
Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu
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A N G O L
nyelvtanfolyamok

é s   N É M E T

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

λD=0,031 W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal λD=0,039 W/mk!

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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 5 cm 399 Ft/m2 

10 cm 799 Ft/m2 
15 cm 1199 Ft/m2

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1949 Ft/m2

6 cm 2124 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2474 Ft/m2

10 cm 2824 Ft/m2

12 cm 3174 Ft/m2

14 cm 3524 Ft/m2

15 cm 3699 Ft/m2

16 cm 3874 Ft/m2

18 cm 4224 Ft/m2

20 cm 4574 Ft/m2

komplett rendszer 1,5, 
szilikon vakolattal:   10 cm 

 15 cm

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati 
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2210 Ft/m2

6 cm 2419 Ft/m2

7 cm 2628 Ft/m2

8 cm 2837 Ft/m2

10 cm 3255 Ft/m2

12 cm 3673 Ft/m2

14 cm 4091 Ft/m2

15 cm 4299 Ft/m2

16 cm 4509 Ft/m2

18 cm 4927 Ft/m2

20 cm 5345 Ft/m2

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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AA5836732

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

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

ELÉRHETŐSÉGE

18
44
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„Ha sérült gyermek születik, az egész családot mélyen megrázza”
Beszélgetés Schmidt Mónikával, a Móra iskola konduktorával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 33. szám    2018. augusztus 29.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A s zlovák–magyar lecsó a legjobb lecho
Hagyományos, gombás, babos, tar-

honyás, tojásos, netán káposztás? A 
lecsófőző fesztiválon tizenhat bog-
rácsban, megszámlálhatatlan variá-
cióban rotyogott a lecsó, vagy, ahogy 
a szlovákok hívják: lecho. Ezúttal is 
kiderült, hogy a régi receptek nem 
csak a konyhában újulhatnak meg, 
hisz az Érdi Nyugdíjas Lecsófőző 
Fesztiválon a helyi és szlovákiai idő-
sek versengtek egymással annak re-
ményében, hogy eltalálják, melyik íz-
kombináció lesz a zsűri kedvence. 
Mint azt Kosztolányi Máriától, az 
egyik lévai nyugdíjasklub vezetőjétől 
megtudtuk, Szlovákiában is a hagyo-
mányos konyha része a lecsó, bár ott 
főleg pörköltek, tartalmasabb leve-
sek, egytálételek alá készítik a papri-
kás, paradicsomos alapot. Idén a ver-
senyt a Volán Nyugdíjas Klub nyerte, 
Lukács András csapatkapitány az 
elkészült ételükről azt mondta: az a 
titka, hogy jó magyar paradicsom, 
paprika és füstölt áru van benne.
 n 18. oldal

Új diákpolgármester-jelöltek

Szeptember 3-án nemcsak a tanév kezdődik, három 
fiatal számára valami egészen új is elindul. Ambició-
zusok, tettre készek és ötlettel teltek az új diákpolgár-
mester-jelöltek, akiknek személyéről szeptember 28-
án dönt az érdi diákság.  n 3. oldal

Épül a csapadékvíz-elvezetés

A mintegy 9 milliárd forintos beruházás tavaly kezdő-
dött. Jelenleg 30%-os készültségnél tart, és várható-
an 2019 végére fejeződik be – mondta el múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján T. Mészáros András polgármester 
és Simó Károly alpolgármester.  n 7. oldal

Felkészültek az érdi lányok

Szinte végig bírta a kétszeres BL-győztes ellen az ira-
mot az ÉRD, amely hatodik nyilvános felkészülési mér-
kőzését vívta a ZRK Budocsnoszt Podgorica ellen 
múlt vasárnap. A bajnokság szeptember elsején, 18 
órakor Egerben kezdődik az érdieknek.  n 23. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-564-4276 
 simo.karoly@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-280-8197 
 moras.zsolt@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP) 
 06-23-522-313 
 bacs.istvan@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (független) 
Tel: 06-20-914-4037 
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com 
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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Bem utatkoznak az új diákpolgármester-jelöltek
Szeptember 3-án nemcsak a 2018/2019-es tanév kezdő-
dik, három fiatal számára valami egészen új is elindul. 
A korábbi évekhez hasonlóan ambiciózusok, tettre ké-
szek, kreatívok és ötlettel teltek az új diákpolgármes-
ter-jelöltek, akiknek személyéről szeptember 28-án 
dönt az érdi diákság. Az idei diákpolgármester-jelöltek 
mindhárman lányok. Elképzeléseiket az Érdi Újság ol-
vasóival is megosztották.

Albert Alexa az Érdi Szak-
képzési Centrum Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájába járó köz-
szolgálati ügyintéző szakos 
tanulója. Családjával Száz-
halombattán él. Szeret új 
dolgokat kipróbálni, de igazi 
szenvedélye a fotózás. Azt 
mondja, ha fényképezhet, 
mindig a lehető legszebb he-
lyekre megy, hogy a lehető 
legszebb és legjobb pillana-
tokat örökítse meg. Képeivel 
versenyekre is szokott ne-

vezni, ahol jó visszacsatolá-
sokat kap arról, hogy amit 
csinál az jó. Alexa szeret 
sportolni is. Nyolc éve atleti-
zál, hét éve versenyzik is, de 
szeret focizni is, tagja az is-
kola lány focicsapatának.

Azért szeretne diákpol-
gármester lenni, mert fon-
tosnak tartja, hogy az érdi 
középiskolák és általános 
iskolák diákjai minél na-
gyobb és összetartóbb kö-
zösséget alkossanak.

– Remélem, hogyha meg-
választanak, én is egy még 
összetartóbb és jobb közös-
ség részese lehetek. Szá-
momra azért fontos a közös-
ség, mert a barátságot erősí-
ti, iskolán kívül és belül 
egyaránt, nagyszerű lehető-
ség új ismerősök szerzésére 
és egyfajta bizalom kiépíté-
sére. Nagyon sok remek ötle-
tem van, amiből Érd közép- 

és  általános  iskolái  egy-
aránt gazdagodhatnak. Se-
gíteném a programok létre-
jöttét abban, hogy ne csak 
ismereteiket bővítsék a diá-
kok, hanem a baráti kapcso-
lataikat is tudják ápolni. Le-
hetnének különböző tanul-
mányi és sportversenyek is. 
– mondta.

Alexa terveiről megtudtuk 
még, hogy szeretne iskolák 
közti nyelvi és kulturális 
versenyeket, de a sportban is 
szívesen összemérné diák-

társai erejét és amolyan ifjú-
sági önkormányzati sport-
olimpiát szervezne.

*

Lázár Evelin az Érdi Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium diákja, tizen-
egyedikes lesz az ősszel. 
Jogi pályára készül, ugyan-
akkor komolyan sportol is: 
hét éve kézilabdázik az 
ÉRD-nél. Ez persze sok 
edzéssel és meccsel jár, de – 
ahogy nevetve mondta – egy 
jó napirenddel összeegyez-
tethető a versenysport, az 
iskola és a szabadidős prog-
ramok. Ha van egy kis ideje, 
azt nem a négy fal között 
tölti; Evelin nagyon kedveli a 
lovakat, és gyakran elkíséri 
a húgát a tárnoki lovardába. 

A közösségi szerepválla-
lás is nagyon vonzza: nem-
csak a gimnáziumban, ha-

nem általános iskolában is 
tagja volt a DÖK-nek, és ta-
valy ott volt a Gárdonyi ifjú-
sági önkormányzati képvi-
selőjelöltjei között is. Ahogy 
lapunknak elmondta, így 
volt módja belelátni az IFÖ 
működésébe, és tapasztala-
tokat is szerezhetett.

– Szeretek tenni a közös-
ségért. Fontosnak tartom, 
hogy csapatban dolgozzak, 
elvégre a kézilabda is csa-
patsport, és a hét év alatt 
meg tapasztaltam, hog y 
együtt jobban megy, több 
eredményt tudunk elérni. Ha 
egy közösség együtt dolgo-
zik, abból igazán jó dolgok 
születhetnek. Tavaly nagyon 
megtetszett az Ifjúsági Ön-
kormányzat világa, és sze-
rettem volna idén is folytatni 
– igaz, most nem képviselő-, 
hanem polgármesterjelölt 
vagyok, és ennek a megtisz-
teltetésnek külön örülök. Bí-
zom benne, hogy el tudom 
majd látni a diákpolgármes-
teri feladatokat – tette hozzá 
Evelin.

– Szeretném folytatni az 
olyan jól bevált programo-
kat, mint a képességfejlesztő 
foglalkozások, és csapatunk 
továbbra is támogatná a sza-
lagavató bálok megrendezé-
sét. Vannak új ötleteink is: 
sportnapot szerveznénk az 
érdi középiskolák között, 
ahol vegyes csapatokban, 
többféle sportágban próbál-
hatják ki magukat a diákok. 
A közösségépítésre nagy 
hangsúlyt szeretnénk fek-
tetni, ahogy arra is, hogy a 
diákok minél több kulturális 
eseményre jussanak el, 
ezért szeretnénk támogatni 
az osztályok kulturális, illet-
ve tanulmányi kirándulásait 
– mondta a Gárdonyi iskola 
jelöltje, aki az augusztust 
már nemcsak pihenéssel, 
hanem felkészüléssel, prog-
ramjuk kidolgozásával tölti, 
csapatának tagjaival együtt.

*

Varga Dorina az Érdi Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um tanulója. Tanulmányait 
a besnyői Arany János Álta-
lános Iskolában kezdte. Már 
általános iskolában is érde-
kelte a közösségi munka, se-
gített az események szerve-
zésében, amelyet nagyon él-
vezett. Azonban tavaly dön-
tött úgy, hogy ezt a gimnázi-
umban is folytatni szeretné. 
Legfontosabb számára a 
kommunikáció, hogy a leen-
dő diákképviselőkkel a lehe-
tő legjobban együtt tudjanak 

dolgozni, ezért elengedhe-
tetlennek tartja a folyamatos 
egyeztetést és megbeszé-
lést. A programtervet is a 
VMG diákképviselő-jelöltjei-
vel állította össze. Arra ju-
tottak, hogy szeretnék foly-
tatni a tanulást segítő prog-
ramot, amely az előző évek-
ben is sikeres volt. Folytat-
nák a szalagavatók támoga-
tását és továbbvinnék az 
úszóbérlet-sorsolást és ki-
egészítenénk könyvutal-
vány-sorsolással is.

– Szeretnénk, ha iskoláink 
mind saját, mind pedig egy 
közös jól működő közösséget 
tudnának létrehozni, tovább-
fejleszteni. Így gondoltunk 
egy sportnapra, ahol amatőr 
csapatok játszhatnak egy-
mással, kézilabda-, kosárlab-
da- és focimeccseket. A tanév 
utolsó napján egy közös lám-
pás eregetés ötletét hoztuk, 

amelynek a végén egy karao-
ke-estet rendeznénk. Elvin-
nénk kirándulásként a diáko-
kat szabadulószobába és 
sárkányhajózásra, valamint 
bobozni. Célunk egy olyan If-
júsági Önkormányzat, amely 
fontosnak tartja a csapatot és 
a közös munkát, ahová bár-
mikor fordulni lehet – magya-
rázta Dorina.

– Célunk, hogy az ötletek-
ből minél több megvalósul-
jon. Azokat a programokat 
szeretnénk véghezvinni, 

amelyek érdekesek és szóra-
koztatóak a diákok számá-
ra. A környezetvédelem kö-
zel áll hozzánk, így ezt sze-
retnénk terjeszteni. A krea-
tív diákok számára filmpá-
lyázat, fotópályázat, akár 
rajz-, amelyekben érvénye-
sülhetnek és megmutathat-
ják magukat – zárta gondo-
latait. n ÁK-BNYH

Albert Alexa nyelvi és kulturális versenyeket tervez

Lázár Evelin sportnapot szervezne az érdi középiskolák között

Varga Dorina szabadulószobába és sárkányhajózásra vinné a diá-
kokat
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A közösségi élet  
min den gyereknek jár
Sok éve ismerem, mindig lenyűgözött a kedvessége, 
őszinte érdeklődése, de leginkább az optimizmusát és a 
lelkesedését csodáltam, amivel a kívülállókat is képes 
volt meggyőzni, hogy a születési rendellenességek – ha 
nem is visszafordíthatóak, de – sok türelemmel és fej-
lesztéssel enyhíthetők, biztosítva a felnőttkori teljes éle-
tet. Nem csoda, hogy végtelenül örültem, amikor meg-
tudtam: Schmidt Mónika konduktor, pedagógus Magyar 
Ezüst Érdemkeresztet vehetett át augusztus 20-a alkal-
mából, vele beszélgettem.

n Bálint Edit

– Talán még tizennyolc 
éves sem volt, amikor eldön
tötte, hogy konduktor lesz. 
Mi visz rá egy fiatal lányt 
arra, hogy ezt a hivatást vá
lassza?

– Igazából, amikor azon 
gondolkodtam, hogy milyen 
szakmát választok, szá-
momra az egyetlen szem-
pont csak az volt, hogy min-
denképpen gyermekekkel 
szeretnék foglalkozni. Abból 
a gimnáziumból pedig, ahol 
én végeztem, többen a Pető 
András Intézetben tanultak 
konduktornak, így érdekelt 
engem is, milyen feladatok-
kal jár. 

– Mi ragadta meg leg
inkább?

– Elsősorban az, hogy 
ezek a mozgássérült gyer-
mekek ugyanolyan elevenek 
és rosszcsontok, tündéri ap-
róságok voltak, mint a telje-
sen ép társaik, és köztük is 
úgy éreztem magam, mintha 
„csak” egy óvodáscsoportba 
csöppentem volna! Nekem 
valóságos sikerélményt je-
lentett, hogy ezek a vidám, 
életrevaló apróságok elfo-
gadtak, én pedig mozgásra 
is taníthattam őket. Ott és 
akkor eldőlt számomra, 
hogy ez az a foglalkozás, 
amit rám szabtak, hiszen itt 
valóban a gyermek van a kö-
zéppontban! Talán azért kö-
tődtem ennyire a kicsinyek-
hez, mert olyan családi kö-
zegben nőttem fel, ahol min-
dig sok gyermek volt. A ro-
konságban volt olyan csa-
lád, ahol hat testvér is volt, 
akiknél én csak pár évvel 
voltam idősebb, de sokszor 
vigyáztam rájuk. A legtöbb 

kislány ezt nyűgnek veszi, 
de nekem soha nem volt te-
her, sőt, nagyon élveztem, 
hogy olyanok voltunk, mint 
a Hófehérke meg a hét törpe. 
Ha úgy vesszük, egyébként 
is kilógtam a sorból a csa-
ládomban, hiszen mindenki 
más műszaki beállítottsá-
gú, édesapám meg a bá-
tyám mérnök, édesanyám 
laboráns. Mindenkinek jól 
ment a kémia, fizika meg a 
matematika, kivéve engem, 
aki inkább az emberek felé 
fordultam, valamiért a 
gyermekekkel való törődés 
vonzott. 

