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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Interjú a Gurubi házaspárral, az Év Családja Díj kitüntetettjeivel
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„A családban azt tanuljuk meg, hogy a másikhoz alkalmazkodni kell”
n 4–5. oldal

Varázsoljunk minden napot gyereknappá!
Jó szolgálatot tettek a Földrajzi Múzeum kertjének hatalmasra nőtt vadgesztenyefái, mert vasárnap szikrázó
napsütés fogadta a városi gyereknapi
programra érkezőket. Minden felnőtt,
legyen az kísérő családtag vagy szervező, azon munkálkodott, hogy a gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat. A kocsiszín színpadán az Apacuka alapozta meg a vidám hangulatot, aztán volt csillagászati ismeretterjesztés, és a Vitéz Lászlóról szóló
bábelőadást a gyermekek most éppúgy élvezték, mint sok-sok évvel ezelőtt apáik és dédapáik. Hosszan lehetne folytatni a sort, ha az összes
programot fel akarnánk sorolni. A lényeg, hogy a városi gyereknapon ismét számtalan érdekes, színvonalas
játékkal tölthették el az ő napjukat a
gyerekek – ráadásul teljesen ingyen.
És mikor hazatértek az Ifjúsági Önkormányzat osztotta plüssmackókkal, valószínűleg egyiküket sem kellett hosszasan altatni.
(Fotó: Boros sándor)

n 18. oldal

„Csak még egyszer előre!”

Sportos diákpolgármester-jelöltek

Bronzérmes az Érdi VSE

Hősi halottaira emlékezett Érd múlt vasárnap, a magyar hősök emlékünnepén. T. Mészáros András polgármester a megemlékezés fontosságáról, Stencinger
Norbert történész pedig a hősi halált halt katonák
örökérvényű üzenetéről beszélt.
n 3. oldal

Szeptember 28-án újra diákpolgármestert és képviselő-testületet választhatnak az érdi középiskolások. T.
Mészáros András polgármester sajtótájékoztatón mutatta be a diákpolgármester-jelölteket múlt szerdán a
Polgárok Házában.
n 7. oldal

Nem tudta megtörni a Puskás Akadémia FC II hét
meccs óta tartó veretlenségi szériáját az Érdi VSE, s
háromgólos vereséget szenvedett, de a TARR Andráshida SC kikapott a Kaposvári Rákóczi FC-től, így az érdiek már biztosan bronzérmesek.
n 23. oldal
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(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon:
06-23/520-117
E-mail:
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Tűzifa
rönkben
és
kalodában!
Érd, Felső utca 31/A
06 30 9509 816
www.tuzifaker.hu
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ÚJ LADA VESTA SW CROSS
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

ladasipos.hu

Az új VESTA immár három karosszéria típusban kapható,
nálunk akár készletről is. Jöjjön el kereskedésünkbe!

5GARANCIA
ÉV *
LADA
Sipos
LADA
DUNA AUTÓ
1037Érd,
Budapest,
Zay23
u. 24.
2030
6-os főút
km
Telefon:
+36
1 801-4048
+36
30 530
7140
lada.hu
+36
23 521 630
www.ladasipos.hu

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SW Cross modellre a gyári 3 év garancia mellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.

585532

Érd, Szabadság tér 12.

TŰZIFA

LEGYEN TIÉD A TÉR!
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ELÉRHETŐSÉGE

ÚJ LADA VESTA KOMBI

fókusz

közérdekű

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

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.

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

10. KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@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.

3. MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
4. DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
5. TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

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 (JOBBIK)
 06-70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
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.

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; 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

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

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: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
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
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuIDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
vek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
Telefon: 06-23-375-185;
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
péntek 7.00–13.00.

„Csak még egyszer előre!”
Hősi halottaira emlékezett Érd vasárnap délután, a magyar hősök emlékünnepén. T. Mészáros András polgármester a megemlékezés fontosságáról, Stencinger Norbert történész pedig a hősi halált halt katonák örökérvényű üzenetéről, tanításáról beszélt.
Fontos emlékezni, mert
ezek a napok teszik világossá és egyértelművé nemzeti
hőseink példáit. Hazaszeretetet, családszeretetet és hűséget tanulhatunk elődeink
példáiból, illetve szüleinktől,
történelmünkből, de a hősiesség olyan jellemvonás, amelyet konkrét helyzet, olykor
csak egy-egy pillanat szül.
Ezek a példák nevelik erőssé
a hazaszeretetet, azt a leírhatatlan és felbecsülhetetlen
érzést, ami hőseink szívében
és lelkében kitéphetetlenül
sarjadt. Ezek a példák, ezek
a tettek, ez a közös történelmi tapasztalat és emlékezet
szervezi nemzetté a közösséget. Amit Kölcsey Ferenc oly
szépen és egyszerűen fogalmazott meg: „A haza minden
előtt”. Legyen áldott hőseink
emléke – fogalmazott köszöntőjében T. Mészáros
András polgármester.
Stencinger Norbert történész megemlékező beszédében Herczeg Ferenc író szavait idézte: „aki háborúban
leli halálát, az a nemzetért
hozta meg a legnagyobb emberi áldozatot, jogot nyert az
utódok hálás kegyeletére, és
a nemzet halottja”.
– Mit üzenhetnek nekünk,
a XXI. század emberének a
XX. század elején és közepén
hősi halált halt katonák?
Nem is képzelnénk, mennyi

örökérvényű igazságot tanítanak meg nekünk. Az egyik,
talán legfontosabb, a közösségért, a csoportért való tenni akarás – hiszen a lövészárkokban a bajtársi szellem
mindennél erősebb volt –,
ami mindenképpen példaértékű. Ahogy az a hit is, amivel ezek az emberek – akik
nem saját akaratukból, hanem a véderőtörvények értelmében kellett, hogy bevonuljanak katonának – az otthonuktól több ezer kilométerre,
borzasztó körülmények közt
harcoltak. Ezt ép ésszel,
megfelelő hit nélkül kibírni
lehetetlen. Ki miben hitt? A
győzelemben nem igazán, de
a visszaemlékezéseket olvasva látható: mindenkinek
megvolt a maga hite. Haza
fogok menni, láthatom a
gyermekemet, látni fogom a
feleségemet, végig fogok sétálni a falum főutcáján. Ha
elmondok egy miatyánkot,
talán megsegítenek föntről.
Ha nem lett volna hitük, hogy
hittek volna annak a Sipos
ezredesnek, aki a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred parancsnoka volt, és a
háború után Érden is dolgozott, amikor 1915. július 18án már nem tudott mit mondani a katonáknak a sokadik
olasz rohamban, csak annyit
kért tőlük: „Csak még egyszer előre!”. Mondhatott vol-

na hangzatos beszédeket, de
csak ennyit mondott. Csak
még egyszer előre. A mindennapok során hányszor segíthet át minket is ez a mondat?
– tette fel a kérdést Stencinger Norbert, aki egy I. világháborút megjárt katonatiszt
szavaival zárta szavait: „Az
ember azt hinné, hogy a katonának nincs szíve, nincs sen-

megkeményedik. (…) Vérontás után is észre tér az ember,
és megtisztul. Felsóhajt a katona, hogy embert ölt. Rettenetes ez a tudat, rettenetes,
különösen annak, aki az emberben az embert tekinti. Aztán letérdel a hideg földre, és
megkeresi az Istent”.
A magyar hősök emlékünnepét minden esztendőben
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gyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló
2001. évi törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé
nyilvánította minden esztendő májusának utolsó vasárnapját.
Érden az ófalusi Hősök terén, az I. és II. világháború
érdi áldozatainak emlékmű-

Az ófalusi Hősök terén, az I. és II. világháború érdi áldozatainak emlékművénél rója le tiszteletét minden
évben a város azok előtt, akik életüket adták Magyarországért
kije, sem ember, sem földöntúli lény, aki hatni tudna rá.
A katonáról azt hiszik, hogy
annak a puska és az öldöklés
a mindene, s hányszor láttam
fáradt, szakállas katonákat,
akik sírva csókolták idegenek gyermekeit, ezekben csókolva azokat, akiket otthon
hagytak. Bizony van a katonának szíve és istene is (…),
de a háborúban az ember szíve, amit önmagában rejteget,

május utolsó vasárnapján
tartják, azokra a katonákra
és civilekre emlékezve, akik
életüket adták a hazáért. Az
elesett magyar hősök emlékezetét először 1917-ben iktatták törvénybe, és 1944-ig
minden évben nagyszabású
megemlékezéseket tartottak.
1945-ben még megemlékeztek a hősök napjáról, 1946-tól
azonban elmaradtak a hivatalos megemlékezések. A ma-

vénél rója le tiszteletét minden évben a város azok előtt,
akik az életüket adták Magyarországért. A május 27-ei
rendezvényen – amely koszorúzással zárult – közreműködött a Vörösmarty gimnázium Vox Juventutis vegyeskara, illetve a Lukin fúvószenekar és a Vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület.
QQÁdÁm K.

