
19:00 Egy nap a világ  
  5. rész Prága
19:25 Egy nap a világ  
  6. rész Seychelles szigetek
19:50 Bibliai szabadegyetem 21/90. rész

20:45 A „két gróf Andrássy gyula” 
 ismeretterjesztő film               
 3–4. rész
21:40 sztárportré 163. rész
22:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
22:40 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:10 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
23:40 tűzijáték

Augusztus 16., CsÜtÖRtÖK
19:00 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00 sztárportré 163. rész
20:30 Női kézilabda felkészülési mérkőzés   
 ÉRD–Besancon                                                       
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 
 7. rész Mi az a pszichofitnesz?        
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 12.
23:15 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 13.
23:45 Érdi Panoráma
 heti események összefoglalója 
00:15 tűzijáték

Augusztus 17., PÉNtEK
19:00 Világjáró esték
 1. rész Tasmánia
19:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
19:55  Kor Kontroll Percek
 7. rész Mi az a pszichofitnesz?        
20:15 Három nővér                                               
 2. rész  

21:45 Érdi szenior akadémia 
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 14.
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 Illényi Katica és vendégei                                                    
 koncertfilm 1. rész      
23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05 tűzijáték

Augusztus 18., szOMBAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
19:30 Kor Kontroll Percek
 7. rész Mi az a pszichofitnesz?        
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
20:20 sztárportré 164. rész
20:50 Monda és valóság határán 2/10. rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:20 Illényi Katica   
 tavaszi koncert
23:15 Bibliai szabadegyetem 21/90. rész
00:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:40 tűzijáték

Augusztus 19., VAsÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
19:30 Próbajáték
 dokumentumfilm 2017
20:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:20 Mintha nem otthon lennénk
  Családtörténtek a vörösiszap-katasztrófa 

után
23:00 A bíró                                                            
 Beszélgetés egy bíróval 2. rész 
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:10 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.

 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:

Romics László Eü. Intézet
2030 Érd, Felső u. 39-40. 

tel.: +36 (20) 462-1825

2018. augusztus-szeptember

Az Érden lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
névre szóló meghívót kapnak mammográfiás 

szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.
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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

Időseket Ellátó Központ, Idősklub

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

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

megfelelően szervezi és 
irányítja az Idősek Ottho
nában élő gondozottak 
foglalkoztatását;

•	 szervezi és előkészíti az 
intézmény tradicionális 
ünnepeit, rendezvényeit;

•	 biztosítja a személyre szóló 
bánásmódot, a szabadidő 
kulturált eltöltését, a hitélet 
gyakorlásának feltételeit;

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

•	 adminisztrációs feladatok 
elvégzésében való közre
működés, ezzel kapcsolatos 
részfeladatok elvégzése;

•	 telefonon történő felvilágo
sítások, ügyintézés, titkársá
gi 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 

alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás vagy 
felsőfokú egészségügyi 
végzettség mentálhigiénés 
végzettséggel, viselkedés
elemző, pszichológus;

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

ciós levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány;

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

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. augusztus 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 0623520
362es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő meg
küldésével (2030 Érd, Emma 
utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azo
nosítószámot: 1/459/2018, 
valamint a munkakör meg
nevezését: mentálhigiénés 
munkatárs;

•	 elektronikus úton Galam
bosné Póder Mária részére 
a munkaugy@szocgond.hu 
email 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 vég
zettségekkel tölthető be;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők sze
mélyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll mó
dunkban elfogadni, melyek 
hiánytalanul kerülnek 
elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. augusztus 21.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Gazdasági Iroda

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

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

zésében való közreműködés, 
ezzel kapcsolatos részfeladatok 
elvégzése, a hitelesített beérke
ző és kimenő számlák nyilván
tartása, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartása;

•	 pénztárhelyettesi teendők 
ellátása;

•	 kimenő, bemenő számlák adattar
talmának ellenőrzése;

•	 kiadott előlegek nyilvántartásá
nak vezetése;

•	 statisztikák, jelentések, adat
gyűjtések elkészítésében történő 
részvétel;

•	 tárgyi eszköz analitika kezelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, pénz

ügyiszámviteli ügyintéző OKJ, 
képesített könyvelő;

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

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 29. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
0623520362es 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 azonosító
számot: 1/472/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: pénz
ügyi ügyintéző;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 31.

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 időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozástápolást igénybe vevő 

személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyeze
tükben történő biztosítása;

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

•	 személyes higiénével kapcso
latos feladatok, a gondozási 
környeze té ben végzett feladatok, 
élelmezés, egészségügyi ellátási 
feladatok.

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

•	 középfokú képesítés, általános 
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 eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 17. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
0623520362es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis
ban szereplő azonosítószámot: 
1/458/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

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

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

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

a megjelölt végzettséggel lehet
séges;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 21.
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Az Érdi Szivárvány Óvoda
A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló”  
1992. évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős, heti 40 óra.
A vezetői megbízás időtartama: 
határozott időre, 2018.09.03-tól 
2023.07.31-ig
A munkavégzés helye: Tusculanum 
Tagóvoda, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 
1/a.
A munkakörhöz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 tagóvoda-vezetés;
•	 óvodapedagógusi feladatok 

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

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

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

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

feletti szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű internetes 

alkalmazások;
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása;

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

végzés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 innovatív, kezdeményező 

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

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

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

foglalt nyilatkozat.
A munkakör betöltésének idő-
pontja: 2018. szeptember 3.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az 

Érdi Szivárvány Óvoda címére 
(2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével. A borítékon 
fel kell tüntetni: Tagóvoda – 
vezető;

•	 személyesen Vincze Beáta 
intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. augusztus 31.

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 gim-
náziumi tagozaton fizika vagy kémia 
tantárgy oktatása.
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:
•	 tanári egyetemi végzettség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:

•	 90 napnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata;

•	 szakmai önéletrajz, motivációs 
levél.

A munkakör betöltésének idő-
pontja: 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 határ-
ideje: 2018. augusztus 21.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a 151/2018. (VI.28.) hatá-
rozata alapján Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi sze-
mélyszállítási közszolgáltatási szer-
ződés keretében történő ellátására 
pályázatot ír ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
1. A kiíró neve, címe, telefon- és 

telefaxszáma:
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata
2030 Érd, Alsó u. 1-3.
Tel: 06 23/522-300/276 mellék, 
fax: 06 23/522-343
Kapcsolattartó: Magyar Gábor 
forgalomtechnikai ügyintéző

2. Az eljárás tárgya:
Érd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás 
ellátása közszolgáltatási szerződés 
keretében, ezenkívül a szükséges 
menetrenddel kapcsolatos 
információk, jegyek és bérletek 
árusításának biztosítása. A 
személyszállítást meghatározott 
menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, 
az alkalmassági feltételeket, 
valamint a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges információkat a 
pályázati kiírás tartalmazza.

3. A pályázaton való részvételt 
feltételei:
A pályázat nyílt. A pályázaton 
pályázóként részt vehetnek azon 

belföldi vagy külföldi székhelyű 
gazdálkodó szervezetek, egyéni 
vállalkozók vagy ezeknek kon-
zorciumai, melyek megfelelnek a 
pályázati kiírásban foglalt felté-
teleknek. Az Európai Gazdasági 
Térségen kívüli
székhellyel rendelkező szolgáltató 
csak abban az esetben vehet 
részt, ha országában is biztosított 
a menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben a nemzeti elbánás 
a külföldiek számára.  Közszolgál-
tatási szerződés csak a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény szerint átlátható szer-
vezetnek minősülő közlekedési 
szolgáltatóval köthető.