– Említette, hogy már 
gimnazistaként megismerte 
a Pető Intézetet, de miként 
került vele kapcsolatba?

– A Patrona Hungarie 
Gimnáziumba, leányok 
számára működtetett egy-
házi iskolába jártam, és va-
lahogy természetes volt a 
gyermekek iránti érdeklő-
désünk. Érettségi után be 
is adtam a kérelmemet a 
Pető András Mozgássérül-
tek Nevelőképző és Nevelő 
Intézetébe, ami négyéves 
főiskolai képzést jelentett, 
s egy osztatlan diplomát 
szereztem, amivel mozgás-
sérült gyermekek fejleszté-
sével, illetve óvodás és ál-
talános iskolás alsó tago-
zatos gyermekekkel foglal-
kozhattam. Kiváló képzés-
ben volt részem, hiszen mi 
napi négy órát gyakorlattal 
tölthettünk el, így azonnal 
tudtuk alkalmazni mind-
azt, amit elméletben meg-
tanultunk. 

– A tanulással a diploma 
megszerzése után sem állt le. 
Miért tartja fontosnak a to
vábbképzést?

– Egyrészt azért, mert 
nagyon szeretek tanulni, 
másrészt ahhoz, hogy jól vé-
gezzem a munkám és minél 
többet tudjak segíteni a gye-
rekeknek és szüleiknek, 
szükségesnek tartom a sok-
oldalú, sokrétű tudás meg-
szerzését. Most például a 
súlyos és halmozottan fo-
gyatékos gyerekekkel fog-
lalkozom, így nemrégiben 
elvégeztem egy olyan tanfo-
lyamot, amely az ő étkezési 
problémáikról szólt. Fontos-
nak tartom, hogy napraké-
szek legyenek az ismerete-
im, mert óriási hasznát ve-
szem a napi munkámban.

– Annál is inkább, mert 
ezek a csöppségek komplex 
fejlesztést igényelnek, ami
hez a szülőknek is nagy szük
ségük van útmutatásra, ta
nácsokra. Miként tudja őket 
bátorítani, segíteni?

– Ha értelmi sérült vagy 
mozgáskorlátozott gyermek 
születik egy családba, az 
egész családot mélyen meg-
rázza. Ezért tartottam fon-
tosnak elvégezni a Károli 
Gáspár Református Egye-
tem mentálhigiénés segítő 
szakember képzését. Az ott 
szerzett tudás óriási segít-
séget jelent számomra, hi-
szen a családot egyben kell 
látni és a sokrétű ismeret 
nekem is támaszt ad a szü-
lőkkel való kapcsolattartás-
hoz, segíti a velük való kom-

munikációt. Amíg ugyanis a 
szülő nincs rendben lelkileg, 
addig nem lehet eredményt 
elérni a gyermekekkel sem. 
A kicsinyek mindent meg-
éreznek, a szülő szomorúsá-
gát, csalódottságát ők is át-
élik, és ilyenkor hiábavaló a 
fáradozásunk. Az előrelé-
péshez kell a bátorítás, az 
optimizmus. 

– Talán éppen emiatt 
tartják sokan lelkileg kimerí
tőnek ezt a hivatást. Érez 
néha ilyet? 

– Valóban gyakran meg-
kérdezik tőlem, hogy bírom, 
sajnálom-e azokat a gyerme-
keket, akikkel foglalkozom? 
De, mint említettem, ők 
ug yanolyan g yermekek, 
mint a hasonló korú társaik! 
Elevenek, huncutok, rossz-
csontok és imádnivalók! 
Nem sajnálom őket, én csak 
azt látom, miként javítha-
tunk az állapotukon. Én azo-
kat a sikereket látom ben-
nük, amiket közösen, sokat 
dolgozva, együtt elérhetünk. 
Ezt pedig egyáltalán nem ér-
zem lelkileg kimerítőnek.

– Itt a legapróbb eredmény 
is sikerélménynek számít?

– A legtöbb pedagógus a 
diákjai kiváló jegyeire vagy 
a versenyeken elért kima-
gasló teljesítményeire büsz-
ke. Az én munkámban vi-
szont vajmi kevés esélye van 

annak, hogy a rám bízott 
gyermekek rangos versenye-
ket megnyerjenek és azzal 
büszkélkedjünk. Én azt élem 
meg sikerként, ha a gyermek 
megtanul bármilyen segéd-
eszköz nélkül járni és kere-
kesszék nélkül élheti az éle-
tét. Számomra ez sokkal 
örömtelibb eredménynek 
számít, mint ha megnyerne 
egy matematikaversenyt, 
mert az egész életére óriási 
hatással van, meghatározza 
a jövőjét. 

– Sok éve a Szülők Fóru
ma Egyesület vezetője. Mi
ként került kapcsolatba a 
szervezettel?

– A sérült gyermekek és 
szüleik érdekeit védő és 
szolgáló egyesület 1991-ben 
alakult. Jómagam ’94-ben 
lettem a szervezet óraadó 
konduktora, majd miután 
megszületett a három gyer-
mekem és a gyes után visz-
szamentem dolgozni, 2000-
ben felkértek az egyesület 
vezetésére, amit azóta is el-
látok. Kezdetben még főál-
lásban dolgozhattam ott, de 
2015-ben a sok jogszabályi 
változás következtében, va-
lamint az önkormányzati 
támogatás jelentős csökke-
nése okán más állás után 
kellett néznem, és az érdi 
Móra Ferenc iskolában he-
lyezkedtem el konduktor-
ként. Természetesen az 
egyesületet sem hagytam 

„Együtt álmodunk egy olyan Móra iskolát, amely minden iskoláskorú gyermeket be tud fogadni, a fizi
kai állapotától függetlenül”
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Kiváló minőségű szlovák lucfenyő 
fűrészáru. 
Lambéria, hajópadló többféle 
profillal,  különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, 
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OSB lapok (nútféderrel is). 
Gipszkartonrendszerek.
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cserben, azóta önkéntes
ként vezetem. 

– Úgy tudom, a több mint 
negyed évszázad alatt sok 
mindent sikerült elérnie a 
szervezetnek. Ön mit tart 
igazán fontosnak?

– Valóban, a hosszú fenn
állás alatt rengeteg felada
tot sikerült ellátni. Volt 
olyan időszaka, amikor 
együttműködési megállapo
dásunk volt a Szivárvány 
Óvodával, ez biztosította a 
mozgássérült óvodások 
konduktori ellátását. Tíz 
éven keresztül működtet
tünk egy integrációs csalá
di napközit, amelynek az 
volt a célja, hogy felkészít
sük a beilleszkedésre azo
kat a gyerekeket, akik vala
milyen fogyatékosságuk 
okán nem kerültek felvétel
re a többségi bölcsődékben 
vagy óvodákban. Ennek kö
szönhetően egy idő után ké
pesek voltak beilleszkedni a 
többségi intézményekbe. 
Egy évvel ezelőtt a törvényi 
változások miatt meg kellett 
szüntetnünk, mert olyany
nyira levitték a korhatárt, 
hogy csak bölcsődeként 
üzemelhetett volna, holott 
főként óvodáskorú gyerme
kek vették igénybe az ellá
tást. Emellett autista gyer
mekeknek biztosítottunk 
utazó gyógypedagógust, és 
a súlyos és halmozottan fo
gyatékos fiatal felnőtteknek 
is nyújtottunk ellátást. Úgy 
vélem, a Szülők Fóruma 
Egyesületben az a legszebb, 
hogy roppant könnyen tud 
alkalmazkodni az igények
hez. Figyelemmel kísérjük, 
hogy Százhalombattán és 

vonzáskörzetében éppen 
mire van a legnagyobb 
szükség, és igyekszünk azt 
minél előbb megoldani. Egy 
civil szervezet ugyanis ru
galmasabban és gyorsab
ban tud reagálni, mint egy 
állami intézmény. Előfor
dult, hogy augusztusban 
szóltak, gyógypedagógusra 
lenne szükség, és mi szep
tembertől már megszervez
tük az ellátást. 

– Jelentett-e változást az 
életében az érdi Móra iskolá-
ban való elhelyezkedése?

– Nagyon örültem, ami
kor felvettek. Az első pilla
natól kezdve szeretem ezt 
az iskolát, ráadásul már 
korábban is volt kapcsola
tom az intézménnyel, ami
kor mozgássérült gyerme
kek fejlesztésében segéd
keztem. A legsúlyosabb, 
halmozottan sérült gyerme
kekkel foglalkozom és 
amennyire tőlem telik, ke
ményen küzdök értük, mert 
az iskolában igencsak híján 
vannak a megfelelő infra
struktúrának! Ezek a gye
rekek leginkább csak az 
otthonukban kaphatják 
meg a nekik megfelelő fej
lesztést, de én úgy gondo
lom, hogy a közösség – 
ahogy minden gyermeknek 
– úgy nekik is jár! Fontos
nak tartom, hogy együtt le
hessenek a társaikkal, így 
velük együtt álmodunk egy 
olyan Móra iskolát, amely 
minden iskoláskorú gyer
meket be tud fogadni, a fizi
kai állapotától függetlenül. 

– Leírná, milyen a megál-
modott ideális iskola?

– Az érdi Móra Ferenc Ál
talános Iskola a térség hatal
mas tankerületében az 
egyetlen olyan, kizárólag 
gyógypedagógiai nevelési 
intézmény, ahol azokat a di
ákokat tudják fogadni, akik 
számára a szakértői véle
mény alapján a többségi is
kola nem felel meg. Mivel 
óriási területet lát el, sokfe
lől érkeznek ide a gyerekek, 
de ehhez képest az iskola 
épülete még a múlt század
ból maradt itt és nyilvánva
lóan nem erre a célra tervez
ték. Félreértés ne essék, az 
intézmény nagyon jól műkö
dik, de csak azért, mert ki
váló, hivatástudó gyógype
dagógusok dolgoznak itt! 
Vesszőparipám, hogy a 
gyógypedagógusok szerete
te tartja össze a Móra isko
lát. Mindenképpen szüksé
ges lenne a teljes akadály
mentesítés, hogy ne egy me
redek lépcsőn kelljen bejutni 
az egyik tanterembe, de ösz
szességében is olyan körül
ményekre vágyunk, amelyek 
jelentősen megkönnyítenék 
a diákok mindennapjait. Bí
zunk benne, hogy előbb
utóbb sikerül elérnünk a cé
lunkat, hiszen ígéretünk 
már van rá.

– Háromgyermekes anya-
ként látta, látja el a feladata-
it. Jutott mindig mindenre 
ideje?

– Ma már a gyermekeim 
nagyok, a legkisebb, a fiam 
18 éves gimnazista, a két lá
nyom pedig már egyetemis
ta. Egyikük a Corvinuson 
turizmust tanul, másikuk 
pedig most fejezte be az ang
lisztika szakot és holland 

szakon készül mesterkép
zésre. Amíg kicsik voltak, 
ahová csak lehetett, vittem 
őket is magammal. Ha dél
után játszóházat tartottunk, 
jöttek velem. Talán ennek is 
köszönhető, hogy toleráns, 
mindenre nyitott, segítő
kész és elfogadó felnőttekké 
váltak. 

– Említettük, hogy a leg-
apróbb eredményt is siker-
ként éli meg a hivatásában, 
de mi jelent kudarcot?

– A forráshiány. Kiváló 
szakemberek dolgoznak a 
környezetemben, akik hiva
tásuk magaslatán állnak és 
nagyon szeretik a gyereke
ket. Mindent megteszünk a 
gyermekek eredményes fej
lesztéséért, de mindannyi
unkat lehangol és elkedvet
lenít, hogy gyakran egyegy 
kisebb eszköz beszerzése is 
gondot okoz. Az is nehéz, 
amikor nem együttműködő
ek a szülők, nem látják be, 
mi a gyerekük érdeke, már
pedig a döntés mindig az ő 
kezükben van! Sajnos, elő
fordul, hogy nem értünk 
egyet vagy néhányan otthon 
nem végzik el, amit kérek tő
lük. Nagyon fontos például, 
hogy egy mozgássérült gyer
mek ne üljön állandóan kere
kesszékben, mert kiesik a 
gyakorlatból, elfelejti a moz
dulatokat. Tudom, hogy a 
szülőnek kényelmesebb, ha 
inkább ülve hagyják és ki
szolgálják őt, de a gyermek 
érdeke hosszú távon az önál
lóság. Mindezért sokat kell 
küzdeni, de megéri!

– Az eltelt 25 évből van-e 
különösen kedves emléke?

– Nagyon szívesen gondo
lok a 15 évvel ezelőtti óvodá
sokra a Szivárvány Óvodá
ból, ahol sikerült egy moz
gássérült csoportot össze
hoznunk. Ép értelmű, „kon
duktív alanyok” voltak ők, 
akik közül az egyik lány ma 
már 17 éves gimnazista, az 
Arany János Gimnázium
ban. Hihetetlen sikerélmény 
látni, milyen szép, értelmes 
nagylány lett! Nyolc éve az 
egyesület keretében csecse
mőszűrést is végzünk, ami 
alanyi jogon jár a piciknek. 
Azt vizsgáljuk, vannake 
olyan reflexek, amelyek nem 
megfelelően működnek a 
kisdedeknél, s a szülőknek 
megtanítjuk azokat a torna
feladatokat, amelyeket java
solni tudunk a probléma 
megoldására. Óriási sikerél
mény látni, ahogyan a fiatal 
anyukák odaadóan és fele
lősségtudatosan „tornáztat
ják” a csöppségeiket! Köz
ben én is rájöttem, ha három 
hónapos babák közé kerü
lök, minden gondomat, bajo
mat el tudom felejteni a köze
lükben, annyira helyesek! 
Már csak ezért is megéri!

– Meglepte a rangos álla-
mi kitüntetés?