BÚVÁR KÚTSZIVATT
TTY
TYÚK
Y
ÁSOTT
TTT ÉS FÚRT KUTAKBA
• megbízható működés
• rozsdamentes szivattyú
• műanyag (Nory
ryl)
y járókereekekk
• 150 g/m
g// 3
max homoktart
rtalom
t
• 100 mm átmérő
• külső kapcsolódoboz vagy
gyy
motorba épített kondenzáátorr
• vízszintesen is telepíthetooő˝
• egy
gyszerű
y
beüzemelés
• kiváló ár-ért
rték
t arány
Felhasználás:
• házi vízellátás 2 év garancia!
• locsolás
• állattelepek vízellátása
• nyomásfokozás
Hatalmas raktárkészlet!!
Telefonáljon most!
06 23 545-293, 06 23 545-393

Forgalmazó és szerviz: Proﬁlaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.

https://proﬁlaxis.hu/
• buvarszivattyu@proﬁlaxis.hu

585367
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interjú

A boldogságnak nincs titka
Sok gyermekre vágytak, megadta az élet. Azt a munkát
végezhették, amit mindig is szerettek volna, ráadásul
ugyanabban az iskolában taníthattak. Együtt mentek
nyugdíjba pár éve, de a mai napig aktív, segítő életet élnek: naponta sportolnak, az unokákkal foglalkoznak,
erdélyi időseket támogatnak, és nem hagytak fel a túrázással sem. A napokban elnyerték az Év Családja Díjat.
A Gurubi házaspárral, Rozáliával és Istvánnal beszélgettünk.
n ÁdÁm Katalin

– Mindketten a Kós, azaz
régi nevén a 220-as szakmunkásképzőben tanítottak, ahonnan egyszerre
mentek nyugdíjba tíz évvel
ezelőtt. Kollégaként találkoztak először?
Gurubiné Csubik Rozália:
Igen, korábban nem ismertük egymást. Én ófalusi vagyok, édesapám kereskedő
volt, édesanyám otthon volt
velünk, gyerekekkel. Az ófalusi általános iskolába jártam, majd a Vörösmarty
gimnázium következett –
most volt az ötvenedik érettségi találkozónk. Építészmérnöknek tanultam, de egy

helyettes. Az iskolában ismerkedtem meg a férjemmel,
akivel lassan negyvennégy
éve vagyunk házasok.
Gurubi István: Az én családom Fejér megyéből, Lajoskomáromból származik.
A téeszesítés miatt költöztünk Érdre, mikor hétéves
voltam. A Kőrösi, vagyis akkor még vincelléri iskolába
jártam, majd egy szakmunkásképzőben folytattam a
tanulmányaimat. Munka
mellett érettségiztem le –
annak dacára, hogy a munkahelyemen a gimnáziumot
nem, csak a műszaki technikumot támogatták, ezért
nem javasolták továbbtanulásomat. Engem viszont az
irodalom érdekelt, nem a

A Gurubi házaspár múlt csütörtökön vette át az Év Családja Díjat T.
Mészáros András polgármestertől
év után otthagytam az egyetemet, Egerbe mentem tanárképzőbe, matematikakémia szakon végeztem. Ezt
követően Szegedre, az egyetemre jártam még két évet.
1974-ben kezdtem tanítani a
220-as szakmunkásképzőben. Kezdetben kémiát és
matematikát, majd csak matematikát tanítottam, tíz
évig voltam a levelező tagozat vezetője, illetve igazgató-

dött, csak később költözött
az iskola az Ercsi útra, és
vette fel az erdélyi polihisztor nevét.

– Amit a felesége javasolt.
Honnan jött az ötlet?
Gurubiné Csubik Rozália:
Mindig is tiszteltem Kós Károly munkásságát, amivel
építészeti tanulmányaim során volt is alkalmam megismerkedni. A vezetőség először nem támogatta az ötletet, de a következő igazgató,
Kurinyecz Imréné jó ötletnek tartotta, és együtt kijártuk, hogy felvehesse az iskola Kós Károly nevét.
„A Jóisten a tenyerén hord bennünket”

– Amellett, hogy évtizedeGurubiné Csubik Rozália:
Gurubiné Csubik Rozália:
kig tanítottak, négy gyerme- Hogyne, a férjem megy ér- Nyár elején a lányommal és a
ket neveltek fel. Ők mennyi tük az óvodába, iskolába, vejemmel, valamint a nagyfiegyütt tanulunk a nagyok- ammal és a feleségével Koidősek?
Gurubiné Csubik Rozália:
Éva a legidősebb, Flórián
fiunk harmincnyolc, az ikrek, János és István pedig
harminchárom évesek. Hét
unokánk van, a legidősebb
tizenegy éves, a legkisebb
kilenc hónapos. Mindannyian itt élnek Érden, sőt, a környékünkön. Ahogy mondani
szoktam, körbevettek minket. Eredetileg Érdligeten
laktunk, de mikor már négyen voltak a gyerekek, és
egy szobában szorongtak,
úgy gondoltuk, váltanunk
kell. Volt testnevelőm, Szalay Jenő, akivel véletlenül
futottunk össze az utcán,
ajánlotta a szomszédságukban lévő eladó telket. Megvásároltuk és építkezni kezdtünk. Szalay Jenőre visszatérve, nagyon jó barátságban vagyunk, ő lett később a
fiúk edzője is. Ami pedig az
építkezést illeti, nem volt
egyszerű két pedagógusnak
egy házépítést végigcsinálni, de nagyon sok segítséget
kaptunk a szüleinktől, barátainktól, a kollégáktól. Annak idején estin is tanítottam, a nagyszülők hozták
haza a gyerekeket, és a férjem volt velük.

kal, és gyakran vigyázunk a
kisebbekre is, hogy a „nagyobb gyerekek” is ki tudjanak mozdulni egy kicsit. Nagyon összetartunk: a szűk
család már tizenhét főből
áll, egy közös ebédnél ennyi
teríték áll az asztalon. Mi,
felnőttek egyébként karácsonyra nem ajándékozzuk
meg egymást, hanem együtt
elmeg yünk valahová eg y
hosszú wellness-hétvégére.
Voltunk már Gyenesdiáson,
Sümegen, Balatonfüreden,
Noszvajon, Zalakaroson. A
három napba belefér egyegy kirándulás is, illetve
borkóstoló a felnőtteknek –
addig mi vigyázunk a gyerekekre.

– Fontosnak tartják, hogy
a férj és a feleség a gyerekek
nélkül is ki tudjon mozdulni?

Gurubiné Csubik Rozália:
Igen, nagyon. A legkisebbekhez mi megyünk át, a nagyobbak hozzánk jönnek.
Mindig örülnek, hogy a szüleik régi szobájában alhatnak. A férjem felszerelt az
egyik emeleti szobában egy
bordásfalat is, így aztán tornáznak, sportolnak, odakint
pedig kertészkednek a nagyapjukkal. Legutóbb epret ül– Önök bizonyára ugyan- tettek.

műszaki pálya, és elvégeztem a tanárképzőt Egerben,
mint a feleségem – de nem
ugyanakkor, így aztán a főiskolán nem találkozhattunk. Tanítani képesítés nélkül kezdtem 1970-ben, akkor
még nem magyart és történelmet, hiszen még nem végeztem el a főiskolát, hanem
szakoktató voltam. A Kós, így segítenek a mára már felazaz a 220-as abban az idő- nőtt gyerekeknek. Gyakran
– A nyár is az unokákkal
ben még Érdligeten műkö- vigyáznak az unokákra?
telik?
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lozsvárra megyünk egy esküvőre. Mi a férjemmel ellátogatunk Sztánára is – itt élt
évekig Kós Károly –, a kis
zsákfaluba, ahol idős asszonyokat patronálunk. Évente
két-három alkalommal megyünk el hozzájuk. Nagyon
szeretünk náluk lenni. Nem
sokkal idősebbek nálunk, de
nagyon elhasználta őket az
élet, hiszen kemény fizikai
munkát végeztek. Nyári terveink közt több minden szerepel: a férjem például evezni megy minden évben a gyerekekkel és egy állandó baráti-rokoni társulattal.
Gurubi István: Évek óta járunk Flórián fiunkkal és a
baráti körével evezni valamelyik ártéri területre. Van,
hogy nyolcan, van, hogy huszonöten is megyünk. Eljött
már velünk Gergő unokám
is, aki úgy megszerette ezt a
sportot, hogy most Százhalombattán kajakozik.
Gurubiné Csubik Rozália:
A lányomékkal is szoktunk
együtt nyaralni: Olaszországban, Bibionéban járunk.
Itthon megfőzök, lefagyasztom, visszük magunkkal az
ennivalót. Mi vigyázunk a
gyerekekre, a fiatalok pedig
egy kicsit el tudnak menni
szórakozni. A férjemmel
sokszor járunk az ErdélyiÉrchegységbe is, ahol a barátainknak van erdészháza,
1250 méter magasan. Még a
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madár se jár ott, csak a medve. Csönd van és nyugalom,
lehet sudokuzni, olvasni, pihenni, gombászni, és nagy
túrákat is teszünk ilyenkor.
Természetesen nemcsak Erdélyben szoktunk kirándulni – gyakran teszünk sétákat Érden is. Egyik kedvenc
helyünk a Duna-part – talán
nem véletlenül, hiszen én
Ófaluban nőttem fel, ahol áll
még a szülőházunk, amit
persze többször is megmutattam már az unokáknak.
Múltkoriban felmentünk a
Kakukk-hegyre is, a nagyapámnak ott volt szőlője a
múlt század ötvenes éveiben. Egyébként a mai napig
az érdi artézi vizet iszom, itt
áll flakonokban a konyhában. Egész más íze van a
húslevesnek, ami abból készül. Gyermekkoromban
még nem volt vezetékes víz,
öcsémmel a kútról hordtuk
vödörben, azt ittuk, azzal
főztünk, abban mostunk.

középiskolások nag yon
szerették ezeket a kirándulásokat, a mai napig, ha a
különféle találkozókon öszszeg y űlünk, emlegetik
őket. Ma már nincs diákkör, de még sokat kirándulunk, sportolunk: a feleségemmel – vasárnap kivételével – naponta járunk úszni, én péntekenként focizni
járok. A Kós iskola torna-

zunk a barátainkkal is, így
aztán egyáltalán nem telnek unalmasan a nyugdíjas
évek.
Gurubiné Csubik Rozália: nem szakadtunk el teljesen a tanítástól sem.
Nagy a család, és hozzám
hozzák azokat a gyerekeket, akiknek szükségük
van matematikából egy kis
korrepetálásra. Nem jó az,

Gurubiné Csubik Rozália:
A Jóisten a tenyerén hord
bennünket: sok g yereket
akartunk – így lett. És azt a
munkát végeztünk, amit szerettünk volna.
Gurubi István: Család nélkül nem megy. Manapság sokan tartják úgy, hogy a család nem fontos, jobb egy gyereknek az egyik szülővel
élni, mint egy rosszul műkö-