4. A pályázati kiírás beszerzési 
lehetőségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének 
határideje a benyújtási határidő 
napja.  
A pályázati kiírás ára: 100 000 
Ft+áfa. A kiírás ellenértékét 
átutalással vagy csekken telje-
sítheti Érd Megyei jogú Város 
Önkormányzata költségvetési 
bankszámlájára. A befizetés 
igazolásának ellenében vehető át 
a pályázati kiírás dokumentációja. 
Helye: Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Iroda, 2030 
Érd, Alsó u. 1., fszt. 1. A pályázati 
kiírás megvétele az előfeltétele a 
pályázaton való részvételnek. A 
megvásárolt pályázati kiírás másra 
át nem ruházható.

5. A pályázat benyújtásának 
határideje:
2018. október 16. napja, 10.00 
óra.

6.  Az elbírálás módja és szem-
pontjai:
Az Önkormányzat illetékes 
bizottságainak javaslata alapján 
a pályázat eredményének értéke-
lése a 2018. októberi közgyűlésen 
történik.
A pályázati kiírásban meghatáro-
zott alkalmassági követelmények 
és bírálati szempontok alapján 
az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot benyújtó pályázóval 
köthető meg a közszolgáltatási 
szerződés.

7. Az eredményhirdetés és 
szerződéskötés legkésőbbi 
időpontja:
Eredményhirdetés: 2018. 
október havi közgyűlésen
Szerződéskötés: legkésőbbi 
időpontja 2018. november 20.

8. A szolgáltatás megkezdésének 
határnapja: 2019. január 1. 

9. A szerződés időtartama: 
2019. január 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig.

10. A pályázat benyújtásával kap-
csolatos információ kérhető:
•	 Telefonon: 06 23/522-

300/276 melléken,
•	 Személyesen a Városfejlesz-

tési és Városüzemeltetési 
Irodánál, ügyfélfogadási 
időben:

•	 Hétfő: 13.00–18.30, szer-
da: 8.00–16.30 óráig. 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 4 fő.
A munkavégzés helye: Érdi Szivárvány 
Óvoda és tagóvodái.
•	 Szivárvány Óvoda – 2030 Érd, 

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

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

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

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

•	 együttműködő, pedagógiai 
kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollégákkal.

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

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

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okirat 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz;

•	 a munkakör betöltése, a besorolás 
szempontjából figyelembe vehető 
továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata.

A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. szeptember 3.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. augusztus 24.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

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

•	 személyesen Vincze Beáta intéz-
ményvezető részére.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 31.
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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

Férfi Hajléktalanszálló utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

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

módszereivel segítséget nyújt az 
utcán életvitelszerűen tartózkodó 
egyéneknek az életvitelük javí-
tásában, ügyeiknek intézésében, 
és hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez;

•	 krízisidőszakban napi szinten kap-
csolatot tart a hajléktalan szemé-
lyekkel, csoportokkal és biztosítja 
számukra az életfenntartáshoz 
szükséges feltételeket.

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

alapvégzettség, közösségi szociális 

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

•	 B kategóriás jogosítvány;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 26. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót 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 azonosí-
tószámot: 1/468/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: utcai 
szociális munkás;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 28.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
sebész szakorvos

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: általános sebészeti pana-
szokkal jelentkező betegek ellátása, 
gondozása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Szolgálati lakás megbe-
szélés tárgyát képezi.
Pályázati feltételek:
•	 egyetem, sebészeti szakvizsga;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, 

legalább 1–3 év szakmai ta-
pasztalat;

•	 felhasználói szintű MS Windows 
NT/2000/XP;

•	 büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: jó szintű, 
betegközpontú gondolkodásmód, 
empátia.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. augusztus 30. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további információt 
dr. Szakács Ferenc orvosigazgató nyújt, a 
06-30-445-0632-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső 
utca 39-41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
3297/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: sebész 
szakorvos.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. szeptember 7.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.erdi-
rendelo.hu honlapon szerezhet.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Rehabilitációs Osztály (nappali ellátás)

gyógytornász
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges felada-
tok: műtéten, baleseten átesett betegek, 
reumatológiai betegek és gyógytornára 
szoruló gyermekek ellátása, valamint a 
Nappali Rehabilitációs Osztályon kezelt 
betegek fejlesztése.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, gyógytornász;
•	 járóbeteg ellátásban szerzett leg-

alább 1–3 év szakmai tapasztalat;
•	 felhasználói szintű MS Windows 

NT/2000/XP;
•	 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű, beteg-
központú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 iskolai végzettséget igazoló okirat;
•	 érvényes működési engedély;
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. augusztus 22. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt dr. 
Szakács Ferenc orvosigazgató nyújt, a 
06-30-445-0632-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény – Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső 
utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 3161/
KSZK/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: gyógytornász;

•	 személyesen dr. Szakács Ferenc 
orvosigazgató részére, Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 29.
A munkáltatóval kapcsolatban továb-
bi információt a www.erdirendelo.hu 
honlapon szerezhet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szociális és mentálhigiénés 

problémákkal küzdő egyének, 
családok és közösségi csoportok 
segítése a társadalmi integráció 
érdekében

•	 a szociális biztonság megteremté-
séhez kapcsolódó ellátásokról és 
szolgáltatásokról, valamint azok 
igénybevételének formáiról meg-
felelő tájékoztatás biztosítása.

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

alapvégzettség, okleveles pszi-
chológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, 

felekezeti szociális munkás, visel-
kedéselemző, okleveles szociális 
munkás, okleveles szociálpoliti-
kus, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns, 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, peda-
gógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár;

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

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. augusztus 26. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 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 szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával le-
hetséges;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 28.

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

Érvényes: 2018. augusztus 1-20.-ig, vagy a készlet erejéig. 
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze. 

www.hubertparketta.hu
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Egy ütt az erőszak ellen
Hányféle formája létezik a kapcsolati erőszaknak? Kik 
a leginkább veszélyeztetettek, a nők, a férfiak, a gyer-
mekek vagy az idősek? És mit tehet a szakember, ha a 
családon belüli erőszak bármilyen formájával találko-
zik? Többek közt erre a kérdésre adott válaszokat To-
máné Mészáros Andrea védőnő, a kérdés szakértője, aki 
az Érdi Rendőrkapitányságon tartott előadást a járási 
jelzőrendszeri tagok részére kedd délelőtt.

Szabadságolások ide, 
uborkaszezon oda, augusz-
tus 7-én délelőtt dugig meg-
telt a terem érdeklődőkkel. 
Sajnos, a kapcsolati erőszak 
témája több területet is érint, 
hiszen nemcsak a verés, a 
lelki terror számít erőszak-
nak, hanem – például – idős 
emberek testi, illetve érzel-
mi elhanyagolása vagy a 
gyermekek bántalmazása.

–  A járási jelzőrendszer 
tagjai – a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatok, a 
gyámhivatal, a rendőrség, a 
védőnői hálózat, a pártfogói 
felügyelet képviselői – min-
den hónap első keddjén ösz-
szeülnek, és a számukra fon-
tos, aktuális témákról be-
szélgetnek. Ilyen a kapcsola-
ti erőszak is, amely a társa-
dalom minden rétegét érinti, 
és sajnos nagyon sok eset-
ben rejtve marad. Múlt hó-
napban arról beszélgettünk, 
hogy milyen segítséget tud-
nak adni a segítő szakembe-
rek, a rendőrség, a bíróság a 
bajba jutott embereknek. Hi-
szen van segítség, és ezt tu-
datosítani kell a bántalma-
zást elszenvedőkben – hang-
súlyozta Bereiné Petrik 
Mária, a Szociális Gondozó 
Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Központjának ve-
zetője, hozzátéve: az augusz-

tus 7-ei előadáson gyakorlati 
példákon keresztül kaphat-
tunk rálátást arra, hogy a 
bántalmazásnak hányféle 
fajtája létezik, és hogyan 
élik ezt meg az áldozatok. 