– Teljesen váratlanul ért, 
de nagyon nagy hála van a 
szívemben, hogy megkap
tam ezt az elismerést, mert 
valljuk be, a mi munkánkért 
nem túl gyakran osztanak 
kitüntetést. Úgy vélem, elis
merés ez valamennyi kollé
gámnak, gyógypedagógus
nak és konduktornak, akik 
velem együtt valóban na
gyon sokat dolgozunk a sé
rült gyermekekért. 
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Új tető a Gárdonyin
Milliós károkat okozott az 
augusztus 14-ei vihar az 
Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
épületében: az orkánerejű 
szél leszakította az épület 
lapostetejének mintegy 
harmadát; az elemek az ut-
cára, illetve a villanyveze-
tékre estek. A lemezeket 
az eltelt két hétben pótol-
ták, a falak javítását, festé-
sét pedig ezen a héten vég-
zik el.

Leszakadt tetőelemek, be-
ázott folyosók és tantermek, 
illetve irodák az iskola Gár-
donyi utca felé eső részén – 
ez fogadta az újságírót au-
gusztus 15-én reggel. Azért 
öröm is volt az ürömben: 
mint azt Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezetőtől 
megtudtuk, bár a beázások 
miatt több bútor is tönkre-
ment, szerencsére a számí-
tógépteremben és a már 
megérkezett tankönyvekben 
nem esett kár.

A tankerület és az önkor-
mányzat illetékesei azonnal 
kiszálltak a helyszínre, 
ahogy a katasztrófavédelem 
szakemberei is; ez utóbbiak 
eltávolították a villanyveze-
tékre esett tetőelemeket. 
Még aznap éjjel lefóliázták 
az érintett részt, hogy az eső 
ne tegyen további kárt az 
épületben, amit azonnal 
áramtalanítottak. A kárfel-
mérés és a takarítás más-
nap, 15-én kezdődhetett 
meg. Hét-nyolc terem ázott 
be, volt, ahol tíz centi maga-
san állt a víz, amit fel kellett 
itatni. Ezt követően kerülhe-
tett sor a villamos hálózat 
felülvizsgálatára és az áram 

visszakapcsolására. Az el-
telt napokban új tetőt kapott 
az épületrész: mint az igaz-
gatónő elmondta, az Érdi 
Tankerületi Központ által 
megbízott vállalkozó min-
den emberét ide csoportosí-
totta, így 23-án elkészültek a 
munkával. Az épület rendbe-
hozatalához felajánlotta se-
gítségét az iskola szülői kö-
zössége és az Ifjúsági Ön-
kormányzat is, erre azonban 
nem volt szükség. Sárközi 
Márta tankerületi igazgató 
megköszönte a fiatalok pél-
daértékű gesztusát, és kér-
te, ne térjenek el eredeti ter-
veiktől, megmaradt pénzü-
ket fordítsák Érd diákjainak 
javára. A szülőknek sem kell 
festékesvödröt ragadniuk, 
ugyanis a beázásos részek 
javítását, meszelését a tan-
kerület végezteti el.

– Ezzel várnunk kellett a 
falak teljes száradásáig. Az 
eltelt két hétben megszüntet-
tük a beázást, helyreállítot-
tuk az elektromos hálózatot, 
a tetőt megjavítottuk, pótol-

juk a megrongálódott eszkö-
zöket, bútorokat, és ezen a 
héten elvégzik a festést. Az 
iskolának van biztosítása, a 
károk felmérése megtörtént, 
de még nincs róla tudomá-
sunk, mekkorára becsülték 
pontosan. Ha a tetőtől a búto-
rokig mindent figyelembe 
veszünk, durván tizenötmil-
liós lehet a kár. Az Érdi Tan-
kerületi Központ saját for-
rásból minden munkát elvé-
geztet, hiszen a tanévkez-
dést nem befolyásolhatja, 
hogy a biztosító válasza még 
nem érkezett meg – hangsú-
lyozta Sárközi Márta, azzal 
zárva szavait: szeptember 
3-án tehát rendben megkez-
dődik majd a tanév a Gárdo-
nyi iskolában.

Ezen a héten öt mesterem-
ber dolgozik a beázott ter-
mek, folyosók újrafestésén – 
van, ahol az olajlábazatot is 
javítani kell. Mint kérdé-
sünkre elmondták, a héten 
mindenképp befejezik a 
munkát.

QQ ÁdÁm K.

Az orkánerejű szél leszakította az épület lapostetejének mintegy 
harmadát

Az új tető már kész, jelenleg a belső munkálatok zajlanak

Közgyűlési tudósítás
Új bölcsőde épülhet Fenyves-Parkvárosban, megújulhat az érdi 
piac, valamint a Béki téri óvoda és a bölcsőde udvara. Összefog-
lalónk a közgyűlés augusztus 16-ai, rendkívüli üléséről.
Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületegyütte-
se tavaly energetikai korszerűsítésen és felújításon esett át a Mo-
dern Városok program keretében. A két intézmény udvara pedig 
bővült, mivel közterületből pluszterületet vontak be az ingatlan-
hoz. A nagyobb óvoda- és bölcsődeudvar most megújulhat: új 
kerítés épül, játszóudvarokat alakítanak ki (három bölcsődei és 
hat óvodai kertrésszel), telepített játékokkal és gumiburkolat ki-
alakításával. A beruházás teljes költsége bruttó 121,5 millió fo-
rint, ami teljes egészében a Modern Városok program terhére 
kerül elszámolásra. Dr. Bács István alpolgármester az ülést köve-
tően elmondta: az óvoda- és bölcsődeudvar felújítása mellett 
egy kisebb parkot is kialakítanak az Edit utcai oldalon, ami a kör-
nyéken élők pihenését szolgálja majd.
A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, miszerint az önkormány-
zat pályázatot nyújt be egy új bölcsőde építésére. Az intézményt 
az új Erdőszéle tagóvodával szemben szeretnék felépíteni. A 900 
négyzetméteres épület 6 csoportos, három gondozási egység-
ből álló, 76 férőhelyes lenne. A pályázat keretén belül 400 millió 
forint támogatást kíván igényelni az önkormányzat; a szükséges 
önerő 21 millió forint.  A beruházás összköltségéhez lehetőség 
van egy VEKOP-pályázaton korábban megítélt 85,6 millió forin-
tos összeg hozzárendelésére, így a beruházás tervezett teljes 
összköltsége 506,7 millió forint lenne.
Bács István elmondta: a bölcsőde legkorábban 2020 első felé-
ben nyílhat meg, hiszen legalább hat hónap a pályázat elbírálási 
határideje, és le kell folytatni a közbeszerzési eljárást is. Ha min-
den jól megy, egy év múlva kezdődhet el tehát az építkezés.
Az önkormányzat pályázni kíván a Széles utcai piac fejlesztésére 
is: a város 100 millió forint támogatást szeretne igényelni, a szük-
séges önerő összege pedig 11 millió forint, így a beruházás 111 
millió forintból valósulhat meg.

QQ Á. K.

Állami kitüntetés
Magyar Ezüst Érdemkeresztet vett át az államalapítás ünnepe 
alkalmából Schmidt Mónika, a százhalombattai Szülők Fóruma 
Egyesület elnöke, az érdi Móra iskola konduktora Rétvári Bencé-
től, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárától Bu-
dapesten, augusztus 17-én.
Schmidt Mónika harminc éve foglalkozik sérült gyermekek és fi-
atal felnőttek fejlesztésével. A nevéhez fűződik a Születéstől Fel-
nőttkorig Konferencia, amely az elmúlt tizenhárom év alatt a 
térség egyik legjelentősebb szakmai rendezvényévé vált, vala-
mint a korai szűrés elindítása, amelynek köszönhetően számos 
kisgyermek kezdheti a születésekor várhatónál jobb esélyekkel 
iskolai tanulmányait. 
A Pető András Intézetben végzett konduktorként. Szakmai pá-
lyafutását is ott kezdte, a nemzetközi csoportban dolgozott, a 
mozgássérült gyerekek fejlesztésével és a szülők képzésével fog-
lalkozott. Konduktorként került kapcsolatba a Szülők Fóruma 
Egyesülettel 1994-ben, amelynek 2000-ben lett az elnöke. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen, közoktatási vezetőként másoddip-
lomázott 2007-ben. Fontos tapasztalata és meggyőződése, 
hogy a gyerekekkel csak a családon keresztül, azzal egységben 
érdemes foglalkozni, ezért végezte el a Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem mentálhigiénés szakember szakát.
A magas szintű állami elismerés nagy meglepetést és örömet 
jelentett számára.
– Egy hónappal ezelőtt hívtak fel a Miniszterelnöki Hivatalból, 
hogy elfogadnám-e a kitüntetést. Különösen azért esik jól az el-
ismerés, mert a szakmánkra viszonylag kevés figyelem irányul. 
Azok a gyerekek, akikkel mi foglalkozunk, kisebb eséllyel nyer-
nek tanulmányi versenyt, de annál nagyobb szükségük van a 
támogatásra – mondta el Schmidt Mónika. Vele készült interjún-
kat a 4–5. oldalon olvashatják.

QQ BNYH
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Óvodák újulnak meg az ősszel
Három érdi óvoda épülete is megújul a nyár, illetve az 
ősz folyamán. A Bem téri intézmény belső felújítása be-
fejeződik a nevelési év kezdetére, a Tállya és a Tündér-
kert óvodák munkálatai azonban várhatóan novemberig 
tartanak, így ezekből az ovikból ideiglenesen másik in-
tézményekbe költöztek a gyerekek.

Dr. Bács István alpolgár-
mester augusztus 15-ei saj-
tótájékoztatóján jelentette 
be: a Kincses Óvoda Tállya 
Tagóvodájába járó 66 gyer-
meket augusztus 27-től ide-
iglenesen az Érdi Kincses 
Óvoda Kutyavári Tagóvodá-
jában, valamin a Béke téri 
Kincses Óvodában helyezik 
el, míg a Kincses Óvoda Tün-
dérkert Tagóvodájából a Fá-
cán Tagóvodája régi épüle-
tébe költöznek a gyerekek.

Az alpolgármester el-
mondta: az óvodák felújítása 
a Modern Városok program 
keretében zajlik, a szüksé-
ges forrás tavaly megérke-
zett. A tervezői munkálato-
kat már tavaly nyáron el-
kezdték. Miután a műszaki 
dokumentáció elkészült, el-
indulhatott a jóváhagyási 
folyamat, az illetékes tárcák 
bevonásával. Ez a fázis a 
szokásosnál jóval több időt 
vett igénybe – ennek oka, 

hogy sok város kezdett egy-
szerre óvodafelújítási pro-
jektbe.

– A jóváhagyást nyár kö-
zepén kaptuk meg. Dönte-
nünk kellett: megkezdjük-e a 
felújítást idén augusztusban, 
és a gyermekek október-no-
vember tájékán már korsze-
rűbb körülmények közt jár-
hatnak óvodába, vagy vá-
runk még egy évet, és jövő 
júniusban kezdjük el a mun-
kálatokat. Mi az első megol-
dás mellett határoztunk. 
Ezen óvodák állapota oly-
annyira leromlott az elmúlt 
években, így inkább felvál-
laltuk azt a nehéz döntést, 
hogy az érintett gyerekek a 
következő pár hónapban má-

sik óvodába járjanak, mint-
sem hogy az őszt és a telet a 
régi óvodaépületben töltsék 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

A Kincses Óvoda Tállya 
Tagóvodája 62 millió forint-
ból újul meg; itt elvégzik a 
homlokzati és lábazati hő-
szigetelést, a hullámpala te-
tőfedés, valamint a homlok-
zati nyílászárók cseréjét, 
felújítják a csoportszobákat, 
új bútorok érkeznek, és meg-
újulnak a játszóudvarok is. A 
Kincses Óvoda Tündérkert 
Tagóvodájában javítják a te-
tőt és a bádogozást, vala-
mint a homlokzati vakolatot, 
átfestik a lábazatot, cserélik 
a homlokzati nyílászárókat, 

az alagsorban a föld alatti 
falazatokat kívülről szigete-
lik, belülről felújítják, önálló 
logopédusi szoba alakítanak 
ki. A foglalkoztatók új padlót 
kapnak, javítják és festik a 
belső vakolatot, és javítják, 
illetve cserélik a lambériát 
is. Korszerűsítik a fűtés-
rendszert és felújítják a ját-
szóudvart. A munkálatok 
várható összköltsége több 
mint 68 millió forint.

A Szivárvány Óvodában a 
nyár folyamán felújították a 
csatornát, korszerűsítették 
a fűtésrendszert és hőszige-
teltek. A belső munkálatok 
várhatóan befejeződnek 
szeptember 3-áig, a nevelési 
év kezdetéig. n ÁdÁm Katalin

Városszerte épül a csapadékvíz-elvezetés
Közös sajtótájékoztatót tartott T. Mészáros András pol-
gármester és Simó Károly alpolgármester múlt szerdán 
a Polgárok Házában, annak apropóján, hogyan áll az 
érdi csapadékvíz-elvezető rendszer építése. A mintegy 9 
milliárd forintos beruházás tavaly kezdődött. Jelenleg 
30%-os készültségnél tartanak, és várhatóan 2019 végé-
re fejezik be.

Brutális vihar csapott le 
az országra augusztus 14-
én, Érden még a Gárdonyi 
iskola tetejét is letépte a szél, 
de több Pest megyei város-
ban, például a szomszédos 
Százhalombattán is rendkí-
vüli helyzetet okozott a hir-
telen lezúduló csapadék, 
olyannyira, hogy a Summer-
fest nyitógáláját el kellett 
halasztani.

Simó Károly alpolgár-
mester a sajtótájékoztató 
elején leszögezte, hogy ezt a 
mennyiségű esőt semmilyen 
rendszer nem lett volna ké-
pes azonnal elvezetni.

– Ezért is fontos, hogy a 
Batthyány Program és a Mo-
dern Városok program kere-
tében az egyik legfontosabb 
beruházási cél a város vízel-
vezető rendszerének fejlesz-
tése, ugyanakkor felhívjuk a 
figyelmet, hogy a rendszer 
még nincs kész. Egyes részei 
készültek el, ezért téves az 
az állítás, hogy a már elké-

szült rendszerrel bármi 
gond lenne – húzta alá. El-
mondta: a most folyó beruhá-
zások kb. 30%-os készült-
ségnél tartanak, 2017-ben 
kezdődtek és 2019 végére fe-
jeződnek be.

– Sajnálatos módon ez a 
kb. 9 milliárd forint, amit 
most erre tudunk fordítani, 
csak arra elég, hogy a leg-
kritikusabb részeit el tud-
juk kezdeni a rendszer ki-
építésének. Amint azt ko-
rábban is elmondtuk, még 
legalább kétszer ennyi 
pénz, kb. még 20 milliárd fo-
rint kell ahhoz, hogy a város 
minden részén meg lehes-
sen oldani a problémát – 
emelte ki Simó Károly.