– Nagyon aktívan élik a
nyugdíjas éveiket…
Gurubi István: Hogyne!
Évekig vezettük az Országjáró Diák Kört az iskolában. Nagyon sokat túráztunk a diákokkal. Jó dolog
volt egyébként ez az ODK,
mivel csupán a szállást kellett fizetni, a többi költséget különféle vállalatok,
támogatók állták. Így kerültünk Sztánára is, és ismerkedtünk meg az idős
asszonyokkal, jelenleg i
patronáltjainkkal: eg yik
reggel ellátogattak hozzánk, és egy hatalmas kosár pánkóval – fánkkal –
lepték meg a gyerekeket. A

Rozália és István két menyükkel és a legfiatalabb unokákkal. A szűk család egyébként már tizenhét főből áll
termében gyűlünk össze a
nyugdíjas és a még aktív
kollégákkal – a legfiatalabb harminc-eg ynéhány
éves, a legidősebb hetvennyolc. Emellett hetente egyszer a szomszédommal,
barátommal, Szalay Jenővel römizünk; a gyerekek
már tudják, hogy ilyenkor
hiába is keresnek, nem veszem fel a telefont. A család
mellett sokszor találko-

Ingyenes
Házhozszállítás:
2030 Érd Kálvin tér 3-5 Érd,Tárnok,
tel.: +3630/4789508 Diósd 8-22-ig

Expressznoor-kebab
Diákoknak
aGyrospitában
vagytortillában
csak450,A10vásárlásután
a11.-ikAjándék!

ha a szellemi aktivitását elveszíti az ember. A mindennapi tanítás egyébként hiányzik. Az unokákkal is
sokat foglalkozunk, olvasunk velük, megtanítjuk
őket a matematikai alapismeretekre.

dő házasságban. Én viszont
úgy látom, hogy a családban
pont azt tanuljuk meg, hogy a
másikhoz alkalmazkodni
kell, és azt nézni, hogy mi a jó
nekünk – nem pedig azt, hogy
mi a jó nekem. A mai világban nem javítjuk, hanem kidobjuk, lecseréljük a dolgo– Ahogy már említették, kat – és ez vonatkozik sajnos
negyvennégy éve vannak a házastársakra is. Azt kéregyütt. Mi a titka annak, hogy dezte, mi a titok. Titkok nincsenek, mi ugyanazt csinálilyen harmóniában élnek?

Zöldudvar
Fű fa
Fű,
fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó
átvétele.

Gyrospitábanvagytortillában: 500,Gyrostál nagy:
1000,kicsi:
790,MENÜ:
GyGyrospitában,tortillában
+ 3dlCola:
650,1150,GyGyrostál+3dlCola:

Zöld elszállítást és
ágdarálást vállalunk.

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,
a volt Benta telep).
Telefon:
06-20-9-150-779
Nyitva tartás:
H-P: 7-17h
Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h
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tuk, mint a szüleink, nagyszüleink.

– Vagyis otthonról hozták
a mintát. De sok gyerek előtt
manapság nincs ilyen minta.
Gurubi István: Az, hogy
2018 a családok éve, és nagyobb, koncentráltabb figyelem irányul a családokra,
nagyon jó, de úgy érzem, ezzel már az utolsó pillanatban vagyunk. Ha most nem
sikerül változást elérni, tudatosítani, hogy a családok
ideje egyáltalán nem járt le,
már késő lesz.
Gurubiné Csubik Rozália:
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy vissza kell térni nagyszüleink mintájához, és több
generációnak együtt kell élnie. Nem kell. Úgy is lehet segíteni, hogy nem élünk együtt
az unokákkal. Hétvégenként
sokszor eljönnek hozzánk a
gyerekek, unokák, együtt sütünk, főzünk. Nagyon szeretek a konyhában dolgozni; ha
nem tanár lettem volna, akkor
szakács. Mindenkinek a kedvencét készítjük ilyenkor.

– Rozáliát több díjjal is kitüntették az elmúlt években
– Pest Megye Sportjáért
érem, Miniszteri Dicséret, Kiváló Pedagógus, Érd Közoktatásáért Díj, Kós Károly-díj
–, milyen érzés volt átvenni
az Év Családja Díjat?
Gurubiné Csubik Rozália:
Nagyon meglepődtünk. Úgy
érezzük, nagyon sok olyan
család van, amely érdemes
erre a díjra. Természetesen
öröm és megtiszteltetés volt
átvenni a kitüntetést, átélni,
hogy ránk gondoltak.

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
A dió és mézéger mindkét oldalon mintás változatban is rendelhető!
NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu
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Röplabdacsarnok és óvodák épülhetnek
Az NB II-ben versenyző
Delta részben tao-forrásból, részben önerőből létesítené és üzemeltetné a
csarnokot, amely három
röplabdapályát, kiszolgáló
létesítményeket, illetve
parkolót tartalmaz a tervek
szerint.
Mint dr. Bács István az
ülést követően emlékeztetett rá, az Aréna mellett
jégcsarnok és kézilabdaedzőcsarnok is épül.
– Az eg yüttműködési
megállapodás lehetőséget
nyújt arra, hogy a Delta SE
benyújthassa pályázatát a
jégcsarnok építésére. Tehát döntés a röplabdacsarnok megépítéséről még nem
született, a lehetőséget viszont meg kívánjuk teremteni – hangsúlyozta az alpolgármester.

A közgyűlés engedélyezte
a városi óvodák maximális
csoportlétszámának túllépését. Mint az előterjesztésben
olvasható, az óvodai csoportra megállapított maximális, 25 fős létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb
húsz százalékkal átléphető
– az erre vonatkozó engedélyt a képviselők szavazatukkal megadták.
– Önkormányzatunk a jogszabályokban előírt kötelezettségének eleget tudott
tenni: minden olyan érdi
gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, fel tudott
venni az óvoda. Tavaly még
az adott év szeptemberében,
esetleg októberében született gyermekeket is fel tudták venni az óvodák, ám erre

Az MSZP támogatta a komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos beruházási célokmányt. Mint Szűcs Gábor
képviselő hangsúlyozta, ez minőségi javulást jelent majd a hulladékkezelésben, ugyanakkor utalt arra, hogy a pályázat 112 millió
forintot irányoz elő szemléletformálásra, illetve kommunikációra.
Hozzátette: bár a szemléletformálás nagyon fontos, ennek az öszszegnek lett volna jobb helye is.
Pulai Edina (Jobbik) ezzel kapcsolatban elmondta: a pályázatok
esetében a beruházás bizonyos százalékos arányát szemléletformálásra kell fordítani, bármennyire is nagy összegnek tűnik ez. A
képviselő az egyszerűsített éves beszámolók elfogadásával kapcsolatban elmondta: nemcsak az elért sporteredmények területén
lehetünk büszkék az Érdi Sport Kft.-re, hanem azért is, mert a sportcsarnok értékét folyamatosan sikerül növelni, és rangos eseményeknek ad otthont.

idén várhatóan nem lesz lehetőség – még úgy sem, hogy
a Fácán óvoda új épületébe
több gyermek járhat, jelentősen nagyobb csoportszobák
épülnek a Napsugár óvodában, és az M7-esen túli új
ovit is maximálisan feltöltöttük – mondta Bács István,
hozzátéve: a városban még
mindig szükség van további
óvodák építésére.
A közgyűlés elfogadta a
KEHOP-beruházásban megvalósuló, a komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztésére irányuló pályázat kivitelezésével kapcsolatos beruházási célokmányt.
A projekt keretében az Érd
és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a főváros déli
agglomerációs térségében
és Pest megye déli körzetében 18–25 településen
meglévő települési hulladékgazdálkodási rendszerek integrált fejlesztését, a szelektíven begyűjtött hulladékok
(papír, műanyagok, üveg)
komplett hulladékelőkezelő
telephelyét kívánják megvalósítani. A projekt tervezett
bruttó összköltsége 2,77 milliárd forint, a megítélt támogatás mértéke 2,4 milliárd
forint.
Mint arra dr. Bács István
alpolgármester az ülést követően rámutatott, a projekt
gesztora az NHKV Zrt., tehát nem Érd a projektgazda.
A közgyűlés módosította
az önkormányzat által alapí-

Szeptember 28-án újra diákpolgármestert és képviselőtestületet választhatnak az érdi középiskolások. T. Mészáros András polgármester sajtótájékoztatón mutatta
be a diákpolgármester-jelölteket múlt szerdán a Polgárok Házában.