Sajnos, e témát kevesen 
kutatják és meg kevesebb a 
megbízható statisztikai 
adat. Erről már Tománé Mé-
száros Andrea védőnő, az 
Országos Közegészségügyi 
Intézet munkatársa beszélt 
lapunknak, aki 2003 óta fog-
lalkozik a gyermekbántal-
mazás témájával, és ezzel 
kapcsolatos a doktori disz-
szertációja is.

– A gyermekbántalmazás 
kutatása hosszabb időre te-
kint vissza, de az idősekéről 
keveset tudunk. Sajnos, a 
kapcsolati erőszakról orszá-
gos, átfogó kutatás utoljára a 
kilencvenes évek végén szü-
letett, azóta kisebb felméré-
sek láttak csak napvilágot. 
Civil szervezetek végeznek 
kutatásokat, tudományos 
megalapozottsággal, az ő 
adataikat hoztam el az elő-
adásra is. A gyermekbántal-
mazásról ugyan gyűjt adato-
kat a KSH a gyermekjóléti 
szolgálatok éves jelentése 
alapján, így nagyjából meg 
tudjuk becsülni a veszélyez-
tetett gyermekek számát, 
ahogy a látenciát is. A szak-

emberek úgy tartják: bántal-
mazás esetében Magyaror-
szágon egy felderített esetre 
három rejtve maradt jut. En-
nél rosszabbak az adatok a 
nemi erőszak kapcsán (itt 90 
százalékos a látencia), és 
különösen rosszak a gyer-
mekeket ért szexuális abú-
zus esetében: ott 99 eset rejt-
ve marad, és egy kerül fel-
színre – tette hozzá Tománé 
Mészáros Andrea, aki más 
adatokat is ismertetett: min-
den héten minimum egy nő 
hal meg a családon belüli 
erőszak miatt. A bűncselek-
mény következtében meg-
halt nők 60 százalékát volt 
házas- vagy élettársa bán-
talmazta olyan súlyosan, 
hogy belehalt – ugyanez az 
arány a férfiaknál 13 száza-
lék, és azok a nők, akik a fér-
jüket megölték, 80 százalék-
ban hosszan tartó bántalma-
zásnak voltak kitéve. Ami a 
nemi erőszakot illeti: min-
den hatodik kisfiú és minden 
negyedik kislány szexuális 
abúzus áldozatává válik 18 
éves kora előtt, egy uniós fel-

mérés alapján. És ha már 
gyermekeknél tartunk, még 
egy sokkoló tény: az összes, 
gyermekek elleni vétség fe-
lét az elhanyagolás teszi ki. 

Tománé Mészáros Andrea 
ismertetett egy vizsgálatot is, 
amely a jelzőrendszer műkö-
désére terjedt ki, azaz arra, 
hogy milyen hatékonysággal 
jelentik a gyermekeket veszé-
lyeztető eseteket. Első helyen 
az óvoda, iskola (nevelési ta-
nácsadó) állt, második helyen 
a rendőrség és a védőnői szol-
gálat, a legutolsó helyen pe-
dig a háziorvosok. Tománé 
hangsúlyozta: nagyon fontos, 
hogy a szakemberek össze-
fogjanak, mindenki tudja, mi 
a kompetenciája, és eljárjon 
az ilyen esetekben, hiszen így 
érezhetik a szülők, hogy tá-
mogató segítséget kapnak, 
ugyanakkor nekik is vannak 
kötelességeik. 

 – Tenni a kapcsolati erő-
szak ellen nyílt társadalmi 
kommunikációval lehet. A 
bántásról és az elhanyago-
lásról beszélni kell, minél 
többet, minél árnyaltabban. 

Ehhez szükség van szakiro-
dalomra, az állami és civil 
segítőkre, a segélyvonalak-
ra és a társadalmi attitűd 
megváltozására. Ki kell 
mondani: a bántalmazás el-
fogadhatatlan, és ehhez kell 
igazítani a jogrendünket is 
– hangsúlyozta a szakember.

A rendezvény koordináto-
ra, Szatmáriné Berczi Do-
lóresz rendőr százados la-
punknak azt emelte ki: a 
rendőrség számára is na-
gyon fontos a megelőzés, a 
különféle prevenciós rendez-
vényeken való megjelenés, 
az, hogy az áldozatokban 
tudatosítsák: vannak olyan 
szakemberek, akikhez segít-
ségért fordulhatnak. 

A következő járási jelző-
rendszeri értekezletre 
szeptember 4-én kerül majd 
sor; témája a szeptember el-
sejétől induló iskolai és óvo-
dai szociális segítő tevé-
kenység lesz, hiszen ez egy 
teljesen új szolgáltatás: a 
szociális segítők jelen lesz-
nek minden intézményben. 

QQ ÁdÁm Katalin

Tománé Mészáros Andrea védőnő megdöbbentő adatokat is bemutatott a jelzőrendszeri találkozón
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Ing yenes felkészítés a Tanodában
„Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bi-
zonyítvány – ez csak afféle lenyomat, amit ideiglenesen 
kiosztottak nekem” – mondja a bukott diák Karinthy 
zseniális, örökzöld művében, bizonyítva, hogy a bukás, a 
rossz jegyek nem a XXI. század találmányai, már apáin-
kat, nagyapáinkat, sőt korábbi felmenőinket is ítélhette 
pótvizsgára a könyörtelen tanár. Persze, ez nem vigasz-
talja azt a szülőt, akinek csemetéje „katonás” érdemje-
gyekkel állított haza júniusban, és nem menti azt a gye-
reket, akinek nem sikerült megugrania a lécet. 

Felmérések szerint Ma-
gyarországon a nyolcadik 
osztályból kikerült tanulók 
több mint 20%-a funkcioná-
lis analfabéta. Az országos 
kompetenciamérés alapján 
jól látszik, hogy melyik isko-
lában ez hány főt érint, ezt a 
számot szeretné kicsit csök-
kenteni az Érdi Tanoda 
Egyesület. A szervezetet ci-
vilek alapították abból a cél-
ból, hogy azokat a gyereke-
ket mentorálják – függetle-
nül attól, hogy vallásosak 
vagy nem –, akiknek a szülei 
nem tudnak segíteni a tanu-
lásban, és külön tanárt sem 
tudnak fizetni. Az anyagia-
kat nagylelkű – szintén civil 
– mecénások biztosítják. A 
két-három főállásban foglal-
koztatott alkalmazott mel-
lett nagyszámú önkéntes 
segítővel dolgoznak együtt. 
Vannak köztük tanárok, 

szociális munkások, mérnö-
kök, gazdasági szakembe-
rek is.

A Tanoda Egyesület úgy 
tartja, hogy amit tesznek, az 
csak egy csepp a tengerben, 
de anélkül a csepp nélkül se-
kélyebb volna a tenger. Asz-
talos György, az Érdi Tano-
da Egyesület elnöke az első 
év tapasztalatairól elmond-
ta, hogy nem várt „sikere” 
volt tevékenységüknek, ho-
lott úgy tervezték kezdet-
ben, hogy az iskolákat teher-
mentesítik egy kicsit és dél-
utánonként kisebb csopor-
tokban fejlesztik a diákokat. 
– Ezzel szemben szinte egész 
nap nyitva voltunk. Délelőt-
tönként a magántanulókkal 
és azokkal a felnőttekkel 
foglalkoztunk, akiknek 
szüksége volt arra, hogy 
megszerezze az általános is-
kolai bizonyítványt, s dél-

után jöttek azok a gyerekek, 
akiknek korrepetálást tar-
tottunk. Nagy öröm, hogy 
valamennyien nagyon jó 
eredményekkel zártak, volt, 
aki két-három osztályzatot 
is javítani tudott. 