Az alpolgármester hozzá-
tette: megértik, hogy az au-
gusztus közepi esőzésnél 
mindenki a saját utcájában 
levő problémát szeretné el-
sőként megoldani, de a rend-
szerek kiépítéséhez több tíz-
milliárd forint és sok idő 

kell, amíg eljutnak a felsőbb 
részeken levő utcákba is. 
Felháborítónak nevezte azo-
kat a sajtóorgánumokat, 
amelyek ezt a nem minden-
napi szituációt használták 
arra, hogy az érdieket her-
geljék.

– Mélyen elítéljük azokat a 
szakmaiatlan megnyilvánu-
lásokat, a magukat szakem-
bernek tartó politikai sze-
rencselovagok riogatását, 
akik egy el sem készült 
rendszerre azt mondják, 
hogy nem működik jól. Tü-
relmet kérünk mindenkitől, 
amíg épül a rendszer, sajnos 
a szélsőséges időjárás tud 
gondokat okozni – mondta.

Simó Károly ezután felso-
rolta azokat a helyeket, ahol 
jelenleg is dolgoznak és épí-

tik a csapadékvíz-elveze-
tést. A keleti oldalon már el-
készült az Eperfa utca, Cse-
resznyefa utca, Ébenfa utca, 
Vincellér utca, Ürmös utca 
vízelvezetése. Kapacitásbő-
vítés történt a Fürdő utcá-
ban és Alsóvölgyi úton. Új 
elvezető rendszer épült és 
kapacitásbővítés történt a 
Béla utcában, Emil utcában, 
Bernát utcában, illetve a Ri-
minyáki út egy részén. Fo-
lyamatban van a Papi földek-
nél az árvízvédelem céljából 
a tározó építése, valamint 
további kapacitásbővítés 
van a Zagyva utcában, Csa-
ba utcában, Riminyáki úton. 
Vízelvezetési munkálatok 
folynak a Szövő utcában, a 
Folyondár utca felső szaka-
szán, az Alsóerdősor utca 

keleti végén és hamarosan 
kezdődik a Melánia utca, 
Antal utca, Diósdi út rend-
szerének bővítése is.

A nyugati részen elkészült 
a Kolozsvári utca, valamint 
a Tárnoki út a Szent István 
úttól nyugatra, amely rész-
ben tehermentesítette a 
Szent István utat és a madár 
nevű utcákat. Folyamatban 
van a Lőcsei úton a kapaci-
tásbővítés, és a közműkivál-
tások után épülni fog a rend-
szer a Szovátai úton, de ha-
marosan kezdődik a Tárno-
ki út végétől a mezőn keresz-
tül a Berki árok irányába a 
levezető rész építése, és ter-
vezés alatt áll a Kalotaszegi 
út kapacitásbővítése, illetve 
túlfolyók építése.

Qn Ba-nyilas H.

T. Mészáros András polgármester az Érdi Napok programjaira hívta 
fel a figyelmet, valamint elmondta, hogyan kapják meg a rezsicsök-
kentést a fával és szénnel fűtők. Az érintetteknek október 15-ig kell 
bejelenteniük támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál. A 
kormány a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére 
utalja majd, amelyek gondoskodnak a háztartásonként 12 ezer fo-
rint értékű tüzelőanyagról (fa, szén). Ezt az igénylők a téli fűtési sze-
zonban vehetik majd át. Csak az kaphat azonban támogatást, aki 
még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről nyilatkozatot 
is tesz. (A felhívás lapunk 15. oldalán olvasható.)

Épül a záportározó a Papi földeken
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Ősz re ajánljuk: színház, Halász Judit, Bródy
Most még mindenki az Érdi Napok műsorajánlatait bön-
gészi, de a lassan beköszöntő ősz és a tél is kínál majd 
olyan alkalmakat, amelyeket már most érdemes elője-
gyezni a naptárba a Szepes Gyula Művelődési Központ 
kínálatából.

Ismét lesz háromalkalmas 
színházbérleti sorozat: a már 
ismert és talán meg is szere-
tett Turay Ida Színház hozza 
el produkcióit a szokásos va-
sárnap délután 15 órai idő-
pontban. Elsőként, szeptem-
ber 23-án A férfiak a fejükre 
estek című előadást láthatjuk, 
ami egy klasszikus, mulatsá-
gos szakítástörténet. Október 
14-én egy zenés vígjáték, a 
Hazudni tudni kell kerül szín-
padra, egy tipikus francia ko-
média, amiben mindenki tit-
kol valamit, de ezek a rejteget-
ni való dolgok még egy akkora 
városban sem leplezhetők el, 
mint Párizs. November 25-e az 
operett- és Kálmán Imre-ked-
velők napja lesz, a Zsuzsi kis-
asszony című darab szerepel 
a műsoron. Igaz, a bérletek 
már elkeltek, de az előadások 
előtt még hozzá lehet jutni je-
gyekhez.

Nevében ez is színház, de 
teljesen más műfaj, hiszen itt a 
duma dominál, ami persze szi-
porkázó poénokat jelent. Igen, 

megint lesz Érdi Dumaszín-
ház, október 3-án a Szomszéd-
néni Produkciós Iroda önálló 
estje érkezik Érdre Anti-moti-
váció címmel, ami egy egész 
estés műsor, azoknak, akik 
előtt, ha bezáródik egy ajtó, 
akkor nem egy ablak nyílik ki, 
hanem beázik a tető is. Azok-
nak, akik nem bánják, hogy 
vannak korlátaik, mert leg-
alább van mire támaszkodni.

A komolyabb témák iránt 
érdeklődőknek ajánljuk a Nyi-
tott Akadémia előadását: dr. 
Mérő László A szívemre hall-
gassak vagy az eszemre? cím-
mel beszél döntéseink logiká-
járól.

A művelődési központ kiál-
lítási terei is kínálnak figye-
lemre érdemes látnivalókat az 
év utolsó hónapjaiban. A ka-
marateremben októberben 
Geometria a természetben 
címmel mutatják be munkái-
kat a Duna–Art Fotókör tagja. 
Novemberben Nagy György 
textilképei kerülnek a falak-
ra. Decemberben hagyomá-

nyosan a Poly–Art Alapítvány 
alkotóié a kiállítóterem, hogy 
megrendezhessék éves sereg-
szemléjüket.

Az előtéri tárlókban szep-
temberben a Tamaskáné Ja-
kab Margit vezette Guzsalyas 
Kézműves Klub alkotóinak 
munkái láthatók, októberben 
a Dr. Dizseri Tamás Habilitá-
ciós Központ foglalkoztatott-
jainak kerámiái kerülnek a 
tárlókba, novemberben pedig 
Dobinszki Csilla nemezké-
szítő munkáit láthatjuk.

A gyerekek által kedvelt Mi-
cimackó Színház három alka-
lommal várja majd az lelkes 
közönségét. Október 15-én a 
Csengő-bongó királyság című 
mesejátékot mutatja be a Fogi 
Színház, november 19-én A 
székely menyecske meg az ör-
dög című népmesét hozza el a 
Fabók Mancsi Bábszínháza, 
december 17-én pedig a Zab-
szalma Együttes karácsony-
váró koncertjére várják a gye-
rekeket. 

És persze jön – november 
11-én – a megunhatatlan örök 
kedvenc: Halász Judit is.

És a Ráadás – ezzel a cím-
mel hallhatjuk november 22-
én Bródy János kétórás élő 
koncertjét. n (mnp)

Tex tilművészet: romokon virág
Tápai Nóra textilművész érdi kiállításának meghívóján 
iparművészként azonosítja magát, ami a tárlatot meg-
nézve érthetőnek tűnik, hiszen nem pusztán tartalmá-
ban, de a technikák tekintetében is sokszínű anyagot 
válogatott össze eddigi életművéből, mintegy bemutat-
kozásként a helyi tárlatlátogató közönségének, hiszen 
három év óta él a városban, s ez az első önálló megjele-
nése itt, az Érdi Galériában.

Tápai Nóra titulustól füg-
getlenül ízig-vérig textilmű-
vész, még ha szinte pályája 
kezdetétől szoros kapcsolat-
ban áll is a grafikával, így 
aztán nem csoda, hogy oly-
kor nehéz eldönteni egy-egy 

alkotását látva, hogy grafi-
kai hatású textillel avagy 
textilszerű grafikával ál-
lunk e szemben, annál is in-
kább, hogy a digitális tech-
nikával készített kép – álljon 
az például orvosi röntgenké-

pek sokaságából – textilre 
nyomtatva már az utóbbi 
művészeti ág világába irá-
nyítja a művet.

Látunk a tárlaton termé-
szetesen „igazi”, azaz vala-
milyen kézi szövési techni-
kával, leginkább a gobeliné-
vel, készült alkotást is, pél-
dául az amerikai textilmű-
vészek szövetségének pályá-
zatán éppen az idén közön-
ségdíjat kapott – ahogy erre 
a tárlatot megnyitó Kéri Mi-
hály festőművész, galériave-
zető is utalt – Tegnap–ma–
holnap címűt. De hogyan is 
szakadhatna el Tápai Nóra a 
gyökerektől, hiszen alapító 
tagja a magyar textilművé-
szet Ferenczy Noémiig visz-
szanyúló hagyományait ápo-
ló Magyar Kárpitművészek 
Egyesületének, amelynek 
tagjai számos hazai és kül-
honi kiállításon igazolták a 
magyar textilművészet hír-
nevét. Azét a művészeti ágét, 
amelynek megújulása az 
1960-as évek végére esik – s 
ez a reneszánsz napjainkig 
is tart –, amikor a magyar 
textilművészet kiemelkedett 
az alkalmazott iparművé-
szeti ágak sorából – emlé-

keztetett Kéri Mihály a kor-
szak érdekességére és talán 
egy nem is olyan véletlen 
egybeesésre P. Szabó Ernő 
művészeti írót idézve: „Ro-
mokon virág – mondhatjuk, 
hiszen a textilművészet kü-
lönböző területeinek felvi-
rágzása nagyjából egybe-
esik a magyar textilipar ha-
nyatlásával”.

Az egyesületen keresztül 
Tápai Nóra is részese annak 
a világon is egyedülálló kez-
deményezésnek, amelynek 
során időről időre közösen 
készített nagyméretű, akár 
8–10 négyzetméteres kárpit-

tal jelentkeznek, például leg-
utóbb egy Radnóti Miklós em-
lékének szentelt munkával.

Mindez nem akadályozza 
meg az alkotót, hogy tágítsa, 
olykor át is lépje a műfaji ha-
tárokat – például használt 
teafilterekből készített kom-
pozícióval. Tápai Nóra kiál-
lított anyaga – ahogy Kéri 
Mihály is mondta – a mai tex-
tilművészet széles határok 
között értelmezhető változa-
tosságát – mint csepp a ten-
gerben – tárja elénk. 

A kiállítás szeptember 22-
ig látogatható.

Qn M. Nagy

Tápai Nóra: Mai labirintus

Tápai Nóra kiállítását Kéri Mihály festőművész nyitotta meg

Sakk mindörökké
Nehéz lenne bármilyen skatulyába belegyömöszölni, 
amit Pápai János csinál. Annyi biztos, hogy szenvedé-
lyesen elkötelezett és következetesen kreatív. Való-
színűleg az előbbi a forrása az utóbbinak: a sakk irán-
ti rajongása késztethette arra, aminek eredményét 
láthatjuk a Parkvárosi Közösségi Ház kiállításán. A 
tárlat címe mindent elmond: Sakk mindörökké.

Pápai János 17 évesen 
ismerkedett meg a sakkal, a 
találkozásból olthatatlan 
szerelem lett. A játék egy 
speciális ágában, a levele-
zési sakkban jeleskedett az 
egykori Építési és Városfej-
lesztési Minisztérium sakk-
körének – akikkel országos 
bajnokságot is nyertek leve-
lezési sakkban – tagjaként. 
A levelezési sakk – egészen 
pontosan a távsakkozás – a 
sportág speciális változata 
önálló szervezettel és ver-
senyrendszerrel. Valami-
kor valóban levélben küld-
ték egymásnak a lépéseket 
a játékosok, de létezett kü-
lön erre a célra szerkesztett 
lépésközlő levelezőlap is – 
nem csodálkoznánk, ha Pá-
pai János innen merítette 
volna az ihletet –, persze 
mára mindezt már felülír-
ták az internet és az okoste-
lefonok által kínált lehető-
ségek, alkalmazások.

Pápai János nemcsak 
játszani szeretett, szeret, 
de szenvedélyesen igyek-
szik megörökíteni min-
dent, amit a sakk által 
megélt, amit a játékról tud. 
Ehhez választotta kifejezé-
si eszközként a maga által 
szerkesztett levelezőlapo-
kat – amelyeket persze 
sose adtak föl, s 50 darab-
nál több egyikből sem ké-
szült –, s amelyekből már 
550 darabot gyűjtött kötet-
be. A lapokon láthatunk 
játékállás-ábrákat, fény-
képeket egy-egy verseny-
ről, dokumentumrészlete-
ket, portrékat híres ver-
senyzőkről, felvételeket a 
pici unokáról, aki a figu-
rákkal ismerkedik, vagy 
éppen sakkal kapcsolatos 
karikatúrákat.

A kiállítás szeptember 
21-ig látható a Parkvárosi 
Közösségi Házban.

 n –y–

INGYEN TABLET 
A TELEKOM HÁLÓZATÁHOZ

Keresd Telekom üzletünket Érd központjában, a Korall Házban!

További információ: telekom.hu/magenta1

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, új otthoni előfizetéssel, 
2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

A kedvezményes készülékajánlat 2018. május 2-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt 
csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam 
alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom 
előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Nem_NGA_HS_212x298_ERD.indd   1 27/07/18   10:16
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INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK  
3-99 ÉVES KORIG

• Iskolakezdés apai szemmel
• A kamasznak tényleg minden fehér vagy fekete?
• Okosabb mint hinnénk...? 
• Közösség és gyermekbetegség -  

Mit tehetünk a megelőzés és gyors felépülés érdekében?
• Fő a biztonság, avagy közlekedj okosan!

• Egészséges test, egészséges lélek -  
Mit és mennyit sportoljon a gyerek?

• Tízóraik - finoman és  
egészségesen!

• Gyerekszoba lakberendezés

Hirdessen a Dunántúl 10 nagyvárosában megjelenő exkluzív 
magazinban! A megjelenésről, szabad hirdetési felületekről hirdetési 

tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják.