Milák Kristóf úszó vette át az Érdi Sport Díjat T. Mészáros András polgármestertől
tott tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.)
önkormányzati rendeletet –
ennek értelmében a jövőben
a tehetséggondozó ösztöndíjban nem az ötödik, hanem
a hatodik évfolyamtól részesülhetnek a diákok, és a pályázatok elbírálásánál a család jövedelmi viszonyait nem
szükséges vizsgálni –, és elfogadta a Család- és Gyermekjóléti Központ létszámnövelésére irányuló javaslatot, valamint a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést.
A közgyűlés elfogadta az
Érdi Sport Kft., az Érdi Városi Televízió és Kulturális
Nonprofit Kft., valamint az
Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft. 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolóját, és döntött arról is,

hogy a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát –
amelynek székhelye ugyan
Százhalombattán van, de
Érden öt helyszínen oktatják
a gyerekeket – fenntartó
Magyarok Öröksége Alapítvány részére, szakmai tevékenysége végzéséhez egymillió forintos támogatást
biztosít.
Az ülés előtt átadták az
Érdi Sport Díjat, amit Milák
Kristóf ifjúsági világ- és Európa-bajnok, felnőtt világbajnoki ezüstérmes úszó vehetett át T. Mészáros András polgármestertől. Az Év
Családja Díjat Gurubi Istvánnak, feleségének, Gurubiné Csubik Rozáliának és
családjuknak adományozta
idén a közgyűlés (velük készült interjúnkat a 4–5. oldalon olvashatják).
QQÁdÁm

Meg(sz)épül a Fürdő utca
Befejezéséhez közeledik a Fürdő utca felújítása. A területen komoly csapadékvíz-elvezetési munkálatok zajlanak, ezek egyik eleme az utca aszfaltozása, illetve a
járda kiépítése.
A Fürdő utca a csapadékvíz-elvezető rendszer egyik
fontos szakasza, hiszen a
fenti, parkvárosi részről érkező csapadék az Alsóvölgyi úton, majd a Fürdő utcán keresztül egészen az új
záportározóig folyik majd –
tudtuk meg Kopor Tihamér
önkormányzati képviselőtől, aki elmondta azt is: a
Fürdő utcai vízgyűjtő árok
régi, elhasználódott mederelemei cserére szorultak,
emellett az árkot le is fedték. A vízelvezetési munkálatok mellett sor kerülhetett

az utca aszfaltozására is,
több ütemben, hiszen a járdát is ki kellett alakítani.
A képviselő megjegyezte:
a munkálatok a tervezettnél tovább tartottak, mivel
a közműkiváltások jelentősen elhúzódtak.
– A gázbekötéseket házról házra kellett kiváltani, a
nag yfeszültségű elektromos vezetékek pedig teljesen máshol húzódtak, mint
ahol azt a térképek jelölték.
A földet kézzel kellett kiemelni, és megkeresni a vezetékeket. Oda kellett fi-

gyelni a szabálytalanul készített kapubejárókra, kerítéselemekre is. Ezek mind
hátráltatták a munkát,
ahogy a kivitelezés időnkénti szervezetlensége is.
Szerencsére mindez már a
múlté: a dísztó mellett a
kulturált közlekedésre alkalmas út épül ki, kialakítanak egy parkolót, és a terepet is rendezik. Így a tó
környéke teljes egészében
megszépül – mondta Kopor
Tihamér.
A felújítási munkálatok
hamarosan befejeződnek,
de egy komoly lépés még
hátravan: a lakosság bevonásával ki kell alakítani az
új közlekedési rendet, hiszen az új járdával még kes-

Egy lépés még hátravan: ki kell alakítani az új közlekedési rendet
kenyebb lesz ez az amúgy
sem széles utca.
– Az illetékes szakembereket felkérjük, hogy dolgozzanak ki pár lehetséges alter-
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Sportos diákpolgármester-jelöltek

KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Röplabdacsarnok épülhet az Aréna mellett: a közgyűlés
múlt csütörtöki ülésén jóváhagyta az Érdi Sport Kft. és
a Delta Röplabda Sportegyesület között röplabdacsarnok építésére kötendő együttműködési megállapodást.
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natívát, és ezek közül választjuk majd ki a legalkalmasabbat – zárta szavait
Kopor Tihamér.
QQÁ. K.

Április 30-án lezárult a jelöltállítás folyamata, a választáson induló jelöltek kiválasztására, valamint a jelöltek testületi listájának
összeállítására eddig volt
lehetőségük az iskoláknak.
A hivatalos választási kampány szeptember 1-jén kezdődik és szeptember 28-ig, a
választás napjáig tart majd.
A városi diákönkormányzati program indításának
gondolatát 2015 március elején jelentette be T. Mészáros
András polgármester, majd
március 15-én egy ünnepi
közgyűlésen hivatalosan is
útjára indították az „Érd
számít Rád” elnevezésű projektet. Az elgondolás szerint
az érdi középiskolások minden év szeptember végén egy
évre diákpolgármestert és
diákképviselő-testületet is
választhatnak.
Az érdi középiskolák – a
Kós Károly Szakképző Is-

kola, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Vörösmarty Mihály Gimnázium – állíthat
polgármesterjelöltet, s
minden polgármesterjelölt
öt fő képviselőjelölttel indul
a választáson. A jelöltállítást az érettségi időszakig
kellett megtenniük az intézményeknek, majd a nyári szünet után, szeptember
elsején elkezdődik a kampány. Az egy hónapos felkészülés után szeptember
28-án tartják meg a választást.
A választás menetét és az
Ifjúsági Önkormányzat működésének szabályait alapokmány rögzíti, amely szerint valamennyi, az említett
évfolyamokba járó diák szavazati joggal rendelkezik,
jelölt azonban csak nem végzős tanuló lehet (hiszen a jelöltség után elballag az iskolából).

Érd számít rájuk! Lázár Evelin, Varga Dorina, T. Mészáros András és Albert Alexa
A választás tisztaságának
megóvása érdekében Etikai
Kódex is készült, amely tiltja
a pártpolitizálást. Az Ifjúsági Önkormányzat meg választott tagjai tanácskozási
joggal részt vehetnek a város közgyűlésének és bizottságainak ülésén, ezeken az
érdi diákságot érintő ügyekben felszólalhatnak, illetve
ilyen ügyekben javaslattételi
joggal rendelkeznek.
Az idei diákpolgármesterjelöltek mindhárman lányok,
közülük ketten sportolók is.

A sajtótájékoztatón ismertették elképzeléseiket is. Elsőként a Kós Károly Szakképző Iskola jelöltje, Albert
Alexa mutatkozott be. Elmondta, hogy versenyszerűen atletizál és futballozik, az
a terve, hogy az eddiginél is
jobb közösséget kovácsoljon
az érdi diákokból. A sort a
Gárdonyi iskola jelöltje, a kézilabdázó Lázár Evelin folytatta, aki tavaly már képviselőjelöltként részt vett az
ifjúsági önkormányzati választás kampányában. Sze-

retné folytatni a jelenlegi Ifjúsági Önkormányzat munkáját és ő is a közösségépítést tartja a legfontosabbnak. A VMG jelöltje, Varga
Dorina közösségi embernek
tartja magát, mindig részt
vett a csapatépítő programokban. Tervei között sportnap, karaoke-est és sárkányhajózás szerepel.
T. Mészáros András megköszönte a jelöltek bemutatkozását, és valamennyiüknek sok sikert kívánt!
QQNYilas HajNi

Európai híd a generációk között

Osztják a tyúkokat!

Érd szlovákiai testvérvárosába, Lévára látogatott
négy helyi nyugdíjasklub
csaknem 30 tagja, valamint az Érdi Ifjúsági Önkormányzat küldöttsége.

Az ÉTH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tyúkokkal a környezetvédelemért programban részt vevőket, hogy az
igényelt tyúkok átvételére 2018 május 31-én és június
1-jén lesz lehetőség a Zámori u. 4. szám alatti Táp-termény Gazdaboltban.

A háromnapos lévai látogatást a szlovákiai város
egy pályázat alapján szervezte meg, amelyen 6 országból mutatkoztak be a partnervárosok, lengyel, cseh,
lett és ukrán delegációk.
Simó Károly, az Idősügyi
Tanács elnöke mutatta be a
várost, az itteni fejlesztéseket, de beszámoló hangzott
el az időskorúaknak szervezett programokról, a lecsófőző fesztiváltól az idősek karácsonyáig – mondta el Fülöp Sándorné, a Barátkozzunk Nyugdíjasklub tagja.
– Azt tapasztaltuk, hogy jó
példával tudtunk élni, sokan
érdeklődtek a programjaink
iránt, sőt azt is tervezzük,
hogy a nyár végi lecsófőző
fesztiválunkra meghívjuk a
lévai nyugdíjasklubokat,
akik rájuk jellemző egytálételt fognak főzni, de akár
még a lecsóval is megpróbálkozhatnak – mondta Fülöp
Sándorné.

Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat küldöttsége. Újdonságnak számítanak
Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat Európa más országaiban is példa lehet.
Itthon már jelezték más városok, hogy az itt kialakított diáktestület mintájára
hasonlót hoznának létre, de
a lévai látogatáson kiderült, hogy a más országokból érkezett küldöttségek
számára is újdonságnak
számít az érdi példa. Erről
Lepp Tamás Márk diák-alpolgármester nyilatkozott.
Elmondta: igyekeztek átadni tapasztalataikat, de véleménye szerint az utazás jó
lehetőség volt arra is, hogy
szorosabb kapcsolat ala-

kuljon ki az érdi résztvevők
között.
– Tavaly már volt egy közös programunk a nyugdíjasokkal Érden, de most is nagyon jó volt együtt lenni velük. Úgy látom, az idősek
nyitottak arra, hogy megismerjék a mai fiatalságot, illetve a szokásaikat. Mesélnek nekünk a saját fiatalságunkról, átélt élményeikről,
mi pedig vidámságot hozunk
az együttlétekbe – mondta a
diák-alpolgármester, hangsúlyozva: fontos, hogy a fiatalok tiszteljék és támogassák a nyugdíjas korosztályt.
QQNYH

A szervezők kérik az mennyisége, amelyek így
igénylőket, hogy az átvétel nem a komposztálókba, ilidőpontját pontosítsák az letve lerakókba kerülnek,
ügyfélszolgálaton. A prog- hanem takarmányként
ramban részt vevők az hasznosulnak. Így a tyúkok
alábbi telefonszámokon is boldogan élhetnek, hiegyeztethetnek az átvétel- szen nem ketrecben élik le
ről: 06 70 466 6060, 06 70 466 életüket. Ennek további
haszna, hog y nem lesz
6048, 06 70 33 11 336.
A negyedik éve futó Tyú- szükség fűnyíróra, hiszen
kokkal a környezetvédele- az állatok szívesen csipegemért projekt keretében idén tik a zöld sarjakat, szinten
is öt-öt tyúkot igényelhettek tartják a fű magasságát, de
ingyen az ÉTH szolgáltatási nem koptatják ki a gyepet.
Forrás erdmost.hu
területén élő azon lakosok,
akik vállalták, hogy
a lábasjószágot
egy éven keresztül kapirgálósan
tartják, zöld- és
konyhai hulladékkal etetik.
A program lényege, hog y a
tyúkok szabadtéri
ta r tásáva l
csökkenthető a
biológiailag lebomló, illetve a
zöld hul ladékok Fotónk a tavalyi akció során készült

kultúra

kultúra

Szférák zenéje vagy földi harmónia?
ják számon, s bármennyire
is nem tipikusan pódium
hangszer a fagott, föllépé
seire megtelnek a hangver
senytermek, s bármennyire
nincsen dömping erre a fú
vósra írt művekből, soha
nem okoz gondot számára a
műsor összeállítása – meg
hát vannak azért átiratok is
–, sokkal inkább néha az,
hogy zord repülőtéri vámo
sokkal elhitesse, hogy az
eszköz, ami szétszedve a bő
röndjében lapul, az nem va
lami fura aknavető, hanem
ártalmatlan hangszer, az is
megesett, hogy bizonyítékul
meg kellett szólaltatnia az
eszközt.
Ahogy megtette ezt az
érdi esten is, miközben – a
pályarajzon túl – érzéklete
sen, közvetlen stílusban pre
zentált, humorral fűszere
zett hangszerbemutatót kap
tunk, s álmélkodtunk, mi