A Tanoda Egyesület elő-
ször tavaly júniusban szer-
vezett tábort, majd augusz-
tus közepétől a pótvizsgázni 
kényszerülő tanulókat ké-
szítették fel a vizsgára, már 
akkor nagy sikerélményt je-
lentett, hogy mindenkinek 
sikerült megugrani a felada-
tot. Asztalos György azt 
mondta, remélik, hogy most 
is sok gyermeknek tudnak 
segíteni, ezért idén is meg-
szervezik az ingyenes pót-
vizsgára felkészítő táboru-
kat, amire elsősorban olyan 
gyermekeket várnak, akiket 
a szüleik a nyáron nem tud-
tak magántanárhoz küldeni, 
hogy az segítsen nekik a fel-
készülésben. A foglalkozá-
sokat úgy tervezik, hogy a 
diákokkal korcsoportra és 
tantárgyra elosztva foglal-
koznának a pedagógusok 
naponta körülbelül három 
órát. A Tanoda vezetője azt 
mondja, főleg magyarból és 
matematikából buktak meg 
a gyerekek, de lesz földrajz 

és technika korrepetálás is. 
A mostani pótvizsgára felké-
szítésen egyébként csak 
azok vehetnek részt, akik 
egy vagy két tantárgyból 
kaptak elégtelent. Aki há-
rom vagy több tárgyból sze-
reztek egyest, azoknak – né-
hány kivételtől eltekintve – 
össze kell barátkozniuk az 
eggyel alacsonyabb évfo-
lyam diákjaival.

A foglalkozásokat a Felső 
u. 123-ban tartják, augusz-
tus 13-től 17-ig (illetve a pót-
vizsga időpontjáig), reggel 9 
órától délig. 

A nyári program után 
szeptemberben délutáni fog-

lalkozásokra várják a gyere-
keket a Felső utcában: a diá-
kok itt készítik el a leckét, 
majd játszanak, és egyéni 
fejlesztésen is részt vesznek. 
A foglalkozások délután 3–4 
órától estig tartanak majd, 
és ugyanúgy ingyenesek, 
mint a pótvizsga-felkészítő. 
A szervezők célja, hogy a 
gyerekeknek differenciált, 
egyénre szóló oktatást, fej-
lesztést nyújtsanak.

A Tanoda foglalkozásaira 
az erditanoda@gmail.com 
e-mail címen, illetve Aszta-
los Györgynél, a 06 30 508-
4946-os telefonszámon lehet 
jelentkezni. n BNYH

Idén is lesz bál az Alsó utcában
Augusztus 25-én, szombaton ismét meg-
rendezik az Alsó utcaiak és környékbeliek 
bálját. A szabadtéri rendezvényt ez alka-
lommal is különböző kulturális programok 
színesítik, valamint finom ételekkel is vár-
ják a kilátogatókat a szervezők. Lesz ugrá-
lóvár és arcfestés a kisebbeknek, sörsátor 
a nagyobbaknak.

Antunovits Antal 
(Fidesz–KDNP) ön-
kormányzati képvise-
lő, aki nemcsak ötlet-
gazdája, de évről 
évre egyik főszerve-
zője is ennek a prog-
ramnak, lapunknak 
elmondta: nagy meg-
tiszteltetés számuk-
ra, hogy igazi városi 
rendezvénnyé vált ez 
a program. Minden 
évben arra töreksze-
nek, hogy a színpadi 
produkciók is válto-
zatosak és látványo-
sak legyenek. A kö-
zönség kíváncsian 
várja az Érden élő 
nemzetiségek szerep-
lését, de a messzebb-
ről érkező vendégek 
bemutatkozását is 
szeretettel fogadja.

Idén is számíthat-
nak az érdi nemzeti-
ségi néptáncegyütte-
sek fellépésére, s 
amíg a felnőttek te-
kintete a színpadra 
szegeződik, a legki-
sebbek az ugrálóvár-
ban játszhatnak, vagy 
egy-egy arcfestés ál-
tal egy kis időre akár 
rajzfilmhősökké is 
válhatnak. A szerve-
zők a bőséges vendég-
látásról is gondoskod-
nak. Szinte elmarad-
hatatlan az Érd és 
Környéke Horgász-
egyesület által főzött 
halászlé, de mellette 
még birkapörkölttel 
és egyéb bográcsos 
étellel is megkínálják 
a résztvevőket. – A cél 
az, hogy minél több-

ször, de évente leg-
alább egyszer le tud-
junk ülni egy asztal 
mellé, és el tudjunk 
beszélgetni a szom-
szédainkkal, szere-
tettel várjuk azoknak 
a baráti társaságok-
nak a jelentkezését is, 
akik szívesen főzné-
nek valamit – mondta 
Antunovits Antal fő-
szervező. 

Hangsúlyozta: az 
Alsó utcaiak bálját a 
helyi önkormányzat, 
a horvátok és a néme-
tek is támogatják, de 
az önkéntes segítők-
nek is sokat köszön-
hetnek, nélkülük 
ugyanis nem sokra 
mennének. Ahogyan a 
korábbi években, idén 
is több száz vendéget 
várnak az augusztus 
25-én, délután 4 óra-
kor kezdődő rendez-
vényre, amelyen a 
Tranzit zenekar húz-
za majd – ha kell, haj-
nalig – a talp alá való 
muzsikát.

Qn NyH

Kínai is, lapos is, hamvas is, mi az?
Ezúttal az őszibarack jelentősége volt a témája 
annak a nyílt napnak, amit az érdi Elvira major-
ban tartottak a génbank dolgozói a laikusok, el-
sősorban a kiskertesek számára.  Idén nem elő-
ször és nem is utoljára rendeztek ilyen progra-
mot a nem szakmabelieknek.

A résztvevőknek Ko-
vácsné dr. Békefi Zsu-
zsanna, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innováci-
ós Központ Gyümölcs-
termesztési Kutatóinté-
zetének osztályvezetője 
tartott előadást az őszi-
barack termesztésének 
történelméről, a jelenle-

gi fajtákról és tendenci-
ákról. Az előadást fajta-
bemutató követte, illet-
ve abba is belekóstol-
hattak az érdeklődők, 
hogy miből áll a gyü-
mölcsminősítés munka-
folyamata. 

Bár az érdi Elvira ma-
jor országos viszonylat-
ban is fontos szerepet 
tölt be a gyümölcsgén-
banki állományának 
köszönhetően, hiszen a 
Nemzeti Agrárkutatási 
és Innovációs Központ 
Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézetének má-

sik három telephelyével 
közösen az ország leg-
jelentősebb gyümölcs-
génbanki gyűjteményét 
teszik ki, az osztályve-
zető hangsúlyozta, 
hogy a génbanki tevé-
kenység mellett számos 

más feladatot is ellát-
nak az Elvira majorban. 
– Végzünk növényvédel-
mi kutatásokat, fenn-
tartjuk az ország törzs-
ültetvényét, ahonnan a 
faiskolákat tudjuk ellát-
ni facsemetékkel, illet-
ve termőhelyeket is mi-
nősítünk – sorolta Ko-
vácsné dr. Békefi Zsu-
zsanna, aki az ősziba-
rackkal kapcsolatban 
elárulta, hogy jelenleg 
270 fajta található meg 
náluk. – Igyekszünk 
megőrizni a régebbi 
külföldi fajtákat, hiszen 
az őszibarack nem ős-
honos Mag yarorszá-
gon, éppen ezért kevés 
a magyar tájfajta, de 
azokból is van a gyűjte-
ményben, illetve van 
például kínai lapos ba-
rackunk is.