SZEPTEMBERBEN ISMÉT MEGJELENIK 
A CSALÁD MAGAZINJA

Sztárinterjú
Peller Mariann-nal

"A Derű a küldetésem"

FÓKUSZBAN A CSALÁD!
Programajánló 

6 megyéből

GYEREKKEL AZ ÉLET!
19

92
59
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Sulira hangolás  
kör nyezettudatosan
Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolában sulira han-
goló ökotábort tartottak az elmúlt hét második felében 
30 leendő 1. és 2. osztályos tanulónak Nonn Ilona vezeté-
sével.

„Légy vidám és mosoly-
gós, életünk itt ragyogó. Te-
lekisnek lenni jó” – harso-
gott a Teleki iskola indulója 
a magnóból ottjártunkkor, a 
gyerekek pedig lelkesen utá-
nozták a tanítónőjük mozdu-
latait az énekre. A hét máso-
dik részében 25 leendő 1. 
osztályos ismerhette meg az 
iskolát és tanítójukat alapo-
sabban, hogy szeptember 
3-án már otthonosan mozog-
hassanak az iskola falain 
belül. Ebben a pedagógusok 
mellett segítségükre volt 5 
leendő 2. osztályos tanuló is, 
akik szintén részt vettek a 
táborban. 

Volt kincskereső játék, ját-
szottak ügyességi és mozgá-
sos játékokat a tornaterem-
ben berendezett labirintus-
ban, és a tanítók mindenek-
előtt körbekalauzolták a 
gyerkőcöket az egész isko-
lán. Még az igazgatóiba is 

benézhettek, ahol remélhe-
tőleg minél kevesebb időt 
kell majd eltölteniük a tanév 
folyamán – sorolja Nonn Ilo-
na, a Teleki Sámuel Általá-
nos Iskola fizikatanára, a 
tábor vezetője.

Minthogy a Teleki a ter-
mészetközeli és környezet-
tudatos életmódra való ne-
velés elkötelezett híveként 
ökoiskola, ezért természe-
tes volt, hogy amikor az Érdi 
Polgári Természetőrség ve-
zetője, dr. Palkó Zsolt felve-
tette, hogy segítenének egy 
ökotábor előkészítésében, 
az iskola vezetősége kapva 
kapott az alkalmon. Dr. Pal-
kó Zsolt megszerezte ehhez 
az egyik áruházlánc támo-
gatását papír-írószer, enni- 
és innivaló formájában, a 
Teleki részéről pedig Nonn 
Ilona kezdett végtelennek 
tűnő ötletelésbe arról, ho-
gyan lehet a környezettuda-

tosság magját elvetni a ki-
csikben, és már-már kido-
básra ítélt anyagokból mi-
lyen nagyszerű játékokat, 
díszeket lehet készíteni. A 
gyerekek pedig lelkesen kel-
tették életre ezeket, így ké-
szülhetett műanyag kupa-
kokból hernyó, a juharfa 
terméséből szitakötő, PET 
palackból pillangó, nyomda-
ipari hulladékból oroszlán-
báb sörénye, frottírtörölkö-
zőből kismackó. 

Kirándultak is a kicsik: 
az egyik legnépszerűbb 
programnak a Noel tanyára 
tett látogatás bizonyult. 

Zselyke és Zéti szeptember-
ben lesznek 1. osztályosak, 
lelkesen mesélték, hogy a 
Noel tanyán a teve volt az 
egyik kedvencük, és hogy 
nagyon élvezték a kézmű-
veskedéseket is: Zéti a mű-
anyag kupakokból mikro-
font készített, Zselyke pedig 
a szivárvány minden színé-
ben tündöklő pillangót a 
műanyag palackból. 

Pénteken délután azt a tu-
dásukat is hasznosíthatták a 
tábor résztvevői, amit a nap 
folyamán a szelektív hulla-
dékgyűjtésről tanultak. A 
hat- és hétéves gyerekek fel-

nőtteket megszég yenítő 
profizmussal válogatták ki 
az udvarra leterített tárgyak 
közül a hulladékokat, hogy 
azokat a megfelelő hulladék-
gyűjtőbe tegyék.

Az ökotábor tehát eredmé-
nyes volt, és hogy a sulira 
hangolás is sikerült, azt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
hogy Nonn Ilonát egymás 
után rohamozták meg a ki-
csik, mikor folytathatják 
majd a kreatív kézműveske-
dést. Majd évközben, jött a 
válasz a pedagógustól, nagy 
mosoly kíséretében.

QQ Jakab-aponyi noémi

A leendő elsősök lelkesen táncoltak a Teleki indulójára

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site

17
75

6
8

Konyhabútor Készítése

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!

18
73

32

TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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82

Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Nyár végi őrület
MűaNyag és fa Nyílászárók kedvezMéNNyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók
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64

Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését  
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,  

vagy a 06-23/520-117-
es telefonszámon.
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Agatha Christie világhí-
rű regényének vadonatúj 
(negyedik) filmváltozatát 
Kenneth Branagh rendezte, 
a forgatókönyvet Michael  
Green írta.

A történet változatlan: 
1934 telén Poirot Jeruzsá-
lemből indul vissza London-
ba, a zsúfolt Orient Expresz-
szel. A háromnapos út során 
Edward Ratchettet (Johnny 
Depp) meggyilkolják, s a la-
vinaomlás következtében a 
hegyekben rekedt vonaton 
Poirot (Kenneth Branagh) 
nyomozni kezd.

A bizonyítékok egyre csak 
gyűlnek: vérfoltos „H” betűs 
hímzett zsebkendő, kalauz-

egyenruha leszakadt gomb-
ja, majd később előkerül 
maga a ruha is, illetve a vörös 
kimonó. De hogyan kapcso-
lódik mindez össze? Talán a 
múltban kell keresni a meg-
oldást?

A filmet igazán látványos-
sá a digitális képalkotással 
ötvözött ötletes kameraál-
lások teszik. A sztárgárda 
játéka által pedig a történet 
lebilincselővé, fordulatossá 
és elgondolkodtatóvá válik.

Kennet Branaghnak sike-
rült bebizonyítania, hogy 
a kriminek továbbra is van 
keresnivalója a filmvásznon. 
Akciójelenetekkel, kisebb 
lövöldözéssel, üldözéses je-

lenettel, illetve a lavina lezú-
dulásával teszi izgalmasabbá 
a filmet, de az elengedhe-
tetlen bajusz, sétapálca és 
elegancia sem maradhat el. 
A megrendítő képsorokat ár-
nyaltabban, kevésbé erőtel-
jesen mutatják, ezért került 
rá alacsony korhatári beso-
rolás.

A film a kritikusoktól ve-
gyes értékelést kapott, töb-
ben hiányolták, hogy Bra-
nagh semmit sem tett hozzá 
a korábbi feldolgozásokhoz.

A DVD kölcsönözhető a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtárában, a könyv 
pedig megtalálható a könyv-
tár Felnőtt részlegében.

FILM

Gyilkosság az Orient Expresszen (2017)

2018
ŐSZMicimackó 

Színház

Jelentkezés és 
további információ a 

06-30-597-8823 telefonszámon
Czinderné Tassi Beátánál.

E-mail: tassi.beata@szepesmk.hu A bérletek ára: 2250 Ft

Előadások:
10 órakor óvodásoknak

14 órakor kisiskolásoknak

A székely menyecske 
meg az ördög - 

népmese FABÓK MANCSI 
BÁBSZÍNHÁZA 
előadásában

november 19.

a ZABSZALMA 
EGYÜTTES 

KARÁCSONYVÁRÓ 
KONCERTJE

december 17.

Szepes Gyula Művelődési Központ
2030. Érd, Alsó u. 9

Telefon: +3623-365-490
www.szepesmk.hu

Csengő - bongó 
királyság 
mesejáték a

FOGI SZÍNHÁZA 

október 15.

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 12–
19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
Kertünk díszei
A Kertbarátkör terménykiállítása és kóstoló-
ja a Kaktuszkörrel közös szervezésben.
A kiállításon egészségmegőrző tea- és étel-
kóstolóval várják a látogatókat.
A belépés ingyenes!
Szeptember 1-jén, szombaton 10–18 óráig

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Papp Klára foltvarró kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
A Duna – Zalánkeméntől a Fekete-
tengerig
Tanos Miklós fényképei
Megtekinthető szeptember hónapban

KAMARATEREM
A Férfi: portrék és történetek
Szabó Ági fotós és Gálfi Saci blogger kiállí-
tásmegnyitója
Augusztus 31-én, pénteken 18 órakor

ELŐZETES
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására
Asztaldíj 1250 Ft. További információ Czin-
derné Bea, 06-30-597-8823
Szeptember 15-én, szombaton 9–12 óráig

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

HETI ESEMÉNYEK
KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Szeptember 5-én 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

ELŐZETES
Bogár Muzsika gyerekkoncert
Szeptember 29-én, szombaton 16.30 órakor

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PROGRAM
Könyvtár a téren
Az ÉnFeszt keretében Érd Főterén, a Glori-
ettnél várjuk az érdeklődőket játékokkal – 
ajándékkönyvekért –, felnőtteknek tájékoz-
tatással könyvtárunkról, szolgáltatásainkról
Szeptember 1-jén, szombaton 10 órától sö-
tétedésig

FELNŐTTKÖNYVTÁR

ÉRDI NAPOK
Kaleidoszkóp
Hűvösvölgyi Ildikó és Szabó Gyula Győző 
zenés előadóestje magyar költők műveiből
Szeptember 5-én, szerdán 17 órakor

KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás az iskolakezdés 
jegyében
Szeptember hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR

ÉRDI NAPOK
Író-olvasó találkozó Bosnyák 
Viktóriával
Szeptember 5-én, szerdán 13.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR

ÉRDI NAPOK
Érdi Jazzfesztivál
A Czirják Csaba Trió koncertje
Szeptember 6-án, csütörtökön 18 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 

előre kérjenek időpontot azon 
részleg e-mail címén, telefonszámán 

vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

nem vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Tápai Nóra iparművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 22-ig

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 geográfus 
újraolvasva.

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

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon
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Szeptember 3., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság    
 Eszterházy SC–Érd
20:40 Kor Kontroll percek 
 Megelőzhető-e az időskori látásromlás?    
21:00 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 bibliai Szabadegyetem 23/90. rész
22:20 Fogadó-óra
22:50 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 tűzijáték

Szeptember 4., KeDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAzz
20:50 Vámos miklós beszélgetős műsor  
 36. rész 2002    
 Szakonyi Károly író  
21:45 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II
23:25 műábránd 
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 tűzijáték

Szeptember 5., SzerDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 24/90. rész
20:50 Két Székely Autonómia              
22:05 Keskenyúton Délvidéken                                             
 dokumentumfim 2015  
22:30 Sztárportré 160. rész
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!

23:30 Fény-kép  dokumentumfilm 
00:00 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:15 Híradó
00:30 tűzijáték

Szeptember 6., CSÜtÖrtÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 160. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság
 Eszterházy SC–Érd
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll percek 
 Megelőzhető-e az időskori látásromlás?
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 mozgás
 sportmagazin
23:15 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 tűzijáték

Szeptember 7., pÉNteK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll percek 
 Megelőzhető-e az időskori látásromlás?
20:20 Kányadombi indiánok       
 magyar játékfilm 2011
21:15 Szabadulás nélkül    
  Dr. Bognár Zalán előadása
21:45 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 mozgás
 sportmagazin

23:15 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 9.
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 tűzijáték

Szeptember 8., SzOmbAt
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll percek
 Megelőzhető-e az időskori látásromlás?                                
19:50 Fény-Kép kulturális magazin
20:20 mozgás
 sportmagazin
20:50 Sztárportré 161. rész
21:20 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Két Székely Autonómia 
23:05 Keskenyúton Délvidéken       
 dokumentumfim 2015
23:30 bibliai Szabadegyetem 24/90. rész
00:20 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:50 tűzijáték

Szeptember 9., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Kányadombi indiánok
 magyar játékfilm 2011
21:55 Szabadulás nélkül        
 Dr. Bognár Zalán előadása
22:25 mozgás
 sportmagazin
23:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 9.
23:55 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:25 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55 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.
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É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

ESÉlY tEREMtő ÖSZtÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván 
biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és 
középfokú oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási 
intézményben: 
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 
3,5-es átlagot eléri;

•	 magatartása jó vagy példás;
•	 igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltéte-
lek közül legalább egynek is 
fenn kell állnia: 
•	 a pályázó hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos 
helyzetű;

•	 családba fogadott;
•	 átmeneti nevelésben 

részesülő;
•	 védelembe vett;
•	 ideiglenes hatállyal elhe-

lyezett;
•	 utógondozói ellátásban 

részesülő.
A Köznevelési és Művelődési Bi-
zottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok 
esetén az ösztöndíjban az 
ötödik évfolyamtól lehet ré-
szesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt borí-
tékban kell benyújtani személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 
3.) vagy postai úton (Polgármesteri 
Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1., Pf.: 
31.). A postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról a Pályázatok, álláshir-
detések rovatból. 

A pályázat benyújtási határide-
je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaíté-
léséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályáza-
tok érvénytelenek, ezért azokat a 
Köznevelési és Művelődési Bizott-
ság a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formailag 
megfelelő pályázatot pedig érdem-
ben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban ré-
szesülnek a tanév 10 hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 

bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a kifi-
zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni. Az Esélyteremtő 
Ösztöndíj megszüntetéséről a Közne-
velési és Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

tEHEtSÉGGONDOZÓ ÖSZtÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése a 
Tehetséggondozó Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és 
segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges érdi tanulók számára 
az alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan 
a város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek
A tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási 
intézményben:
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását meg-
előző tanévben kimagasló, de 

legalább a 4,5-es tanulmányi 
átlagot eléri.

Alapfokú nevelési-oktatási 
intézményben folytatott ta-
nulmányok esetén a tehetség-
gondozó Ösztöndíjban legko-
rábban a hatodik évfolyamtól 
lehet részesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza 
Érd, Alsó u. 3.) vagy postai úton 
(Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai úton 
benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel 
kell tüntetni: „Tehetséggondozó 
Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról a Pályázatok, álláshir-
detések rovatból. 
A pályázat benyújtási határide-
je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályáza-
tok érvénytelenek, ezért azokat a 
Köznevelési és Művelődési Bizott-
ság a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formailag 
megfelelő pályázatot pedig érdem-
ben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályáza-
tok elbírálása során az alábbi 

szempontok és sorrend alapján 
dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó 
tanulmányi eredményén túl figye-
lembe veheti a műveltségi vagy 
szakmai versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónap-
jára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a kifi-

zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

Közérdekű pályázat

Közérdekű pályázat
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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 Önkor-
mányzat Közgyűlése a 151/2018.
(VI.28.) határozata alapján Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személy-
szállítási közszolgáltatási szerző-
dés keretében történő ellátására 
pályázatot ír ki.