2018. június 6-án, szerdán 10–14 óráig
a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapokhoz kapcsolódva
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár olvasás- és irodalomnépszerűsítő
programot tervez Érd város Főterére.
Hívunk minden érdeklődőt,
ünnepeljük együtt az olvasást, a magyar irodalmat!
Bővebb információ a felolvasásra kerülő művekről
és egyéb tudnivalókról:
www.csukalib.hu vagy a könyvtár bármely részlegében.

A veszély szeretetét, az erőre és merészségre való törekvést akarjuk megénekelni – idézte Marinetti 110 éve
közzétett futurista kiáltványát T. Mészáros András polgármester az Érdi Galériában a Technika és művészet
című kiállítás megnyitóján, köszöntve az AVL Autókut
Mérnöki Kft. és a regensburgi egyetem képviselőit az
immár másodszor megrendezett közös tárlatuk alkalmából.

Gyermek gyógycipő

A közös művészeti projekt
ötlete az AVL regensburgi
ügyvezető igazgatójának és
az egyetem művészeti pro

fesszorának, Josef Mittlmeiernek találkozásából fakadt.
Azóta diákok és mecénások
évente olyan témákkal foglal

Konyhabútor Készítése
585375

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
adambutor.business.site

577413

58
585399

30 nap alatt!

Érd, Ribizke utca 8.
Tel.: 06-330/940-66735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

megrendezett Kék Madár
Fesztivállal is, ahol a legne
vesebb művészek – zené
szek, színészek, költők és
írók, képzőművészek – lép
nek föl teljesen ing yen,
hogy a programok teljes be
vétele a beteg gyerekeket
támogassa. A befolyt ösz
szegből évente 70–80 gye

rek gyógyulását segítik elő,
ahogy Lakatos György Esti
levelek című könyvének –
amely aktuális érzéseiről,
személyekről, élethelyze
tekről összetéveszthetetlen
stílusban íródott szössze
neteit tartalmazza – bevé
tele is.
QQ(mnp)

Mitrovits Miklós

A kötetet jegyző történészek Lengyelország avatott
ismerői, számos tudományos
munka szerzői, a lengyel–
magyar kapcsolatok elkötelezett ápolói, szívügyüknek
tekintették, hogy hasznos
kézikönyvet adjanak – az
Antall József Tudásközpont
mint kiadó közreműködésével – azok kezébe, akik meg
akarják tudni, min is alapul
valójában a sokat idézett
mondás: lengyel, magyar –
két jó barát.
Egyszerre volt nehéz és
könnyű dolguk a szerzőknek, hiszen a két nép államalapításig visszanyúló szoros kapcsolata okán kétszáznál több látható emléket
vettek lajstromba. A munka
így vált – ahogy Mitrovits
Miklós fogalmazott – művelődéstörténeti, kultúrtörténeti gyűjteménnyé útikönyv
formába bújtatva, amit bátran használhat az egyszerű
érdeklődő, de a turista is, aki
a magyar vonatkozású helyeket keresi, ezek ugyanis a
hagyományos úti kalauzokban többnyire nem szerepelnek. Tudták a szerzők, hogy
sok emléke létezik a hatal-

A mérnöki tudomány vizuális ábrázolása

OLVAS A VÁROS

orvosi
rendelvényre
y

A világban magyarként járva melegséggel tölti el az ember szívét, ha valami hazánkkal kapcsolatos emlékhelyre, táblára vagy bármi hasonlóra bukkanunk. Ezentúl,
ha Lengyelországba utazunk, nem kell a véletlenre bízni
az ilyen helyek megtalálását: alapos, szakszerű, teljességre törekvő könyv áll rendelkezésünkre. Ezt a művet,
Kovács István és Mitrovits Miklós történészek Magyar
emlékek Lengyelországban című munkáját mutatták be
az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület estjén a
városi könyvtárban.

Lakatos György a városi könyvtár Zenei Klubjában mesélt pályafutásáról Lehotka Ildikó kérdéseire válaszolva
lyen hosszú ideig és alapos
sággal készül kézi munkával
egy fagott, amiből Lakatos
Györgynek a legjobb van, a
gyártó tisztelte meg vele mű
vészete elismeréseként.
A zenész nem csak a pó
diumon szerzett magának
hírnevet, de a jótékonysági
céllal, idén 26. alkalommal

Sebastian Dorn: Das Flaschenschiff (A palackhajó)
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Ezer év emlékei egy kötetben

Emlékeznek a TV-maci brummogására? Nos, azt a hangot egy fagottból csalogatták elő. Bármennyire is jól
hangozna, de a kis Lakatos György, ott Kalocsán nem az
esti meséből kapott kedvet ehhez a hangszerhez – tudhattuk meg ezt is magától a világhíres fagottművésztől,
aki a városi könyvtár Zenei Klubjában mesélt pályafutásáról Lehotka Ildikó kérdéseire válaszolva.
Lakatos György, ahogy a
zeneszerető családoknál ál
talános gyakorlat volt, zon
gorázni tanult, meg furu
lyázni és persze gitározni. A
zeneiskolában találták ki,
hogy tanuljon meg fagottoz
ni is, mert a kamarazenélés
hez hiányzott a repertoárból
egy basszus fúvós hangszer.
Ahhoz, hogy a majdani hí
resség legalább fél órát gya
koroljon, hetente 10 forint
zsebpénzt kellett ígérnie a
papának. De, amikor meg
érett a szándék a fiúban,
hogy mégis fagottozni sze
retne, a hangszer több neves
művelője is azt ajánlotta,
hogy maradjon inkább a csil
lagászatnál, ami az egyik
nagy álma volt addig. De a
makacsság olykor nagy dol
gokat szül, nagy művészeket
például.
Ahogy Lakatos Györgyöt
is a világ élvonalában tart
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koznak, amelyek a nemzet
közi mérnökcsapat feladatait
és álláspontjait helyezik a
képek középpontjába. A fia
tal művészeknek ez egy
nagyszerű lehetőség, hogy
elgondolásaikat kiállításra
érett művekbe öntsék, és a
nagyközönség elé tárják. A
fejlesztők a fiatal művészek
képein keresztül számukra
addig szokatlan aspektusból
tekinthetnek munkájukra;

szakmai hétköznapjaik rendhagyó módon
kerülnek meg világításra és méltatásra.
A művészet a mérnöki tudomány vizuális ábrázolása. A technológia forradalmi hatást gyakorol arra a
képességünkre, hogy
műalkotásokat hozzunk létre. Háromdimenziós nyomtatás,
mesterséges intelligencia és a tudomány Michaela Plötz: Was wir beginnen (Amit elkezdtünk)
egyéb vívmányait sok
Ez a viszonyulás amúgy
alkotó használja, olyannyi- kel, de azok ösztönzik is
ra, hogy ez olykor más di- őket, arra késztetnek – elgondolkodtató. Mert egyfemenzióba helyezi a művésze- ahog y erre a tárlat címe, lől adottak a fiatalok, akik a
tet, hiszen az alkotások lét- „Víziók: nyitott ajtók” is fejlődéssel lépést tartva
rehozása már nem csak az utal –, hogy az alkotók to- szinte azonnal magukévá teember privilégiuma, a tech- vábbgondolják a fejlődés szik a technika vívmányait
nika egyenrangú „partner- távlatait, következményeit. az okostelefontól kezdve az
ré” léphet elő – osztotta meg Ezt erősítette meg megnyi- interneten át az egyéb csúcsgondolatait a közönséggel tójában Josef Mittlmeier, kütyükig, másfelől viszont
Dirk Janetzko, az AVL bu- mondván, az ifjú művészek kritikusan gondolkodnak
dapesti igazgatója, mintegy teljesen szabad kezet kap- ezekről az eszközökről, s femagyarázatát adva annak nak kreatív gondolataik ki- lelősen képesek olykor akár
is, hogy egy nemzetközi vál- fejezésére, s mindig izgal- riasztó jövőt is vizionálni allalatcsoport miért támogat mas megfig yelni, hog yan kotásaikkal, ahogy ezt ezen
immár egy évtizede képző- reagálnak egy-egy témára, a tárlaton is láthatjuk.
A kiállítás június 16-ig láami egyben azt is kifejezi,
művészeti programokat.
A művészek persze nem- hogy a fiatal generációk ho- togatható a galéria nyitvacsak élnek a technikai fej- gyan viszonyulnak korunk tartási idejében.
lődés kínálta lehetőségek- vívmányaihoz.
nQM. Nagy

Kovács István
mas országban a két nép
kapcsolatának, de ennyire
még ők sem számítottak:
templomok, freskók, emléktáblák, szobrok, múzeumi
tárgyak, utcák, terek és tavak, temetkezési helyek sokasága őriz valamilyen magyar vonatkozást, olyanokat
is, amikre nem is gondolnák.
A távoli, az ország északkeleti szegletében lévő Podlasei vajdaságban például –
nem mellesleg itt van Európa
földrajzi középpontja – egy
domb őrzi Báthori István nevét, aki szívesen vadászott a
környékbeli erdőkben. S természetesen képet is látunk a
tájról, ahogy az összes többi

emlékhelyről is Gedai Csaba és Tóth Tibor fotográfusoknak köszönhetően.
A könyv nemcsak tartalmilag imponálóan gazdag,
de remekül használható is
logikus, áttekinthető szerkezete okán, igazi klasszikus útikönyv, a jobbik fajtából, ami ráadásul a mai kor
vívmányaival is él: apró, de
hasznos ötlet, hogy minden
fejezet élén találunk egy
úg y nevezett QR-kódot,
amit, ha a telefonunkkal beolvasunk, meg nyílik az
adott vajdaság térképe,
amin akár meg is tervezhetjük utunkat egyik emlékhelytől a másikig.
n -y-

Árfesztivál csak rövid ideig

Műanyag és fa nyílÁszÁrók gyÁri Áron!

Mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

és
Beltériti
bejára
ajtók

586108
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft. 2030 érd, iparos u. 30.  70/608-0808

TETő-ZSindEly
SZaküZlET
Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely barna színben)

Polikarbonát lemez

3120 Ft/m2

OSB

akciós áron!
Az árak az áfát tartalmazzák!
Akcióink a készlet erejéig tartanak!

2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373
honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

585478
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Urbán LászLó – sajtótükör

KÖNYV

Robert Galbraith: Cormoran Strike sorozat
Ha azt mondjuk, hogy
S hogy miért több ez a so- a népszerűség, a hatalom?
Joanne Kathleen Rowling, rozat a szokásosnál? Rowling Mit jelent családban élni,
mindenki rávágja, hogy Harry zseniális történetfűzése, me- milyen furcsa-érdekes induPotter, de ez alkalommal nem sélő tehetsége, „rowlingsága” latok, érzelmek mozgatnak
róla van szó. A varázslóisko- miatt. Hogy nem csupán egy- bennünket családon belül?
lai történetek után ugyanis egy nyomozás krónikájáról Mit hallgatunk, temetünk el
Rowling egy másik soezekből? Hol van az a
rozatba fogott, Robert
határ, amikor még tuGalbraith álnéven. Ez
dunk/akarunk/kell alaz újabb sorozat egykalmazkodnunk az éleértelműen és kizárólag
tünk párjául választott
felnőtteknek szól.
személyhez? Hivatás és
Krimisorozatról, decsalád viszonya, egyentektívtör ténetek ről
súlya. Hogyan építheti
beszélünk, ahol a soújra az életét, önmagát
rozat tagjait összekötő
egy nő szexuális erőkapocs a nyomozók
szak után?
személye, a megoldanA különböző kérdédó bűnügyeken kívüli
seket elsősorban, bár
életük alakulása. Cornem kizárólagosan női
moran Strike, a háborús
szemszögből vizsgálja.
veteránból magánnyoEnnek ellenére, vagy
mozóvá vált, enyhén
talán éppen ezért nem
szólva nem egyszerű
csak hölgyeknek a fitermészetű és életvitegyelmébe ajánlhatóak
Robert Galbraith, alias J. K. Rowling
lű főszereplő, oldalán
a Cormoran Strike tör(Forrás wikipédia)
Robin nevű titkárnőjéténetek: a Kakukkszó,
vel-asszisztensével hol sze- van szó egyik esetben sem, A selyemhernyó és a Gonosz
mélyüktől teljesen független, hanem nagyon is valós prob- pálya.
hol korábbi és aktuális saját lémákat boncolgat. Néhány
Megtalálhatóak – magyar
életüket is igencsak befolyá- közülük:
és angol nyelven egyaránt – a
soló, sokszor azt felforgató
Milyen hatással, befolyás- Csuka Zoltán Városi Könyvbűnügyeket oldanak meg.
sal lehet valaki életére a pénz, tárban.

Város az idősekért

Érd lakóinak korát nézve
nem öreg város.
Ez persze nem jelenti azt,
hogy nincsenek idősebb emberei, segítségre szorulók. A
település gondjai: a rossz
utak, a távolság, a víz hiánya
őket sújtja a leginkább, hiszen koruknál, egészségüknél fogva mind nehezebben
viselik el ezeket a ráadásterheket.
– Hány idős ember él Érden?
Katona Ferencné, a városi tanács szociálpolitikai előadója:
– Ez az, amit nem tudunk
pontosan. Számításaink szerint 4–5000 öregünk van, egy
részük a mi segítségünkre
vár. De tapasztalatunk szerint
a valóságban jóval nagyobb ez
a szám.
– Mit tud tenni a tanács az
öregekért?
– Többet, mint bármikor
eddig. Ötven segélyezettünk
közül a többség ezer forint felett kap havonta. Százhét embert tudunk elhelyezni a két
napköziben, illetve a szociális
otthonban. Akiknek pedig otthon van támogatóra szüksé-

Időpont

Helyszín

Zrínyi Ilona
Nyugdíjas Klub

Farkas Mihályné

06 70 220 1859,
06 23 367 100

minden második
hétfő, 14 óra

Mária u. 22.

Béke-Barátság
Nyugdíjas Klub

Ridácsné
Rózsa Margit

06 30 793 4414

csütörtök 14 óra

Mária u. 22.

Parkvárosi Fenyves
Nyugdíjas Klub

Boros Károly

06 23 372 277

kedd 13 óra

Parkvárosi
Közösségi Ház

Sasvárosi
Nyugdíjas Klub

Borbély Gáborné

06 23 366 939
06 30 904 1265

páratlan hétfő
14.00 óra

Batthyány
Általános Iskola

Csuka Zoltán
Nyugdíjas Klub

Nawrocki Antalné

06 23 367 018

kéthetenként
hétfő 15 óra

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola

Életmód Nyugdíjas
Klub

Szlovák Kálmánné

06 23 367 417

minden hónap
2. szerda 14 óra

Szepes Gyula
Művelődési
Központ

Petőfi Nyugdíjas
Klub

Szőcs Gáspárné

06 70 241 8636

első kedd 16 óra

Ófalu - Nevelési
Tanácsadó

Életet az éveknek
Nyugdíjas Klub

Kónya János

06 20 584 5922

keddenként 15 óra

Szepes Gyula
Művelődési
Központ

Bolyai Pedagógus
Nyugdíjas Klub

Druzsin József

06 20 976 5530

páratlan kedd
16 óra

Széchenyi
Általános Iskola

Tusculanum
Nyugdíjas Klub

Domján Károlyné

06 23 360 510
06 1 610 7627

minden 2. hét
szerda 14 óra

Mária u. 22.

Barátkozzunk
Nyugdíjas Klub

Balla Juliannna

06 20 434 5519

minden hónap
utolsó kedd
15 óra

Szepes Gyula
Művelődési
Központ

Volánbusz
Nyugdíjas Klub

Vitányi András
Lukács András

06 70 381 3429
06 20 548 4132

minden hónap
utolsó csütörtök
14-16 óráig

Szepes Gyula
Művelődési
Központ

Régi kastélyépület az érdligeti szociális otthon, a Károlyiak egykori birtoka, homlokzatán a címer, a környék uralkodó családjának emlékét
őrzi. Később csendőrlaktanya
volt, s immár harminc éve öregeknek ad otthont.
Az épület körül park: fű zöldell a virágágyások között, fák
árnyékában padok. Túlnan,
földteraszokon gyümölcsfák;
balra disznóól, kerítés mögött
tyúkok. Egy másik földdarab:
szőlő terem rajta, s egy harmadik, odáig el sem látni: kukoricás.
Úgy igyekszünk – mondja
Bencsik Sándorné igazgatónő
–, hogy önellátók legyünk.
Ezért van ez a kis gazdaság,
ebben megvan minden, ami a
ház körül kell. Segíti az otthon
élelmezését, és ami még nagyon fontos: elfoglaltságot ad.
Aki csak tud, a gondozottak
közül szívesen eldolgozgat.
Volt olyan év, hogy kukoricá-

HOGY ELHIDD.
HIDD
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi
a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

583214

Elérhetőség

Tenni másokért

ITT KELL LENNED,

Városi Nyugdíjas Klubok
Klubvezető

gük, gondozóinkon keresztül
segítjük őket.

val foglalatoskodtunk: mi kapáltuk, törtük, fosztottuk. A
Benta jött a segítségünkre,
azóta az övék a munka, a miénk csak a haszon.
Az épületben 2–4 ágyas szobák, a szobákban rend, tisztaság. Apró tárgyak az itt lakók
keze nyomát őrzik: Tóth Jánosné művirágokat készít,
Olajos Nándorné kézimunkázik, a 95 éves Farkas Istvánné
maga javítgatja társai ruháit,
Szabó Erzsébet pedig az egész
otthonra vasal.
– Azt mondják az öregjeink, addig élnek, amíg dolgoznak – mondja Piszák Imréné,
az otthon élelmezési vezetője.
– Meg is találja mindenki a
maga feladatát, s nincs annál
nagyobb öröm a számukra,
mint amikor azt érezhetik: tettek valamit a többiekért.
– Ötvenhét lakója van az
otthonnak, a két napközi újabb
ötven embert fogad. Nem kevés ez ekkora városra?
Bencsik Sándorné:
– Bizonyára, ha kétszer
ennyi hely lenne, azt is meg
tudnánk tölteni jogos rászorulókkal. Most, hogy a két napközi és az otthon igazgatását
összevonták, úgy érzem, na-

NYÍRSÉG – NYÍRBÁTORI TEMPLOM

gyobb lehetőség van az előrelépésre. Jobban tudjuk kezelni
az intézményeket, összehangolni az igényeket, s felmérni a
szükséget. Segítség máris
akadt: a Benta-völgye Tsz vezetése egy újabb napközi kialakítását ajánlotta föl. Élünk
a lehetőséggel és ezzel még
több öreg ember gondján segíthetünk.

iskolásokban rejlő lehetőséget: úttörők járnak sok idős
emberhez, s az ipari iskolások
is gyakran vállalnak festést,
villanyjavítást, tüzeléshez favágást. Ehhez még jön a Vöröskereszt segítsége, a védőnők, az orvosok munkája. Akinek a gondjáról tudunk, az
meg is kapja a tőlünk telhető
legtöbb segítséget.