Idén legközelebb a 
szilva és a mandula ér-
tékeit mutatják majd be 
hasonló nyílt nap kere-
tében a nem szakmabe-
lieknek. Utóbbit a Kuta-
tók éjszakájával közös 
programon. n JAN

A Tanodában mindig jó a hangulat, ahogy a falon lévő tábla is bizonyítja
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  

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

•   Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

A fenti munkakörök részmunkaidőben is betölthetők, illetve 
megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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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.

Soós pékségbe 
szakképzett 

cukrászt  
keresünk. 
Jelentkezés:  
Soós József  

30-942-79-68
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Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az 
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen, 

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

A Napfény Otthon Alapítvány Idősek 
Otthona azonnali belépéssel  

teljes munkaidős  
szakképzett ápolókat, 
szociális gondozókat,  

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

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

havi fizetést biztosít. 

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás  

gépkocsivezető kollégákat keresünk.  
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com

A GDN Ingatlanhálózat
érdi irodájába,

ingatlan értékesítő
munkatársat keresünk.

30-929-3660
a.stier@gdn-ingatlan.hu
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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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A Szigetelők Boltja Kft.
árukiadó, raktáros  

munkavállalót keres.

Feladatok:
•	 Vevők udvarias kiszolgálása.
•	 A beérkező áruk raktárba történő betárolása.
•	 A raktár területének rendben és tisztán tartása.
•	 A megrendelt áruk összekészítése szállításra.
•	 Elektromos targonca vezetése.
•	  Szállítmányt kísérő dokumentumok kezelése (számla, 

szállítólevél).

Elvárások:
•	  Szakmunkás bizonyítvány vagy minimum középfokú 

végzettség.
•	 OKJ-s targoncavezetői jogosítvány.
•	 Targoncavezetésben szerzett tapasztalat.
•	 Precíz, (gyors) pontos munkavégzés.
•	 Napi 8 órás munkarend.
•	 Álló (sétáló) munka vállalása.
•	 Raktározásban szerzett tapasztalat.
•	 Megbízhatóság.
•	 Problémamegoldó képesség.

Amit kínálunk:
•	 Versenyképes jövedelem.
•	 Hosszú távú, megbízható munkahely.
•	 Határozatlan idejű munkaszerződés.
•	 Munkavégzés helye: 2030 Érd, Lőcsei u. 28-32.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal  
az iroda@szigetelokboltja.com e-mail címre.
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ÁLLÁST KERES

Diósdon ipari övezetben 932 m2-es 
telek 122 m2-es félkész épülettel bér-
beadó. 06-70/311-3260.

*90690*

ÁLLÁST KÍNÁL

Keresünk rendes társaságba meg-
bízható festő munkatársakat magas 
kereseti lehetőséggel. 06-30/9349-
576.

*89387*

ALBÉRLET KÍNÁL

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

*88321*

Különálló épületben komfort nélkü-
li kis lakás kiadó. 06-20/218-1002.

*89315*

Különálló szoba-konyha-fürdőszo-
ba (60 nm) kiadó. 06-70-907-8799

*91663*

INGATLAN

Életjáradékot fizetnék havonta idős 
személynek ingatlanért. 06-20-629-
0916 (érdeklődni 17 óra után)

*85916*

Vállalkozók figyelem! Érd-Parkváros 
központjában eladó (Spar mellett) 
családi ház+társasházak építésére ki-
válóan alkalmas nagy telek. Irányár: 
49 M Ft. Érd.: 06-70-703-1489

*84910*

TELEK

Városközpontban építési telek (580 
nm) eladó. 06-20-267-1780

*91572*
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat. 
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés. 

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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REdőNy

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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SzoLGÁLTATÁS

TV-JAVÍTÁS 
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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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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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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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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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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TÁRSKERESÉS

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

*76649*

VÁLLALKOZÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

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

*72830*

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes fa-
kivágás, kertrendezés! Kézi és gépi 
földmunkavégzés! Kisebb épületek 
bontása!  06-30-523-4539

*72843*

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok, 
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 ton-
nás tgk., billencs, ponyvás, autómen-
tő. 06-20/432-7087.

*90350*

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*

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

*72832*

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

*69751*

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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VEGYES

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

*87058*

Eladó 2 db rokka, használt írógép, Bi-
opron lámpa és használt ágynemű 
toll, párna, dunyha. 06-30/493-0936.

*89519*

185870

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. 06-70-395-88-78

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

59
58

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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Munkavédelem
Munkaruházat

16
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55

PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

19
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77Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

19
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�	Az Ön feladatai:
ū  Kábel- és csatlakozórendszerek  

összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és –összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū Címkézés és csomagolás

�	Az Ön profilja:
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

�	Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége

Ha felkeltettük érdeklődését,  
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben. 

artec systems Hungaria Kft. 
Tel: +36 (23) 428-337 

E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Női munkavállalót keresünk 
kábelkonfekció gyártására

18
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90

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

várjuk. Betanulás után, önálló munkavégzés esetén bérkorrekció.

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

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

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

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

email: legtechber@invitel.hu

Segédmunkásokat
keresünk

KIPRÓBÁLNÁL
 VALAMI ÚJAT?
 Szakács(nő) és Pék/Cukrász  
 munkatársat keresünk!

Munkavégzés helye: 2071 Páty, M1-es autópálya, Sasfészek-tó pihenőhely
Munkaidő: teljes- vagy részmunkaidő is lehetséges 

versenyképes, 100%-ban bejelentett jövedelem • pótlékcsomag • munkába járás támogatása • 
dolgozói kedvezmény • biztos háttér • előre tervezhető munkaidő beosztás • kellemes környezet 

Ha szeretnél velünk dolgozni, önéletrajzodat az alábbi címre várjuk: 
jobs.hu@marche-int.com

Ha további kérdésed van, telefonszámunk:
06 20 407 28 72

JELENTKEZZ,

MEGÉRI!

19
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19
23

24

MUN KATÁRSAKAT KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

MUNKARENd: 1 ill. 2 műszak (csak hétköznapokon)
Jelenlegi bérmegoszlás: bruttó 195.000 – 350.000 Ft/hó (22 munkanapos hónapot 
és 8 órás munkanapot tekintve)

JUTTATÁSOK:        
•	 Órabér + Teljesítményösztönzés %-os besorolással (munkakörtől függően) 
•	 Étkezési hozzájárulás
•	 13. havi fizetés (év végén, időarányosan)
•	 Egyszeri nyaralás hozzájárulás készpénzben (félévkor)
•	 Pénzbeli cafeteria
•	 Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)

JELENTKEZÉS:     
•	 Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00 -14.00 óráig)
•	 Önéletrajz megküldésével: e-mail  boszmet@t-online.hu
•	 Telefonon: 06 23 348 049 (8.00-14.00 óráig)

• 	 BETANÍTOT T ÖNTÖdEI dOLGOZÓ
• 	 ÖNT VÉNY TISZTÍTÓ
• 	 ESZTERGÁLYOS

Keresse minden héten a postaládájában! 

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban! 
érd megyei jogú Város 

Önkormányzatának 
ingyenes hetilapjában 

25 300 példányban 

ElérhEtőségEk: 
e-mail: 

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu 
telefon: 06-23-520-117

19
19

23
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Rem ek felkészülési meccs!
Változatos mérkőzést játszott a Népligetben az FTC ven-
dégeként az ÉRD női kézilabdacsapata, amely 45 percig 
partiban volt, de végül négygólos, 29–25-ös vereséget 
szenvedett.