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

és telefax száma:
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 szerző-
dés keretében, ezenkívül a szük-
séges menetrenddel kapcsolatos 
információk, jegyek és bérletek 
árusításának biztosítása. A 
személyszállítást meghatározott 
menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelmény-
rendszer, az alkalmassági 
feltételeket, valamint a pályázat 
benyújtásához 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 
konzorciumai, amelyek meg-
felelnek a pályázati kiírásban 
foglalt feltételeknek. Az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli
székhellyel rendelkező szol-
gáltató csak abban az esetben 
vehet részt, ha országában is 
biztosított a menetrend sze-
rinti autóbusz közlekedésben 
a nemzeti elbánás a külföldiek 
számára.  Közszolgáltatási szer-
ződés csak a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerint átlátható szervezetnek 
minősülő közlekedési szolgálta-
tóval 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 iga-
zolásának ellenében vehető át a 
pályázati kiírás dokumentációja. 
Helye: Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési 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 
értékelése a 2018. októberi 
közgyűlésen történik.
A pályázati kiírásban megha-
tározott alkalmassági követel-
mények és bírálati szempontok 
alapján az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot benyúj-
tó 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 megkezdé-
sének határnapja: 2019. 
január 1. 

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

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

300/276 melléken,
•	 Személyesen: a Városfej-

lesztési és Városüzemelte-
tési Irodánál, ügyfélfoga-
dási időben:

•	 Hétfő: 13.00–18.30, 
szerda: 8.00–16.30 óráig. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: intézményi takarítói feladatok.
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•	 önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolata;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását követő-
en azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 27. A pályázati kiírással 
kapcsolatos további információt Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató nyújt a 06-23-
365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 
Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 28.

Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a „Nemzeti 
köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. 

törvény 66.§ (1) és a 66/A bekezdé-
seiben foglaltak alapján óvodape-
dagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményei-

ben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 felhasználói szintű MS Office 

(irodai alkalmazások);
•	 felhasználói szintű levelező 

rendszerek (LotusNotes, 
Outlook);

•	 felhasználói szintű Internetes 
alkalmazások;

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

munkavégzés;

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

ményező;
•	 kiváló szintű kommunikáció 

készség.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 érvényes erkölcsi bizonyít-

vány;
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 5.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

a Érdi Kincses Óvoda címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Edit utca 3.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 380/2018, 
valamint a munkakör megne-
vezését: óvodapedagógus;

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

•	 személyesen Szénásiné 
Mészáros Mártarészére, Pest 
megye, 2030 Érd, Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: intézményvezető 
döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. szeptember 7.

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) 
Korm. határozata értelmében a 
téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek a 
fűtési költségek viselésével ösz-
szefüggésben.

A támogatást a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben 
nem részesült, gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkező háztartások igényel-
hetik.

A kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkező háztartások 
nem jogosultak az igénybejelen-
tésre.

Háztartásonként egy darab 
igénybejelentés nyújtható be 
a helyi Önkormányzatnál 2018. 
október 15-ig, amely határidő 
elmulasztása jogvesztő.

Az igénylőlap letölthető a www.
erd.hu honlapról.

Átvehető Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán vagy a Polgármes-
teri Hivatal Humán Iroda Szociál-
politikai Csoportjánál.

Közérdekű tájékoztatás
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 12. 02–2023.12.01), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári út 69.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendel-
kező 368/2011. (XII.31.) Korm. rende-
let 11. §-ban meghatározott felada-
tok ellátása az önállóan működő és 
gazdálkodó Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) 
Korm. rendelet, valamint az Érd 

Megyei Jogú Város fenntartásában 
működő szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézményeknél 
dolgozó közalkalmazottak juttatásai-
nak szabályairól szóló 25/2008. (V.30) 
önkormányzati rendelet előírásai az 
irányadók, az egyéb juttatások meg-
állapítása a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével a fenntartó 
intézményre vonatkozó döntései 
alapján történik.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti felsőoktatásban szer-
zett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy 
az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesí-
téssel, vagy gazdasági vezetői, 
belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 2012. 
január 1. előtt az Áht. szerinti 

ellenjegyzői –, vagy;
•	 a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szerv-
nél legalább ötéves igazolt 
szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakké-
pesítéssel vagy felsőoktatásban 
szerezett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilván-
tartásban és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint 
a szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: KIRA program ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. december 2.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 31. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Péterfia Krisztina nyújt, a 
06-23-522-366-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-15/2018., valamint a 
beosztás megnevezését: gazdasági 
vezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat postai úton, 
a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban, fizetési igény megjelölé-
sével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hall-
gatja meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Szociális Gondozó Központ

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 11. 01–2023. 10. 31.), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma u 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról ren-
delkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 11. §-ban meghatározott 
feladatok elvégzése az Érd MJV 
Szociális Gondozó Központnál mint 
önállóan működő és gazdálkodó 
intézménynél.

Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállá-

sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a 257/2000. (XII.26) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti felsőoktatásban szer-
zett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy 
az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesí-
téssel, vagy gazdasági vezetői, 
belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 2012. 
január 1. előtt az Áht. szerinti 
ellenjegyzői –, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szerv-
nél legalább ötéves igazolt 

szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakké-
pesítéssel vagy felsőoktatásban 
szerezett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilván-
tartásban és rendelkeznie kell a 
tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint 

a szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy lete-
lepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 CGR program ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. november 1.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 11. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Érsek Sándorné nyújt, a 
06-20-562-7290-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-16/2018., valamint a 
beosztás megnevezését: gazdasági 
vezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat postai úton, 
a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban, fizetési igény megjelölé-
sével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hall-
gatja meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!
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ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

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
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Lóh áton II. Lajos nyomában
Augusztus 22-én kora reggel a római úti emléktáblától 
indult el lóháton az a maroknyi kis csapat, akik a mohá-
csi csata évfordulóján végigjárták II. Lajos és seregének 
egykori útját.

– Fontos dolog emlékezni 
azokra az eleinkre, akik az 
országért az életüket adták, 
legyenek azok lengyelek, 
horvátok, rácok, hiszen Szu-
lejmán hadseregével szem-
ben egy nemzetközi sereg 
vette fel a harcot Mohácsnál 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András polgármester, ami-
kor a lovas zarándokokat 
köszöntötte Érden.

Minthogy a Mohácsi Törté-
nelmi Emlékhely a Duna-
Dráva Nemzeti Park terüle-
tén fekszik, ezért a nemzeti 
park nemcsak a természeti, 
de Mohács történelmi érté-
keit is őrzi. Varga Zsolt osz-
tályvezető elmondta, hogy a 
zarándoklatot a Magyar Ki-
rályi Hadtörténeti Múzeum 
1926-os kezdeményezése ih-
lette. Aggházi Kamill, az in-
tézmény akkori vezetője 
ugyanis emléktáblákat he-

lyeztetett el azokon a telepü-
léseken, ahol II. Lajos serege 
táborozott: Érden, Ercsiben, 
Dunapentelén (Dunaújvá-
ros), Dunaföldváron, Tolnán, 
Szekszárdon, Bátán és Du-
naszekcsőn.

A Duna-Dráva Nemzeti 
Park idén harmadszor szer-
vezte meg a zarándoklatot, 
ezúttal lóháton, amihez a 
rédei huszárok és a Bakonyi 
Poroszkálók Hagyományőr-
ző és Sport Egyesület törté-
nelmi hag yományőrzői 
csatlakoztak, az eredeti öt-
letgazdával, dr. Négyesi 
Lajos hadtörténésszel gya-
logszerrel kiegészülve. A 
csapat az emléktáblák hely-
színeit és II. Lajos seregé-
nek útvonalát végigjárva 
augusztus 29-én éri el célál-
lomását, a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhelyet.

QQ JAN

A rédei huszárok is részt vesznek a történelmi zarándoklaton

Megszépült a Móra iskola
Önkéntesek segítségével 
szépült meg az Érdi Móra 
Ferenc Általános Iskola: a 
TündérPakk Alapítvány 
szervezésében hét tan-
termet festettek ki a na-
pokban. 

A szükséges eszközöket a 
tankerület biztosította, a 
festék pedig – szintén a 
TündérPakk szervezésében 
– adományként érkezett az 
iskolába. 

– Iskolánk – ahol nyolc-
van sajátos nevelési igényű 
gyermeket oktatunk – több 
épületből áll. A Csókai utcai 
telephelyen három tante-
rem, a Holló téri épületben 
pedig négy helyiség kap új 
színt: a falfelületek fehérek 
lesznek, az olajlábazat pe-
dig halványsára – mondta 
lapunknak Sátori Boglár-
ka intézményvezető.

A múlt század harmincas 
éveiben épült Holló téri ház-
ra, illetve a Csókai utcai 
épületre bizony ráfér a fel-
újítás. Mint az intézményve-
zető elmondta, az Érdi Tan-
kerületi Központ 2017 febru-
árjában megújította a fő-
épület tetejének héjazatát, 
öt helyiséget laminált bur-
kolattal láttak el az idén, és 
új ablakokat is beépítettek 

egyes tantermekben, most 
pedig, az önkénteseknek 
köszönhetően, fehér falú 
termek várják az új tanév-
ben a diákokat. 

Hogy ez így legyen, azon 
ötven-hatvan ember dolgo-
zott, illetve dolgozik ezek-
ben a napokban: pedagógu-
sok és önkéntesek. Az ön-
kéntesek nem egyszerre ér-
keztek – voltak, akik egy-
két nap szabadságot vettek 
ki, mások a napi munka 

után vállaltak még pár órai 
közösségi munkát. Egy ön-
kéntes Hollandiából tért 
haza pár napra, hogy segít-
hessen – tudtuk meg Szo-
molányi Tímeától, a Tün-
dérPakk Alapítvány megál-
modójától. Az alapítvány 
múlt télen került kapcsolat-
ba az iskolával: akkor Mi-
kulás-ünnepséget szervez-
tek, illetve ajándékokat hoz-
tak a gyermekeknek, míg 
most segítő kezeket.

– Körülbelül ötven önkén-
tesünk van országszerte; 
most húszan jelezték, hogy 
részt vesznek a Móra iskola 
termeinek kifestésében, 
ami nagyon jó aránynak 
számít, főleg, hogy hétköz-
napról van szó – zárta sza-
vait Tímea. 

QQ ÁdÁm K.

A Móra iskola egységes gyógypedagógiai módszertani intéz-
ményként működik majd szeptember elsejétől. Ez azt jelenti, 
hogy a szegregáltan nevelhető, oktatható sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek ellátása, és a súlyosan, halmozottan sérült gyer-
mekek fejlesztő oktatása, nevelése mellett az utazó gyógypeda-
gógusi hálózat működtetése is az intézményhez tartozik majd, 
tehát a többi iskolában integráltan tanuló sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is ez az intézmény látja majd el.

Az iskola pedagógusai, munkatársai már a múlt héten a falakat 
javították, illetve előkészítették a festéshez
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A szlovák–magyar lecsó a legjobb lecho
Egy tucatnyinál is több bográcsban rotyogott a lecsó 
idén is a Parkvárosi Napközis Táborban múlt csütörtö-
kön. A közös főzés ezúttal is igazi közösségi élmény volt, 
piknikhangulattal, tánccal és mozgással; a végén pedig 
kihirdették, kié lett a legfinomabb magyar ételklasszi-
kus. A harmadik alkalommal megrendezett nyugdíjas-
lecsófesztiválra Érd szlovák testvérvárosából, Léváról 
négy csapat is érkezett, akik együtt főztek a magyar 
klubokkal. 

Hagyományos, gombás, 
babos, tarhonyás, tojásos, 
netán káposztás? A lecsófő-
ző-fesztiválon tizenhat bog-
rácsban, megszámlálhatat-
lan variációban rotyogott a 
lecsó, vagy, ahogy a szlová-
kok hívják: lecho. Ezúttal is 
kiderült, hogy a régi recep-
tek nem csak a konyhában 
újulhatnak meg, hisz az Érdi 
Nyugdíjas Lecsófőző Feszti-
válon a helyi és szlovákiai 

idősek versengtek egymás-
sal annak reményében, hogy 
eltalálják, melyik ízkombi-
náció lesz a zsűri kedvence.

Simó Károly, az Érdi Idős-
ügyi Tanács elnöke örömteli-
nek nevezte, hogy tovább mé-
lyülnek a lévai testvérvárosi 
kapcsolatok, amelynek az a 

lényege, hogy nemcsak a vá-
rosvezetők, hanem a telepü-
lések polgárai is tartják egy-
mással a kapcsolatot. Koráb-
ban érdi időskorúak látogat-
tak Lévára, most ezt is viszo-
nozták a szlovákiai város 
nyugdíjasai.

– Még tavasszal Érd szlo-
vákiai testvérvárosába, Lé-
vára látogatott négy helyi 
nyugdíjasklub csaknem 30 
tagja, valamint az Érdi Ifjú-

sági Önkormányzat küldött-
sége azért, hogy ápoljuk a 
kapcsolatokat és rendezvé-
nyeinkkel jó példaként szol-
gáljunk egymásnak. Már ak-
kor elhatároztuk, hogy a láto-
gatást a nyár végi lecsófőző-
fesztiválon viszonozzák a 
barátaink, így négy lévai 

klub 50 tagja vesz most részt 
a nyárbúcsúztató lecsófeszti-
válon – nyilatkozta Balla Ju-
lianna, a Barátkozzunk 
Nyugdíjasklub vezetője.

Mint azt Kosztolányi Má-
riától, az egyik lévai nyug-
díjasklub vezetőjétől meg-
tudtuk, Szlovákiában is a 
hagyományos konyha része 
a lecsó, bár ott főleg pörköl-
tek, tartalmasabb levesek, 
egytálételek alá készítik a 
paprikás, paradicsomos ala-
pot. A lévai klubok nagy 
örömmel és jókedvvel jöttek 
Érdre, azt mondták, nagyon 
tetszik nekik a környezet, a 
hangulat és nagyon jó ötlet-
nek tartják, hogy az alap-
anyagokat az Érdi Idősügyi 
Tanács biztosította a csapa-
tok részére, ezzel is ösztö-
nözve őket a közös főzésre.