Iskolások segítsége

Életek felmérése

– Nem fárasztó naponta
idős emberek gondját a vállára
venni?
Pálfalvi Tiborné, a szervező-gondozónő:
– Annak, aki szereti ezt a
munkát, semmiképp. Nem
mondom, sokat kell menni, de
én akkor érzem jól magam, ha
úton vagyok. És, ha néha sikerül valamit elintézni, egy-egy
beutalót szerezni vagy egy
idős ember otthoni gondozását megszervezni, az nagy
öröm.
– Milyen hálózata van Érden a szociális gondozásnak?
– Vannak házi gondozóink,
ezek jobbára már kialakult
kapcsolatra épülnek: rokonok, szomszédok vállalják a
gondozást. Kihasználjuk az

– Mit tud tenni a tanács annak érdekében, hogy valós
képe legyen az idős emberek
helyzetéről?
Katona Ferencné:
– Most készülünk egy általános felmérésre: valamennyi
illetékes szerv bevonásával
megvizsgáljuk a város idős
embereinek helyzetét, föltérképezzük az eddig ismeretlen
területeket és összeírjuk, kinek milyen segítségre lehet
szüksége. Ez a felmérés biztos támpontot jelenthet majd
és elérjük, hogy mind kevesebben lesznek olyanok, akiknek életéről, sorsáról mit sem
tudunk.
Pest Megyei Hírlap
1980. május 7.
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
SZÖVŐSZAKKÖR

PROGRAMOK
Tárlat
A Teleki Sámuel Általános Iskola
diákjainak rajzkiállítása

GUZSALYAS KÉZIMUNKA SZAKKÖR

Élményfestés
Gyere és ragadj ecsetet!

KLUBÉLET
MERIDIÁN TORNA

Minden hétfőn és kedden 9 órakor

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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje,
vására
Június 9-én, szombaton 9–12 óráig

RETRO DREAMS PARTY
Kozmix, DJ Dominique, Náksi Attila
Júniusban Érd visszautazik az időben. A
2000-es évek bulikultúrájának kultikus
himnuszai csendülnek fel a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. Az igazi E-klub
és Budapest Parádé életérzését 4 hazai
nagyágyú hozza el, hogy a hangulat a
maxon pöröghessen. Tessék időben felkészülni, hiszen ezen az éjszakán mindenki
táncra perdül!
Június 9-én, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden, ami maci

Domokosné Pető Mária mackókiállítása
Megtekinthető június 30-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Madarat tolláról

Körmendy Zizi fényképei
Megtekinthető május hónapban

KAMARATEREM
Alkotó oktatók

Érd és térsége rajztanárainak kiállításmegnyitója
A kiállítást megnyitja Szalay József művésztanár, a MROE elnöke. Közreműködik
Vadász Gergely gitáron
Június 1-én, pénteken 17 órakor

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

Megtekinthető június 18-ig

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

Június 2-án, szombaton 15–18 óráig

KERTBARÁT KÖR
Kirándulás a Fundoklia völgybe

A kirándulást vezeti Szerényi Juli. Találkozás
a völgy bejáratánál, a Dévai út 69. előtt.
Érdeklődni a +36-30-5494-230-as telefonszámon
Június 2-án, szombaton 9.30-tól 14 óráig
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

HETI ESEMÉNYEK
HÉTFŐNKÉNT
50 felett is mozgékonyan

Gerinctréning és testegyensúly foglalkozás
15 órakor

KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

A Kezeslábas Társulat előadása. Belépő
700 Ft
Június 6-án, szerdán 10 órakor

ELŐZETES
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek. A belépés
ingyenes
Június 12-én, kedden 9 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
Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

14.30 órakor

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Kása János: Csillagászat 3D-ben

16.15 órakor

Június 4-én, hétfőn 18 órakor

Szenior Örömtánc
Ovis torna

PÉNTEKENKÉNT
Ringató

9.30 és 10.15 órakor

Bukfenc torna
11.15 órakor

Meridián torna
14 órakor

Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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.

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
A felfedezők köztünk vannak

Szalay-Berzeviczy Attila fotókiállítása
Megtekinthető június 17-ig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők

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

Június 4., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Alba Fehérvár KC–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek
21:00 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 10/90. rész
22:30 Fogadó-óra
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

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

Babaszínház

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

A Kárpát-Medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információk
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon
vagy a www.csukalib.hu honlapon
OLVAS A VÁROS!
Közös olvasásra hívunk mindenkit
Érd város Főterére! Közreműködőink
Érd városának közéleti szereplői,
valamint óvodásai és iskolásai
pedagógusaikkal.
Június 6-án, szerdán 10–14 óráig

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Tematikus könyvválogatás a virágok
szerelmeseinek

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

Június 5., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
Euro African Playground
21:20 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:15 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II
23:55 Műábránd
0:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:30 Híradó
0:45 Tűzijáték

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.

Június 6., sZERDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
sportmagazin
20:00 Bibliai szabadegyetem 11/90. rész
21:00 Mintha nem otthon lennénk
magyar dokumentumfilm
22:40 sztárportré 153. rész
23:10 Fogadó-óra

Május hónapban

KIÁLLÍTÁS
Polgár Ági kézműves virágai
Megtekinthető május 9-től

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Madarak és fák napja
Május hónapban

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

ZENEI KÖNYVTÁR
Angol nyelvű társalgási klub
Június 4-én, hétfőn 18 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR

TÁRLAT
Művészet és technika

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap

A regensburgi egyetem képzőművész
hallgatóinak kiállítása
Megtekinthető június 16-ig

HELLO
Kezdje velünk
a nyári felújítást!

42 9 98

40 98 1

Valódi fa hatás

Meleg tónusok

-15%

-15%

4.290-Ft/m

2

10 mm

AJÁNDÉK SZEGÉLYLÉC ÉS ALÁTÉTFÓLIA!
Hubert Parketta Kft.
2030 Érd, Budafoki út 14.
+36 23/375-833

3.390-Ft/m2

8 mm

Érvényes: 2018. június 1-30.-ig, vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.

www.hubertparketta.hu

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.

586371

NYÁR
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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

kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Fény-kép
dokumentumfilm
0:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:25 Híradó
0:40 Tűzijáték

22:15 Mozgás
sportmagazin
22:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:15 Tűzijáték

Június 7., CsÜTÖRTÖK

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek
19:50 Fény-Kép
kulturális magazin
20:20 Mozgás
sportmagazin
20:50 sztárportré 154. rész
21:20 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Mintha nem otthon lennénk
magyar dokumentumfilm
23:30 Bibliai szabadegyetem 11/90. rész
0:30 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
1:00 Tűzijáték

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 sztárportré 153. rész
20:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Érd–Budaörs Handball
21:40 Kempo
sportmagazin
21:55 Kor Kontroll Percek
22:15 Fény-Kép
kulturális magazin
22:45 Mozgás
sportmagazin
23:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:00 Híradó
0:15 Tűzijáték

Június 8., PÉnTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Kor Kontroll Percek
20:20 Két székely
magyar dokumentumfilm 2014.
21:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:45 Fény-Kép
kulturális magazin

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

Június 9., sZOMBAT

Június 10., 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 Két székely
dokumentumfilm 2014.
21:55 Mozgás
sportmagazin
22:25 Fény-Kép
kulturális magazin
22:55 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:55 Tűzijáték

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a
vezetői megbízás határozott időre, 5
évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.
§-ban meghatározott feladatok ellátása
az önállóan működő és gazdálkodó
Intézményi Gondnokság, valamint a
hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola;
• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és
emellett, okleveles könyvvizsgálói
vagy államháztartási mérlegképes
könyvelői szakképesítéssel vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel
egyenértékű szakképesítéssel, 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 szervnél legalább

•
•

•

•
•
•

ötéves igazolt szakmai gyakorlattal,
valamint mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása;
magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat,
aki az intézményi munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll
vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető;
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3)
bekezdése szerinti nyilvántartásban
és rendelkeznie kell a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
magyar állampolgárságú, vagy
külön jogszabály szerint a szabad

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár és telephelyei

könyvtáros asszisztens, segédkönyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozott idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás.
A munkavégzés helye: Pest
megye, 2030 Érd.
A munkakörbe tartozó, illetve
a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
• olvasószolgálatos feladatok
ellátása;
• gyűjteményszervezés;
• állományvédelem, állomány
ellenőrzése;
• statisztikai adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• érettségi, OKJ könyvtári
asszisztens;

•

könyvtáros – legalább 1–3
év szakmai tapasztalat;
• gyakorlott szintű internetes
alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű,
gyakorlott szintű Szikla-rendszer
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• könyvtáros asszisztens vagy
segédkönyvtárosi bizonyítvány;
• erkölcsi bizonyítvány;
• fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz, motivációs levél;
• hozzájáruló nyilatkozat arról,
hogy a jelentkezési anyagát a
bírálatban részt vevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. május 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Sebestyénné
M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt, a +36
23 365 470-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa részére a
sebestyenewa@csukalib.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak
tűnő jelöltek szóbeli meghallgatása után vezetői döntés születik a
munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt
vagy letelepedett.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
KIRA program ismerete;
•
FORRÁS program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
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. 07. 11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 25. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt dr.
Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt, a 0623-521-161-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
címére történő megküldésével (2030
Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 14/99309/2018., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat postai
úton, a mellékletekkel együtt 3
nyomtatott példányban, fizetési igény
megjelölésével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 07. 10.
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 megelőzően
a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének
megfelelően létrehozott legalább 3
fős bizottság hallgatja meg;
• közalkalmazotti jogviszony 3
hónapos próbaidővel, határozatlan
időre szól.