Szabó Edina együttese 
második edzőmérkőzését 
vívta a felkészülés során, 
amelyet jól kezdett, hiszen 
Tóth Gabriella és Krpezs-
Slezák Katarina vezetésé-
vel négy perc alatt kétgólos 
előnybe került – amely nagy-
ban köszönhető a kapuban 
remeklő, zsinórban négy vé-
dést bemutató Julie Foggeá-
nak is. Ezt követően a Fradi-

nak jött ki a lépés, és fordí-
tott, de a Háfra Noémi által 
vezetett zöld-fehérek előnye 
sem volt tartós, hiszen Jele-
na Lavko három góljának 
köszönhetően ismét az ÉRD 
vezetett (5–7).

A folytatásban mindkét 
csapanál becsúszott néhány 
hiba a támadások befejezé-
sébe, de nagy fegyverével, a 
gyorsindítással ismét több-

ször eredményes volt a ven-
dégegyüttes, azonban a ha-
zaiak sem álltak meg, s Hor-
nyák Dórának köszönhető-
en döntetlennel vonulhattak 
az öltözőbe (15–15).

A második félidő jó iram-
ban kezdődött, a gyors játék-
nak köszönhetően öt perc 
alatt nyolc gólt is láthatott a 
közel kétszáz kilátogató. Az 
adok-kapokból csak Jovana 
Kovacsevics trikója jött ki 
rosszul, amely elszakadt, 
egyébként felváltva estek a 
gólok. Amikor pedig egy-egy 
támadás nem góllal ért vé-
get, akkor vagy Janurik 
Kinga védett egy átlövést, 
vagy Szemerey Zsófi hárí-
tott hétméterest.

Aztán a játékrész dereká-
ra érve az érdiek technikai 
hibáit könyörtelenül kihasz-
nálták a házigazdák, akiktől 
Nerea Pena duplájával négy-
gólos előnyben volt az FTC 
(25–21). Erre válaszul Szabó 
Edina magához hívta csapa-
tát, amely jót tett, hiszen 
Pena harmadik góljára há-
rommal válaszoltak Kisfa-
ludy Anették, akik újra látó-
távon belülre kerültek (26–

24). De a hajrában nem sike-
rült közelebb kerülni, így az 
ÉRD végül 29–25-ös veresé-
get szenvedett az FTC ven-
dégeként.

Az ÉRD-nél nem került a 
keretbe Kiss Nikolett, 

Schatzl Natalie és Marketá 
Jerábková sem. Szabó Edi-
na alakulata következő 
edzőmeccsét a VIII. Érdi Ku-
pán vívja augusztus 8-án, 
amikor 19.45-től az MTK Bu-
dapesttel csap össze.  n DB

Ismét győzelemmel kezdtek!
Ahogy tavaly a Gyirmót FC Győr II vagy két szezonnal 
ezelőtt a Diósd ellen, idén is győzelemmel kezdte az NB 
III Nyugati csoportját az Érdi VSE, miután hazai környe-
zetben 2–1-re legyőzte a Videoton FC második csapatát.

Több meghatározó játé-
kosát is nélkülözte Lim-
perger Zsolt a szezonnyi-
tón, de a nyári keretmélyí-
tésnek köszönhetően így is 
komplett csapattal tudott 
kiállni. A Videoton II-nél 
pedig többen első mérkőzé-
süket játszották a felnőttek 
között, ennek ellenére aktí-
van kezdett a fehérvári gár-
da, amely agresszív játék-
kal lepte meg a tavalyi 
bronzérmest, de ez nem 
mutatkozott meg helyzetek-
ben. Sőt, a vezetést az érdi-
ek szerezték meg, miután a 
több kimaradó lehetőség 
után a 13. percben Mojzer 
György harcolt ki büntetőt, 
amelyet Melczer Vilmos 
higgadtan helyezett a kapu 
jobb alsó sarkába.

Ezt követően néhány perc-
re bizonytalanná vált a ven-
dégcsapat, amelyet az érdi-
ek könnyedén kihasználhat-
tak volna, de a masszív Fejér 
megyei védekezést nem sike-
rült feltörni. Aztán a szünet 
előtt emberelőnybe kerültek 

az érdiek, amikor Bozsoki 
Imrét csúnyán letalpalta a 
nyújtott lábbal érkező Ko-
módi Kevin, így az érdiek 
gól- és emberelőnyben vonul-
hattak az öltözőbe.

A fordulás után a hazaiak 
hamar megduplázták elő-
nyüket, miután egy jobb ol-
dali akcióból Kelemen Pat-
rik adott be az alapvonalról, 
a védők bizonytalanságát és 
hibáját pedig az elé pattanó 
labdával Koós Gábor hasz-
nálta ki, aki öt méterről po-
fozta a labdát a kapuba.

A folytatásban akár kiüté-
ses győzelmet is arathatott 
volna a vendéglátó, hiszen 
sorra dolgozta ki a nagyobb-
nál nagyobb ziccereket, de 
ezekkel nem tudott élni. El-
lenben a mindent egy lapra 
feltévő Videoton FC II a 73. 
percben szépített, amikor 
Pápai Kristóf lépett ki a les-
határról és lőtt Kertész Fe-
renc kapujába. Ennél köze-
lebb már nem tudott kerülni 
a vendégcsapat, az érdiek 
pedig ugyan mezőny- és 
helyzetfölényben játszottak, 
de nem tudtak több gólt sze-
rezni, így maradt a 2–1-es 
hazai siker. – Ezen csak javí-
tani lehet – szögezte le kez-
désnek Limperger Zsolt, az 

Érdi VSE vezetőedzője. – 
Ami örvendetes, hogy meg-
szereztük a három pontot. 
Innen, amire figyelni kell – 
főleg, ha emberelőnyben va-
gyunk –, hogy folyamato-
sabb játékot játsszunk. Kap-
kodtunk, kerestük az utolsó 
passzt, olyan helyzetekben, 
amikor a társ nem volt felké-
szülve. Van mit javítani, de 
fontos, hogy a Videoton FC II 
egy nagyon jó társaság, és 
egy jó csapatot győztünk le. 

– Sok játékosomnak ez 
volt az első felnőtt mérkőzé-
se. Sokan most csöppentek 
bele a felnőtt labdarúgásba, 
ez meg is látszott a teljesít-
ményükön. Rutint kell sze-
rezni, sok mérkőzést kell 

játszani, hogy ezeket a hibá-
kat kijavítsuk, de ezen dolgo-
zunk hétről hétre. Reméljük, 
ezeket a hibákat el tudjuk 
kerülni és ha így haladunk, 
akkor el tudjuk kezdeni 
gyűjtögetni a pontokat és a 
fejlődés útjára lépünk – 
mondta Tímár Krisztián, a 
Videoton FC II vezetőedzője.

Az Érdi VSE következő két 
mérkőzését idegenben játsz-
sza, előbb augusztus 11-én, 
17 órakor a THSE-Szabadki-
kötő, majd augusztus 18-án, 
ugyancsak 17 órakor a Cse-
pel FC vendége lesz. A követ-
kező hazai találkozóra au-
gusztus 25-én a BKV Előre 
ellen kerül sor.

Qn Domonkos Bálint

A Ferencváros kézilabda szakosztálya és az Érdi Sport Kft. megálla-
podásának köszönhetően az új szezonban az ÉRD Aréna adhat ott-
hont a Fradi női kézilabdacsapata Bajnokok Ligája-mérkőzéseinek. 
„Érden jelentős rajongótábora van a női kézilabdának, így különö-
sen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a szeptemberben kez-
dődő bajnoki idényben a Ferencváros női kézilabdacsapata Érden 
játssza Bajnokok Ligája-mérkőzéseit – kommentálta a megállapo-
dás hírét T. Mészáros András. Érd polgármestere hozzátette: biztos 
abban, hogy a Fradi nemzetközi mérkőzésein megfelelő körülmé-
nyek és lelkes szurkolók várják majd a csapatokat. A Ferencváros 
női kézilabdacsapata október első hétvégéjén kezdi majd a 
2018/2019-es Bajnokok Ligája-szereplését, a rá következő héten 
pedig már hazai pályán fogadja a Vipers Kristiansand együttesét. 
Az FTC BL-mérkőzéseire jegyeket a klub saját felületén árusít, ám 
zajlanak az egyeztetések, hogy akár az ÉRD Arénában is lehessen 
jegyet vásárolni.