Már délelőtt tízkor sültek 
a hagymakockák és pirul-
tak a szalonnadarabok. Az 

illat fenséges volt, akárcsak 
a hangulat. A bográcsok kö-
zött sétálgatva arról faggat-
tuk a csapatokat, hogy mi-
vel készítik a lecsót, és ho-
gyan szeretnék megnyerni 
a főzőversenyt. Mivel nem 

volt arra vonatkozó megkö-
tés, hogy a csapatoknak 
hány tagja lehet, néhol hú-
szan is üldögéltek a tűz kö-
rül. Mindenhol jókedvűen 
fogadtak, és fergeteges le-
csórecepteket mutattak be 
nekünk. Mivel ez a tipikus 
nyári étel rengetegfélekép-
pen variálható, most is 
számtalan variációban ké-

szült, az viszont biztos, 
hogy valamennyien szalon-
nás alapot és jó sok piros-
paprikát használtak.

A nyugdíjas lecsófesztivá-
lon mindig vannak új részt-
vevők, de különböző okokból 

elmaradók is – nyilatkozta 
az idősügyi tanács elnöke. 
Simó Károly hozzátette: a 
sportnapot idén először tar-
tották közösen a lecsófeszti-
vállal, most kiderül, mekko-
ra az igény erre, és jövőre 
igyekeznek úgy szervezni, 
hogy még többeket megmoz-
gassanak.

QQ BNYH

A zsűri elnöke, Simó Károly az értékelésnél elmondta, hogy „vakon” 
kóstoltak (nem tudták, melyik kié) és három szempontot vettek fi-
gyelembe: az ízét, a különlegességét és a tálalását. Nagyon nehéz 
helyzetben voltak, végül az alábbi eredmény született:
I. Volán Nyugdíjas Klub; II. Lévai 1-es számú Nyugdíjas Klub; III. Élet-
mód Klub.
Az Idősügyi Tanács különdíját a Csuka Zoltán Nyugdíjas Klub, a Sze-
pes Gyula Művelődési Központ különdíját a Meridián Torna Klub 
csapata kapta.
A nyertes lecsó csapatkapitánya, Lukács András az elkészült ételük-
ről azt mondta: az a titka, hogy jó magyar paradicsom, paprika és 
füstölt áru van benne.

Idén a legfinomabb lecsót a Volán Nyugdíjas Klub készítette

A főzés mellett a mozgás is főszerepet kapott

A lévai klubok nagy örömmel és jókedvvel jöttek Érdre

T. Mészáros András polgármester is kapott tippeket a jó lecsó receptjéhez

Driving Mobile Media Innovation

JELENTKEZZEN MOST!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

... és hogy miért érdemes minket választani?

További információ: 

06 23 534 111

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

Bérfejlesztést hajtunk végre 2018. 10. 01-tõl

Kiemelkedõen magas, 70%-os mûszakpótlék

Tervezhetõ munkaidõ beosztás 2 havi

munkaidõkeretben

Évente kétszer teljesítmény bónuszt fizetünk

Ingyenes SZÁLLÁS és BUSZJÁRAT biztosítása

Belépését külön BÓNUSSZAL jutalmazzuk!

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

Feltételek:

> folyamatos 6/2-es mûszakrend vállalása <

> sikeres felvételi teszt <

> kiváló látás <

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!

19
79

23

19hirdetés  | 2018. augusztus 29. |



Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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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

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
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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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vagyonőröket 
keresek a Harbor Park területén működő cég őrzésére.

Munkarend:  
hétfőtől péntekig 8-18h-ig. 

kiemelt bérezés,  
üzemanyag-hozzájárulást biztosítunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:

security@kotrsecurity.com

Gépkocsivezetőt 
keresünk a székesfehérvári 

Ózon Kft.-hez érdi 
telephelyre „B” és „C” 

kategóriás jogosítvánnyal! 
Érdeklődni telefonon 

a 0622/315-307  
számon lehet.
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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.

TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a 

magazinban!

Megjelenik Pest megyében, Budaörs, 
Törökbálint, Százhalombatta, 

Diósd, Tárnok, Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába 
ingyenesen juttatjuk el.

Megjelenések: havonta

Elérhetőségek:
2030 Érd, Szabadság tér 12. 

Mobil: 
06-20-345-5110 (Csere Orsolya), 
06-20-403-8853 (Csóka Mónika)

Telefon: 06-23/520-117
 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Ha örökbe fogadná Zulut vagy Juniort, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Zulu barátságos, közepes 
termetű, 3 év körüli, keverék 
kan kutyus. Általában min-
den kutyával kijön, nem do-
mináns. Akit megszeret, ah-
hoz nagyon ragaszkodik. 
Régóta vár gazdira.

Junior 5 év körüli, kedves, 
közepes-nagy termetű, jóin-
dulatú kan kutyus. Kertes 
házba ajánljuk, aktív, de 
nem túlzottan. Szuka ku-
tyákkal általában kijön, de 
egyedül is tartható. ÁLLÁST KÍNÁL

Keresek építőipari segédmunkáso-
kat. 06-30-9-348008

*98625*

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

*89387*

Szakképzett varrónőt keresek, tel-
jes vagy részmunkaidőben, bedol-
gozót is! Nyugdíjas is lehet! Ballagá-
si ruhák készítését vállaljuk! 06-30-
65-70-762

*98132*

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

*78614*

ALBÉRLET KÍNÁL

Bútorozott szoba, fürdőszoba és 
konyha használattal hölgy részére ki-
adó. 06-70-4016270

*98716*

Kertes ház 75 nm-es földszintje ki-
adó. Érdeklődni: 06-30-2882941, 06-
30-23-14926

*94200*

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

*91663*

Galvánüzembe betanított munkára 
munkatársakat keresünk.  

Azonnali kezdés! Családias hangulat,  
jó kereseti lehetőség. 

06-20-9819-460 19
46
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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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Érdi szabászatra nemdo-
hányzó női munkaerőt kere-
sünk 35-50 év között 6 órás, 
bejelentett munkavégzésre.

Elvárás: szabászati gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet: 
30/4474235.

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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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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INGATLAN

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

*90690*

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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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*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók szeptemberben 30-50%-os 
kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak 
+10% kedvezmény! 06-70676-7722.

*98955*

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

*72832*

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

*72830*

VEGyES

Automata mosógép, fagyasztószek-
rény, babagyűjtemény, 9 db új radiá-
tor, üvegasztal eladó. 06-23-368951

*98951*

Életjáradékot fizetnék havonta idős 
személynek ingatlanért. 8002 Szé-
kesfehérvár, Pf.: 145.

*85920*

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

*72811*
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77Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

185870

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

Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák, 

kocsibeállók, kerítések 
építését, kertgondozást vállalok.

23/366-154, 06-20/442- 14-07
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Diósdi műhelyünkbe az alábbi munkakörökbe 
keresünk munkavállalókat. 

Megbízható, dolgozni vágyó fiatalokat is várunk.

Lakatos  nettó: 180 eFt-tól
CO és AWI Hegesztő  nettó: 220 eFt-tól

Jelentkezés:  
levelek@panelko.hu  

címen, vagy  
20/9463-557 számon 19
77

44

Raktárost 
keresünk Diósdi telephelyünkre.

Elvárás: felelősségteljes, pontos munkavégzés
Előny: targoncavezetői engedély, gépészeti 
ismeret, raktározási tapasztalat, Diósd és környéke 
lakos
Amit kínálunk: egyműszakos munkarend, fizetés 
nettó: 200 eFt-tól, étkezési, utazási hozzájárulás

Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal a  
levelek@panelko.hu címen.
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A MAPEI Kft.  
sóskúti gyárába keres:

Raktárost
Feltételek:
•	targoncavezetői jogosítvány
•	raktárkezelési gyakorlat

Előny:
•	Sóskút vagy környéki lakóhely

Logisztikai asszisztenst
Feltétel: 
•	középiskolai végzettség
•	 logisztikai területen eltöltött 

gyakorlat

Előny:
•	angol nyelvtudás. 

Automata-gépsor kezelőt 
három műszakos munkarendbe

Feltételek:
•	gépészeti alapismeret
•	targoncavezetői engedély

Előny: 
•	Sóskút vagy környéki lakóhely.

Önéletrajzokat MAPEI KFT   
2040 Budaörs, Pf.6.  

és allas@mapei.hu  
címekre kérjük elküldeni.

Érdi Tesco Schwarzkopf szalonjába 

jelentkezését várjuk!

Elvárásaink: fodrász végzettség, 
felelősségteljes munkavégzés

Amit kínálunk: főállású, alkalmazotti 
jogviszony, kimagasló bérezés, állandó 

szakmai fejlődés

Jelentkezés: 06306020025,  
emoke.teremy@szalonskiccfodraszat.hu

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

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

•   raktározási tapasztalat és targonca 
jogosítvány

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal  
a peter@fix-net.hu e-mail címen. 
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Jelentkezni  
a 06-20-359-74-29  

vagy az  
info@varazsterasz.hu 

lehet.

Diósdi étterembe
szakácsot, felszolgálót, 

futárt és  
konyhai kisegítőt  

keresünk
azonnali kezdéssel.
Fizetés megegyezés

szerint. Rész- vagy teljes 
munkaidőben !
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

érdi munkahelyre felvesz takarítónőt
Feladatok:  irodák, üzletek, lakások takarítása
Feltételek:   gyakorlat takarítói munkában, 

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

Bérezés:   teljesítmény alapján kiemelt 
bérezés érhető el

Jelentkezés: 
önéletrajzzal a hodil@megatherm.hu  

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

előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

A
Kft
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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

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

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

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

Érdeklődni lehet:  Lecsek Zoltán  
Tel.: 30/228-9021 vagy 23/520-349

szakképzett PÉK  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat keresünk.

A GDN Ingatlanhálózat
érdi irodájába,

ingatlan értékesítő
munkatársat keresünk.

30-929-3660
a.stier@gdn-ingatlan.hu
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Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására, 

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,  
könnyű fizikai munka.  

Jó csapat, bejelentett munkaviszony és fix fizetés. 
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1. 

(Harbor Logisztikai Park). 
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.  
(szombaton nincs munkavégzés)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
küldje el önéletrajzát  

a signummotor@gmail.com e-mail címre. 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
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Őrz i veretlenségét az Érdi VSE
3–1-es győzelmet aratott az NB III Nyugati csoportjának 
4. fordulójában az Érdi VSE, miután Koós Gábor duplájá-
val és Pallagi Botond találatával győzte le hazai pályán 
a BKV Előrét.

Szinte egy csapatnyira 
való hiányzóval várta a BKV 
Előre elleni összecsapást az 
Érdi VSE, amelynél az eddi-
gi sérültek mellé csatlako-
zott a hajlítóizmát fájlaló 
Csiszár Zoltán is. Ennek el-
lenére jól kezdett a házigaz-

da, amely látványos támadá-
sokat vezetett, s már az első 
negyedórában megszerezte 
a vezetést. Palásthy Dávid 
ugyan egymás után három 
bravúrt mutatott be, de egy 
szöglet után Melczer Vilmos 
beadását a hosszún érkező 

Koós Gábor már berúgta a 
kapuba (1–0).

Aztán az érdiek továbbra 
is nyomtak, de a szünetig 
nem tudták kihasználni a 
helyzeteket. A fordulás után 
viszont az 59. percben Koós 
megszerezte maga és csapa-
ta második gólját is, miután 
Mojzer György és Melczer 
Vilmos összjátéka után utób-
bi remekül passzolt balról a 
kapu elé, így Koós az üres 

kapuba rúgta a 
labdát (2–0).

Nem sokkal ké-
sőbb, a 67. perc-
ben azonban a 
semmiből szépí-
tett a BKV Előre, 
miután egy bal 
oldali szöglet 
utáni kavarodást 
követően Miklós-
vári János volt 
eredményes (2–
1). A gól után bát-
rabb lett a BKV 
játéka, de csak 
lehetőségekig ju-
tott, míg a túlol-
dalon Palásthy 
Dávid számos 
ziccert hárított, 
azonban a hajrá-

ban eldöntötte a három pont 
sorsát az Érdi VSE, miután 
Pallagi Botond a védők kö-
zött lőtte ki tizenhat méter-
ről a kapu bal sarkát (3–1).

Az Érdi VSE győzelmével 
megőrizte veretlenségét az 
NB III Nyugati csoportjá-
ban, miután a MOL Vidi FC II 
elleni 2–1-es siker mellett a 
THSE-Szabadkikötő ottho-
nában is ugyanilyen arány-
ban nyert, majd 2–2-es dön-
tetlent játszott a Csepel FC 
otthonában.

– A győzelemmel elégedett 
vagyok, a második félidőben 
nyújtott játék jó kiinduló 
alap lehet. Ezt az utat kell 
folytatni, a csapat ennél job-
ban is tud játszani, kilenc-
ven percen keresztül is. Saj-
nos nem sikerült kapott gól 
nélkül lehoznunk a meccset, 
ezt még ki kell javítanunk és 
akkor egy szép szezon elé 
nézünk. Ezt a mai győzelmet 
pályaedzőnknek, Csintalan 
Csabának ajánljuk fel, aki-

nek mielőbbi jobbulást kívá-
nunk, várjuk szeretettel visz-
sza! – mondta Koós Gábor.

– Ennyit számít, hogy 
olyan pályán tudtunk ját-
szani, ami jobban fekszik 
nekünk, mint az ellenfe-
lünknek. Sok helyzetünk 
volt, amiből sikerült hármat 
kihasználni, de sokkal ha-
marabb is eldönthettük vol-
na a meccset. Ha az első fél-
idő három null lett volna, 
akkor békés meccs lett vol-
na. Aztán mégis izgalmas 
lett, mert megkaptuk a kis 
szokásos gólocskánkat… 
Az ellenfél belelkesedett, de 
a második félidőben is vol-
tak nagy helyzeteink, ami-
ből végül is egyet kihasznál-
tunk – nyilatkozta Limper-
ger Zsolt, az Érdi VSE veze-
tőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb 
az Andráshida SC otthoná-
ban lép pályára szeptember 
2-án, 16 órától.

QQ Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–BKV ELŐRE 3–1 (1–0)
Érd, 230 néző. V: Mencsik (Zsákai, Dobos)
Érdi VSE: Kertész F. – Honti, Bozsoki, Pallagi, Pintér N. – Koós, Kónya, 
Melczer – Kalmár (Balázsovics, 75.), Mojzer (Pintér O., 89.), Kelemen 
P. (Csiszár, 81.). Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Koós (13., 59.), Pal-
lagi (88.), ill. Miklósvári (67.)