Múlt héten, lapzártánk után játszotta első edzőmeccsét az ÉRD, 
amely az Alba Fehérvár KC otthonában nyitásként gólzáporos 
meccsen győzött 33–32-re. Szabó Edina alakulata remek kezdés 
után többgólos előnybe került, de a szünetre csak 18–17-es előny-
nyel vonult. A fordulás után a hazaiak megfordították az állást, de a 
hajrában a meccs legeredményesebb játékosának vezetésének, a 
tíz gólig jutó Krpezs-Slezák Katarinának köszönhetően az ÉRD nyer-
ni tudott.

NB III, Nyugati csoport, 1. forduló

Érdi VSE–Videoton FC II 2–1 (1–0)
Érd, 200 néző. V: Szigetvári (Gordos, Nagy P.)
Érdi VSE: Kertész F. – Bogdán, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. – Koós (Kó-
nya B., 81.), Pallagi, Melczer (Honti, 88.) – Kalmár (Balázsovics, 77.), 
Mojzer, Kelemen P.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Videoton FC II:  Németh B. – Tarnóczi, Pető (Lencsés, 59.), Mocsi, 
Zeke – Takács M., Szabó Bence – Kojnok (Galacs, 59.), Szabó Bálint, 
Pápai (Tamás A., 83.) – Komódi
Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gól: Melczer Vilmos (13. – tizenegyesből), Koós (50.), ill. Pápai (73.)
Kiállítva: Komódi (36.)

Partiban voltak az érdi lányok a Fradival

Koós Gábor (zöldben) a tavalyi idénnyitóhoz hasonlóan ismét gólt 
szerzett az Érdi VSE-ben  (fotó: Balogh István)
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TEL.: +36 23 361 431     2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU     INFO@ERDARENA.HU

Az ÉRD Aréna fedett uszodája nyáron is 
kellemes felfrissülést és kikapcsolódást biztosít.

A megvásárolt jegyek és bérletek a szauna 
használatát is tartalmazzák. 

Hétfőtől szombatig: 06:00 – 21:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00 – 21:00
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Elsőre első!
Első felnőtt Európa-bajnokságán, első számában első 
helyen zárt Milák Kristóf, az Érdi Úszó Sport Kft. ver-
senyzője a glasgow-i kontinensviadalon, miután meg-
győző rajt-cél győzelemmel nyerte meg a 200 méter pil-
langót!

Megint. Csak most már 
nem a korosztályos mezőny-
ben, hanem a felnőttek kö-
zött lett Európa legjobbja 
Milák Kristóf. Ha úgy vesz-
szük, szenzáció. Ha úgy 
vesszük, papírforma. Mert-
hogy élete első felnőtt Euró-
pa-bajnokságán állt rajtkő-
re Glasgow-ban az Érdi 
Úszó Sport Kft. 18 éves te-
hetsége, így joggal tekint-
hetnénk a 200 méter pillan-
gón szerzett aranyérmét 
szenzációnak. Azonban 
úgy, hogy a legjobb nevezési 
idővel rendelkezett, már 
nem volt akkora meglepetés 
a sikere. Merthogy az előfu-
tamban is nagy, több mint 
másfél másodperces előny-
nyel verte a dán Viktor 

Bromert, s Kenderesi Ta-
más előtt legjobb idővel ke-
rült a középdöntőbe 
(1:54,17), úgy, hogy az első 
ötben négy magyar volt, de 
Cseh László és Biczó Bence 
a szabályok miatt búcsúzni 
kényszerült. Az elődöntőt is 
megnyerte, de „csak” máso-
dik legjobb idővel jutott fi-
náléba Kenderesi mögött és 
Bromer, valamint a brit  
James Guy előtt. A döntő-
ben Milák remekül nyitott, 
hiszen az első ötvenen 75 
századot vert az olasz Fede-
rico Burdissóra, majd a 
második hosszon tovább nö-
velte előnyét, amelyet a har-
madik ötvenen sem adott le, 
sőt, előnyét folyamatosan 
növelte, s 1:52.79 perces idő-
vel megszerezte első arany-

érmét a felnőtt Eb-k törté-
netében (aligha az utolsót)! 
Milák majd’ két másodperc-
cel előzte meg Kenderesit és 
több mint hárommal a 
bronzérmes Burdissót. Mi-
lák a verseny után az MTI-
nek hangsúlyozta, túlságo-
san is szerette volna meg-
dönteni Cseh László 2008-as 
Európa-csúcsát (1:52.70), 
ezért a végére nem maradt 
már ereje. – Túl gyorsan 
kezdtem, ezért nem sikerült 
a második száz, az utolsó 
ötven pedig már csípett... A 
kétszáz pillangó előtt min-
dig izgulok, hiszen ez a fő 
számom, ahol a legjobban 
akarok úszni – mondta a 
bajnok, hozzátéve, 50-en 
nem lát nagy esélyt az érem-

re, de ki tudja, „talán megle-
pi magát, 100-on pedig 
ugyancsak nehéz dolga 
lesz, de nagyon örülne an-
nak például, ha Cseh Lász-
lóval együtt állnának a do-
bogón. 

Milák a felnőtt Európa-
bajnokságot az 50 méter pil-
langóval folytatta, ahol a 
hetedik, utolsó selejtezős 
futamban volt érdekelt, s a 
nyolcas pályán úszva a he-
tedik helyet szerezte meg. 
0:24,29-es ideje azonban 
összesítettben a 37. helyre 
volt elég, így nem jutott kö-
zépdöntőbe. Az érdiek tár-
noki tehetsége a felnőtt Eb-t 
100 méter pillangón zárja 
egyéniben – ahol szintén a 
legjobb idővel rendelkezik.

QQ Domi

Két magyar a dobogón. Kenderesi Tamás ezüstérmes lett Milák Kris-
tóf mögött  (fotó: Derencsényi István)

Mas ters világbajnok az érdi vívó!
Aranyérmet nyert a németországi Halléban rendezett 
öttusa masters világbajnokságon Partics Péter, az Érdi 
Torna Club vívója!

A németországi Halle 
adott otthont az öttusázók 
2018-as masters világbaj-
nokságának, ahol az Érdi 
Torna Club két vívója, a gö-
rög színekben versenyző 
Partics Péter és Partics 
Katalin is rajthoz állt.

A 30+-os kategóriában 
Partics Péter a lovaglásban 
300, úszásban 272, vívásban 

306, míg a lövészettel kom-
binált futásban 556 pontot 
gyűjtött, amellyel 1414 egy-
séget szerezve lett aranyér-
mes a brit Ed Norton és a 
német Matthias Bergner 
előtt!

Testvére, a szintén görög 
színekben versenyző Kata-
lin, a nőknél ugyancsak 300 
pontot lovagolt, úszásban 

294 ponttal zárt, vívásban 
pedig 282-vel, aztán a 440 
pontot érő lövészettel kom-
binált futásban 440 pontot 
gyűjtött, amellyel az ameri-
kai Michelle Kelly mögött 
és a monacói Anne-Gaelle 
Miry előtt ezüstérmes lett a 
40+-os korosztályban.

A vegyes váltóban is re-
mekelt az ÉTC két vívója, 
hiszen összesen 1300 pontot 
gyűjtve a dobogó legalsó fo-
kára állhattak a brit és a 
lett kettősök mögött. Q DB

Az Érdi Torna Club két vívója, Partics Katalin és Partics Péter fényes érmekkel tért haza az öttusázók 
masters világbajnokságáról
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A sportrepülés  
érdi bázisa
Akik jártak valaha az érdi helytörténeti kiállításon (Fel-
ső utca 13., a Pelikán sétány „felső” sarka), azok tudhat-
ják, hogy egykor Érdnek bizony repülőtere is volt. Ez 
majdnem azt jelenti, hogy a település földön, vízen – a 
hajóállomás létezéséről bizonyára mindenki tud – és a 
levegőben is megközelíthető volt. Ez csak részben és 
elméletileg igaz, mivel a légikikötőbe nem érkeztek uta-
sokat szállító gépek.

Az érdi legelőn – Ófalu 
szélén, ahol ma a vízművek 
telephelye található – kiala-
kított repülőtér a Műegyete-
mi Sportrepülő Egyesület 
(MSrE) bázisaként nyílt meg 
1930-ban, amikorra a szer-
vezet már zavarta a mátyás-
földi légikikötő forgalmát. 
Az egyesület ugyanis am-
olyan fedőszerv volt, a tria-
noni békeszerződés által til-
tott repülőgép-tervezés és 
pilótaoktatás számára. Ez 

akkoriban is nyilvánvaló le-
hetett, mert ritkán szoktak 
egy sportegyesületi telephe-
lyet olyan protokollal föl-
avatni, ahogy ez az érdi re-
pülőtér esetében történt. 
Részt vettek a ceremónián 
József és Albert királyi her-
cegek, utóbbi lélegzetelállí-
tó kunsztokat – ahogy a ko-
rabeli sajtó fogalmazott – 
mutatott be a levegőben. Je-
len volt Gömbös Gyula hon-
védelmi miniszter és számos 
előkelőség, Bethlen minisz-
terelnököt a felesége képvi-
selte.

És ott volt rengeteg érdek-
lődő, akik – a tudósítók sze-
rint – különhajóval, vas-
úton, közúton, de még helyi 
érdekű vasúttal is érkeztek 
– na, az utóbbiaknak még 
jókora sétát is kellett tenni-
ük, mert a HÉV csak Nagy-
tétényig járt, Érdig való 
meghosszabbítása csak terv 
maradt.

A repülőtéren, illetve az 
egyesületben folyó munká-
ról Németh Katalin gyűjtött 
össze szinte mindent, amit 
tudni érdemes, dolgozata a 
városi könyvtár helytörténe-
ti gyűjteményében is megta-
lálható. 

A repülőtéren táborozá-
sok keretében oktatták a re-
pülni vágyó fiatalokat, 1930 
júniusára egy-egy repülő-
gép befogadására hangár-
sor is épült. A kiképzések 

oktatói: Dobos István, End-
resz György és Kaszala Ká-
roly voltak. Dobos Istvánt 
mint első világháborús ha-
direpülőt, majd albertfalvai 
berepülőt is ismerhetjük. A 
Tanácsköztársaság idején a 
Szovjetunióban végzett táv-
repüléséről és oktatópilóta 
munkájáról lett híres. End-
resz György óceánrepülő-
ként lett ismert a későbbiek-
ben. Kaszala Károly pedig 
az 1925-ben elkészült a 
Lampich L2 típusú könnyű 
géppel három világrekordot 
repült.

A Műegyetemi Sportrepü-
lő Egyesületben folyó repülő-
gép-tervezési és -építési 
munka évtizedekre megha-
tározója volt a magyar sport-
repülés fejlődésének. A ter-
vezés vezetője Lampich Ár-
pád volt, és mellette hamaro-
san kitűnt Bánhidi Antal sa-
ját tervezésű Gerle gépével. 
Itt tanult Rubik Ernő (a maj-

dani, híres Góbé vitorlázó-
gép tervezője) és Samu Béla, 
a későbbi nagy sikerű konst-
ruktőrök.

Még ebben az évben elké-
szült Bánhidi Antal első 
Gerle gépe – az érdi repülő-
térről emelkedett először a 
magasba, és hiba nélkül tel-
jesítette a próbaköröket –, 
ami nem akármilyen konst-
rukció volt, hiszen három 
évvel később a mérnök és 
Bisits Tibor a Gerle 13 gép-
pel 100 óra alatt körülrepül-
te a földközi-tengeri partvi-
déket, és a 12 258 kilométe-
res út során 22 város repülő-
terét érintették. Bánhidi 
ugyanebben az évben le-
szállás nélkül Londonból 
Debrecenbe repült és első-
ként repülőpostát is szállí-
tott. Észak-európai túrare-
pülés után 1937-ben több 
mint 15 ezer kilométeres 
utat tett Dél-Amerika feltá-
ratlan őserdei felett, ez a ko-
rabeli repülőtechnika bra-
vúrjának számított. 1931-
ben ő irányította az első 
magyar óceánrepülés mű-
szaki előkészületeit.

A repülés népszerűsíté-
sét, személyi és tárgyi felté-
teleinek megteremtését a 
politikai vezetés fontosnak 
tartotta, ez vezethetett 
1938-ban a Horthy Miklós 
Nemzeti Repülő Alap létre-
hozáshoz, amelynek felada-
ta volt a repülés iránt érdek-
lődő fiatalok elméleti és gya-
korlati képzése, repülőterek 
építése és fejlesztése, a re-
pülőgép-tervezés előmozdí-
tása. A kezdeményezés fon-
tosságát bizonyítja, hogy az 
alap – egyebek között – a 
mozijegyek árába beépített 
hozzájárulásból húzott ál-
landó jövedelmet, de állami 
támogatásban is részesült. 
Az alapnak ki más lehetett 
elnöke, mint Horthy István. 
A motoros és vitorlázó gé-
pekhez képeztek pilótákat 
számos helyszínen: Buda-
pesten kívül Vácott, Pécsett, 
Algyőn, Kassán, Marosvá-
sárhelyen, Debrecenben és 
természetesen Érden. A ki-
képzendők közé kezdetben 
csak érettségivel lehetett 
bekerülni, később elegendő 
volt a 6–8 elemi is. „Érden 

minden tekintetben alkal-
mas és megfelelő, korszerű 
sportrepülőteret létesítünk 
a Repülő Alap felmérhetetle-
nül jelentős segítségével” – 
nyilatkozta 1942-ben Holle-
rung Gábor, az MSrE ifjúsá-
gi elnöke, a fontos tennivalók 
közé sorolva az érdi repülő-
tér további teljes kiépítését. 
A talajegyengetésen, a csa-
tornázáson túl gáttal vették 
körül a Duna árterében fek-
vő területet, a talajvizet szi-
vattyúkkal emelték át.

A háború aztán mindent 
megváltoztatott. A sportre-
pülés 1944-ben megszűnt, az 
értékes gépeket elvitték 
Kunszigetre, az MSrE gépek 
rejtekhelyére. Már majdnem 
megérték a felszabadulást, 
amikor egy német páncélos 
egység felfedezte a fészerbe 
elrejtett sok szép gépet, és 
felrobbantották azokat. A 
frontvonal közeledtével a 
visszavonuló németek el-
pusztították a repülőtereket 
és az ott maradt repülőgépe-
ket. Az érdi hangárt is fel-
gyújtották.

QQ M. Nagy

A Gerle 13 leszállás nélkül repült Londonból Debrecenbe  (FORTEPAN/Vojnich Pál)

Ezzel a saját tervezésű Nemere típusú vitorlázó repülőgéppel nyerte 
meg Rotter Lajos az 1936-os berlini olimpia bemutató versenyét  
 (FORTEPAN/Vojnich Pál)

Vitorlázó gépek az érdi reptéren, előtérben egy Rubik R-08c Pilis típus  (FORTEPAN/Vojnich Pál)