Négy meccs után sem talált legyőzőre az Érdi VSE  (Fotó: Domonkos Bálint)

Bro nzérmes közszolgák
A tavalyi, debreceni ötödik hely után idén, Nyíregyházán 
bronzérmes lett Érd Megyei Jogú Város csapata a tizen-
hatodszor megrendezett Megyei Jogú Városok Sportta-
lálkozóján.

Hagyományosan az előző 
évi győztes város ad otthont 
a Megyei Jogú Városok 
Sporttalálkozójának, ame-
lyet idén így Nyíregyháza 
rendezett, s házigazdaként 
nem versenyzett, így Érd hu-
szonegy rivális ellen mérte 
össze erejét a különböző vá-
rosismereti és sportvetélke-
dőkön. A versenyen a megyei 
jogú városok csapataiban a 
hivatali dolgozók, illetve az 
önkormányzathoz tartozó 
személyek, közalkalmazot-
tak vehettek részt.

– Az egész csapat nagyon 
ügyes volt, mindenki nagyon 

lelkesen és komolyan vette 
ezt a versenyt – kezdte be-
számolóját Mecsériné dr. 
Szilágyi Erzsébet, Érd jegy-
zője, egyben az érdi csapat 
vezetője. 

A háromnapos rendez-
vény első napján a megnyitó-
val egybekötve rendezték a 
hon- és városismereti vetél-
kedőt, ahol tíz perc alatt egy 
huszonöt kérdéses tesztet 
kellett kitölteniük a csapa-
toknak.

Másnap pedig jöttek a spor-
tos feladatok, így például a 
teke, ahol Mészáros Mihály és 
Kéri Lászlóné vezetésével az 

érdiek a második helyet sze-
rezték meg, míg a strandröp-
labdacsapat Horváth Anikó-
val, Bojtárné Huff Melindá-
val és Gurubi Flóriánnal 
harmadikként végzett. A csa-
patok emellett erdei öttusában, 
vízi öttusában, minifociban és 
sárkányhajózásban mérették 
meg magukat, s az összesített 
eredmény alapján az érdiek 
bronzérmesek lettek! 

– Az az igazság, hogy erre 
a versenyre inkább lelki elő-
készületek vannak, a két 
szervezőnk, Havril Károly 
és Kéri Lászlóné egész évben 
készül és szedi össze a csa-
patot, de tényleges edzések 
nélkül ment oda Érd, ennek 
ellenére számunkra is meg-
lepő módon ezt az előkelő he-
lyezést értük el – fogalma-
zott Mecsériné dr. Szilágyi 

Erzsébet, aki elmondta to-
vábbá, fantasztikus huszon-
két csapat előtt ott állni a 
dobogón.

A viadalt Debrecen nyerte, 
ám mivel tavaly is a hajdúsá-
gi megyeszékhely rendezte a 
versenyt, most ettől visszalé-
pett, így jövőre a második 
helyen végző Szekszárd ren-
dezi a sporttalálkozót.

QQ Domonkos

Érd Megyei Jogú Város csapatai
Erdei öttusa: Hürkecz Péterné, Horváth Andrea, dr. Szabó Péter, 
Havril Károly; Vízi öttusa: Nagy Nikolett, Tilk Zsuzsanna, Körmöczi 
József, Havril Koppány; minifoci: Bihari Viktória, Mórás Zsolt, Bíró 
Attila; strandröplabda: Horváth Anikó, Bojtárné Huff Melinda, Gu-
rubi Flórián; teke: Kéri Lászlóné, Mészáros Mihály; sárkányhajó: 
Horváth Anikó, Tilk Zsuzsanna, Bihari Viktória, Nagy Nikolett, Guru-
bi Flórián, Havril Károly, Bíró Attila, Körmöczi József, Mészáros Mi-
hály, Tornai Tibor, Havril Koppány.
Csapatvezető: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet.

A városi csapatot is meglepte az előkelő helyezés

A SPORT-ÉLMÉNY

TEL.: +36 23 361 431
2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU
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Kitekerték magukat
Hegyi edzőtábor és természetesen versenyek, erről 
szólt eddig augusztus az Érdi Kerékpáros és Triatlon 
Sportegyesületnél (ÉKTSE). Augusztus elején a csapat 
egy része mini hegyi edzőtábort tartott Ausztriában a 
Großglockneren.

A kint töltött négy nap igen 
intenzívre sikerült, hiszen 
mind a négy nap megtámad-
ták a hegyet, így összesen 
több mint 250 kilométert te-
kertek le 10 000 méter fölötti 
szinttel.

Augusztus 7-én Felsőtár-
kányban rendezték meg a Top 
Maraton sorozat harmadik 
futamát, a Bükk Hegyikerék-
páros Maratont. Az érdi csa-
patból Kámán Krisztián volt 
a legeredményesebb, rövid 
távon felnőtt kategóriában a 
negyedik helyen végzett, míg 
Homonnay András – aki kö-
zéptávon indult – a Master 1 
kategória 19. helyén ért célba.

Augusztus 11-én két hely-
színen is rajthoz álltak az 
ÉKTSE triatlonos versenyzői. 
A Szálka triatlon M távján (0,5 
km úszás, 45 km kerékpár, 10 
km futás) Pósa Bianka a nők 
között az abszolút első helyen 
ért célba, ezzel megszerezve 
a felnőtt nő kategória első he-
lyét is. Simó Károly az L tá-
von (1,9 km úszás, 67,5 km 
kerékpár, 15 km futás) indult, 

amit sikeresen teljesített és a 
senior kategória kilencedik 
helyén ért célba, ami az ab-
szolút tizenhatodik helyet je-
lentette. Szintén ezen a napon 
a Zalatriatlon sprint távján 
(0,75 km úszás, 20 km kerék-
pár, 5 km futás) állt rajthoz 
Zakariás János, aki a felnőtt 
kategória ötödik helyén ért 
célba, ami az abszolút kilen-
cedik helyet jelentette.

Augusztus 18-án a hegyike-
rékpáros utánpótláscsapat a 
Felsőtárkányon megrendezett 
C2-es besorolású XCO (Olim-
piai Cross Country) versenyen 
vett részt. Ismét a Kömöz lá-
nyok voltak a legeredménye-
sebbek. U9-es kategóriában 
Kömöz Abigél a második, Kö-
möz Lujza a harmadik helyen 
ért célba. Az U11-es korosz-
tályban Bartalis Hunor a ti-
zenharmadik, Ladányi Péter 
a tizennegyedik, Kömöz Sá-
muel a tizenötödik helyen ért 
célba. U13-as kategóriában 
Ladányi Mihály a tizennyol-
cadik helyen végzett.

QQ Domi

Felkészültek  
az érdi lányok
Szinte végig bírta a kétszeres BL-győztes ellen az ira-
mot az ÉRD, amely hatodik nyilvános felkészülési mér-
kőzését vívta a ZRK Budocsnoszt Podgorica ellen múlt 
vasárnap, amelytől végül 27–22-re kikapott.

Tóth Gabriella két góljá-
nak köszönhetően a Szabó 
Laurát nélkülöző ÉRD indí-
totta jobban a montenegrói 
csapat elleni találkozót, ezt 
követően azonban Dragan 
Adzsics lányai két büntető-
vel és két akciógóllal megfor-
dították az állást (2–4).

A rendkívül kemény mon-
tenegrói védekezést a lendü-
letes támadásokat vezető 
ÉRD is nehezen tudta feltör-
ni, hiszen Kisfaludy Anett-
nek rendre a kilences vona-
lon kellett harcolnia a vé-
dőkkel, azonban az ÉRD is 

egyre inkább belelendült, s 
egyre jobban bontotta meg a 
vendégek védelmét, ennek 
köszönhetően pedig a játék-
rész hajrájában ismét meg-
szerezte a vezetést Szabó 
Edina együttese, amely elő-
nyét ki sem engedte a kezé-
ből (15–13).

A fordulás után fordított a 
Budocsnoszt, de az ÉRD nem 
engedte meglépni a kétsze-
res BL-győztest, s sokáig 
egyenlő volt az állás, aztán a 
remeklő beálló, Tatjana Br-
novicsnak köszönhetően 
mégis elléptek két góllal a 

vendégek. Ebből még vissza-
jött egyre az ÉRD, de a foly-
tatásban már nem sikerült 
tartani a lépést, így az ÉRD 
27–22-re kapott ki a kétsze-
res BL-győztestől.

– A Fradi után a Budocs-
noszt volt az az ellenfél, 
amely olyan erőt képvisel, 
amire azt mondhatjuk, hogy 
hasznos a felkészülésünk-
ben. Jó mérkőzést játszot-
tunk, partiban is voltunk ve-
lük, majdnem a végéig. Amit 
szerettünk volna, azt tudtuk 
gyakorolni. Elégedettek le-
hetünk – értékelt Tóth Gab-
riella.

Az ÉRD utolsó felkészülé-
si mérkőzését lapzártánk 
után, augusztus 28-án vívja 
a Bajnokok Ligája és a baj-
nokság címvédőjével, a Győri 

Audi ETO KC-val. A bajnok-
ság szeptember elsején, 18 
órakor Egerben, az újonc 
Eszterházy SC ellen kezdő-
dik az érdieknek. Q DB

ÉRD–ZRK BUDOCSNOSZT PODGORICA  
22–27 (15–13)
ÉRD Aréna, 850 néző. V: Marton Zs., Szabó E.
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 6 (1), Kiss N. 1, Tóth G. 7 (3), Kisfaludy 1, 
Kovacsevics 2, C. Lassource 1. Csere: Foggea (kapus), Lavko 3, Jeráb-
ková 1, Király R., Gávai, Signaté, Reizinger. Vezetőedző: Szabó Edina.

Itthon a trófea
Augusztus 8–10-én rendezték a VIII. Érdi Kupa felkészülési tornát, 
amelyet ismét a házigazda ÉRD nyert meg. A viadal első napján 
33–28-ra győzte le az MTK Budapestet, majd a Budaörssel játszott 
hetvenöt gólos térségi csatát, amelyet Szabó Edina együttese nyert 
38–37-re. A torna záró felvonásán az ÉRD az Egyesült Államok válo-
gatottját 30–13-ra múlta felül, így aranyérmes lett. A második he-
lyet jobb gólkülönbségének köszönhetően az MTK szerezte meg a 
Budaörs előtt, míg az USA negyedikként zárt. A felkészülési torna 
után az ÉRD a francia bajnokság legutóbbi bronzérmesét, a Besan-
cont 31–27-re verte.

Jó iramú, hasznos edzőmeccset játszott a Budocsnoszttal az ÉRD  (Fotó: Boros Sándor)
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Állt a bál az Alsó utcában
Kegyes volt az időjárás, de nemcsak emiatt állhatott 
megint a bál az Alsó utca végén immár 16. alkalommal, 
hagyományosan augusztus utolsó szombat estéjén. Mint 
azt a bál megálmodója és főszervezője, Antunovits Antal 
(Fidesz–KDNP) képviselő elmondta, mindenki hozzá-
tett valamit a rendezvényhez, ezért működhetett és si-
kerülhetett ismét remekül.

Szombaton délután négy-
kor már javában rotyogtak 
az Alsó utca végében felál-
lított bográcsokban a fi-
nomságok, mikor a Lukin 
László Zeneiskola fúvósai 
rázendítettek a közismert 
rock & roll slágerekre. Köz-

ben Antunovits Antal ki-
osztotta a zsűri számára a 
kóstolótálakat, idén nem-
csak főzni, de versenyezni 
is lehetett az elkészült éte-
lekkel – nem nagy meglepe-
tésre mindenki első helyen 
végzett.

Míg Juhász Sándort fag-
gattam az Érd és környéke 
horgászegyesület halászléjé-
nek titkáról, láttam, hogy ár-
gus szemmel nézelődnek az 
itt elhaladók, elkészült-e 
már. Aztán amikor ez is meg-
történt, rögtön hosszú sor 
alakult ki a bogrács előtt. 
Akinek nem jutott a halászlé-
ből, az sem panaszkodhatott, 
volt itt még birkapörkölt, kö-
römpörkölt, lecsó, benne 15 
kg kolbásszal, csak hogy ne 
kelljen keresni a zöldségek 
között a húst, sőt, szabolcsi 
töltött káposzta óriási ada-
gokban, amiket idén is meg-
áldott fogyasztás előtt Haj-
du Ferenc plébános.

Az egyik ott lakó épp kö-
römpörköltet főzött, amikor 
megszólítottam őt és testvé-
rét, aki Amerikából látoga-
tott el hozzá, így most ő is 
belekóstolhatott – szó sze-
rint – az utcabál hangulatá-
ba, ízvilágába. Mint mondta, 
nagyon tetszik neki az a 
közvetlenség és melegség, 
amivel itt körbeveszik az 
emberek.

– Ami nagyon furcsa szá-
momra, hogy itt minden in-
gyen van. Amerikában nem 

ehhez szoktam hozzá – tette 
hozzá nevetve. 

A színpadon a zeneiskola 
tanítványait a Masters SE, a 
Bonton és a Frutti TSE tán-
cosai váltották egymás után, 
köztük pedig a tavalyi mély-
víz után most már teljesen 
otthonosan mozgott és éne-
kelt Bíró Balázs. A fő attrak-
ció persze idén is az Igraj 
Kolo horvát táncegyüttes 
volt, akik mindenkit meg-
mozgató táncházat vará-
zsoltak pillanatok alatt az 
Alsó utcába.

Az utcabál eredeti célját 
már évek óta túlteljesíti, hi-
szen nemcsak az utcabeliek-

nek és környékbelieknek kí-
nál lehetőséget arra, hogy 
leüljenek és egy-egy tál étel 
fölött elbeszélgessenek egy-
mással, szép számmal ér-
keztek idén is Érdligetről, 
Parkvárosból és a város 
egyéb részeiből is az érdek-
lődők, és T. Mészáros And-
rás polgármester, valamint 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő is elláto-
gatott a rendezvényre. A si-
ker kulcsa, mint az Antuno-
vits Antal elmondta: az ösz-
szefogás, az, hogy mindenki 
hozzátesz valamit az utca-
bálhoz.

QQ JAN

Az Érd és környéke horgászegyesület halászléjéért hosszú sorban 
várakoztak a résztvevők

A fő attrakció idén is az Igraj Kolo táncegyüttes volt