Közérdekű felhívás

Az üzletek, vállalkozások ingatlanain
elhelyezett cégér és egyéb hirdetési célú
berendezések szabályozását illetően
Tisztelt Ingatlantulajdonos,
Üzlettulajdonos!
Érd honlapján, a http://www.
erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok/ceger0516.html helyen
olvasható tájékoztatás, és az
ahhoz kapcsolódó intézkedési
felhívás a városban üzlettel,
telephellyel rendelkező tulajdonosokat, bérlőket érinti,
amennyiben az ingatlanukon,
üzletük homlokzatán 1 m2-nél
nagyobb felületű, vállalkozásukat népszerűsítő cégért
vagy egyéb hirdetési célú berendezést kívánnak elhelyezni,
vagy már rendelkeznek ilyen
hirdető felülettel. A felhívás
célja a közterület felől markánsan megjelenő utcakép helyi
szabályok szerinti rendezése,

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

melynek alapját Érd MJV településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018.
(II.21.) önkormányzati rendelet
képezi, mely a honlapról szintén elérhető.
Kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy a felhívásban
lévő intézkedési kötelezettségüknek – a leírt dokumentáció benyújtásával, és
a szabályoknak nem megfelelő hirdető berendezések
legkésőbb 2018. július 31-ig
történő eltávolításával – tegyenek eleget.
További tájékoztatást a Főépítészi csoportnál, a 06-23522-396 telefonszámon, vagy
a foepitesz@erd.hu e-mail címen kérhetnek.

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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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Pályázati Csoport

pályázat-előkészítő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati
jogviszony (2019. 11. 10.).
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Ellátandó feladatok:
•
a nyertes VEKOP-5.3.3-17
projektek lebonyolításában
való közreműködés, projektmenedzseri feladatainak ellátása
az adott projekt időtartama
alatt;
•
feladata: kapcsolatot tartani az
Irányító Hatósággal, szakmai
megvalósítókkal;
•
a projektmenedzsment munkájának irányítása, koordinálása;
•
a projektekhez kapcsolódó beszámolók, kifizetési kérelmek,
módosítási igények koordinálása, benyújtása;
•
a műszaki-szakmai előrehaladások ellenőrzése, a tervezések
nyomon követése;
•
a projekt szakszerű és jogszabályszerű megvalósításának
biztosítása;
•
a projekttel kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása;
•
a projektekhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárásokban való
közreműködés;
•
a műszaki-szakmai, valamint
költségvetés módosítások
előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi; társadalomtudományi; művelődésszervezői
szakképzettség;
•
európai uniós és hazai pályázatok területén szerzett jártasság;
•
igazoltan legalább 2 éves
releváns projektmenedzsment
területén szerzett tapasztalat,

gyakorlat;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
közigazgatási szakvizsga;
•
angol vagy német nyelvből
középszintű nyelvtudás.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás;
•
objektivitás;
•
jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség;
•
precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.) Korm.
rendelet 1. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz;
•
motivációs levél;
•
végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű
másolata;
•
igazolás a legalább 2 éves
releváns projektmenedzsmenti
tapasztalatról, gyakorlatról.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. június 16.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. május 31. A
pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Csehné Szrnka
Hortenzia nyújt, a 23-522-300/206-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/9930-8/2018., valamint a
munkakör megnevezését: pályázatelőkészítő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
•
a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
•
a kinevezés határozott időre
szól, 6 hónapos próbaidő
kikötésével.

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19.
pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: helyi iparűzési
adóval kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: az ellátandó
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011.
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet;

•

felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati,
műszaki menedzser, gazdasági
agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki,
logisztikai felsőfokú, illetve
mérlegképes könyvelő szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
közigazgatásban, adóügyi munkakörben eltöltött gyakorlat;
•
közigazgatási szakvizsga
megléte.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás;
•
objektivitás;
•
jó szintű szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség;
•
precizitás, megbízhatóság, jó
elemzőkészség, felelősségtudat,
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

•

45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz;
•
iskolai végzettséget igazoló
okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. 06. 05.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 05. 31.
A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/9930-10/2018., valamint a
munkakör megnevezését: adóügyi
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 06. 04.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
•
a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
•
a kinevezés határozott időre
szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

ápoló

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
•
az ellátottak testi-lelki jólétének
biztosítása;
•
az egészségügyi team tagjaként
a szakfeladatok koordinálásával
részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési
folyamatokban;
•
a szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik;
•
segíti a gyógyító-megelőző
tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/

gimnázium, általános ápolói, általános
asszisztensi vagy OKJ szociális gondozói végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél;
•
iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;
•
erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
•
postai úton, a pályázatnak a
Szociális Gondozó Központ – Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/372/2018,
valamint a munkakör megnevezését: ápoló;
•
elektronikus úton Galambosné
Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail
címen keresztül;
•
személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
•
a munkakör betöltése kizárólag
a megjelölt végzettségekkel
tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve
a pályázó a kiírt feltételeknek
teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2018. június 1.
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PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza
u. 1/b.
A munkakörbe tartozó
feladatok: napközis nevelői
feladatok.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség;
• büntetlen előélet.
A pályázat részeként
benyújtandó iratok,
igazolások:
• önéletrajz;

•

oklevél, tanúsítvány
másolatok;
• erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének
időpontja: 2018. augusztus 27.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. július 10. A
pályázat kiírásával kapcsolatos
további információt Pintérné
Bernyó Piroska intézményvezető
nyújt, a 06-23-365-140-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának
módja:
• személyesen, Érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és
Gimnázium, Pest megye,
2030 Érd, Gárdonyi Géza u.
1/b. címen.
• elektronikus úton Pintérné
Bernyó Piroska részére a
gardonyi.erd@gmail.com
e-mail címre.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2018. július 11.

helyi érték

Ajándékok véradóknak

Megérkezett az utánpótlás!

A véradóknak szánt kis
ajándékok elkészítéséhez
gyűjtöttek szombaton délelőtt adományt a Magyar
Vöröskereszt Érdi Szervezetében. Tették mindezt úgy, hogy közben adtak is: több tonna ruha és
konyhai, illetve egyéb lakásfelszerelés várta gazdáját az Alsó utcai épület
udvarán – jelképes össze- Szerencsére mindig van érdeklődés az akciók iránt
gért cserébe.
felszerelés adománya van je– Nyáron nagyon sok balA véradóknak a Magyar lenleg az Érdi Vöröskereszt- eset történik, és sokszor
Vöröskereszt Érdi Szerveze- nek. Éppen ezért Janzsó Mó- belső szerv sérül meg. Natének munkatársai mindig nika arra kéri az adakozókat, gyon sok vérre van ilyenkor
kedveskedni szoktak egy- két hétig ne hozzanak semmit. szükség. Ne felejtsük azt se,
egy saját készítésű ajándék- Azt azért hozzá kell tenni, hogy gyerekek tömkelege
kal. Most gumikarkötőket hogy sajnos sokan szemetes- várja tőlünk az életet az onterveznek készíteni a szá- nek képzelik a Vöröskeresz- kológián, a traumatológián.
mukra, sőt, már az is eszük- tet, azaz sokszor teljesen szét- Az élethez nem pénzre van
be jutott, hogy saját fényké- szakadt, bepenészedett ruhá- elsősorban szükség ünk,
pes pólót gyártsanak a vér- kat adnak le hozzájuk, sőt, hanem vérre. Ezért mindenadóknak. A szombati ruha- olyan is volt, hogy szemetet kit arra biztatunk, hogy miosztáson befolyt adományt találtak a Vöröskereszt mun- előtt a nyári szabadságukat
arra szánják, hogy besze- katársai a leadott zsákokban. megkezdik, minél többen
rezzék azokat a kellékeket,
Teljesen elhasznált, visel- jöjjenek vért adni. Véradáamelyek ezek elkészítéséhez hetetlen ruhát, szemetet te- sok az Érdi járásban a nyászükségesek.
hát nem kérnek. Ami viszont ron folyamatosan lesznek,
Ottjártunkkor folyamato- mindig, így nyáron is jól jön- július elején pedig itt, a műsan jöttek-mentek az embe- ne, az a vér. A Magyar Vörös- velődési házban is – mondta
rek, nagy érdeklődés volt az kereszt Érdi Szervezetének el kérdésünkre Janzsó Móakció iránt, ami nem is baj, munkatársa azt kéri az olva- nika.
mert rengeteg ruha és lakás- sóktól, adjanak vért.
QQJakab-aponyi noémi

Múlt szombaton délelőtt megtelt a Parkváros Közösségi
Ház aulája. Egy kiállítás megnyitójára jöttek szép számmal gyerekek és felnőttek ide. A kiállított művek között
voltak portrék, tájképek, csendéletek, grafikák, rajzok,
festmények. A művek alkotói pedig az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola diákjai voltak.
A Teleki Sámuel Általános
Iskola nagy gondoskodással
és szeretettel neveli tehetséges tanulóit – mondta megnyitó beszédében Kolajné
Bársony Anita tanító. Hogy
tehetséges diákból nincs hiány, az látszik a kiállított
képeken. Profi és amatőr

érdi képzőművészek, figyelem, megérkezett az utánpótlás!
A kiállításon nemcsak a
felsősök, de a legkisebbek,
az 1. és 2. osztályos tanulók
is megmutathatták tudásukat. Szendreyné Takács
Gabriella, a Parkvárosi Kö-

Demeter Fanni már VMG-s diákként állított ki a tárlaton

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest
megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza
utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
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:
2018. július 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. június 22. A
pályázati kiírással kapcsolatos
további információt Pintérné
Bernyó Piroska intézményvezető
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. június 25.

Mocsári manó Parkvárosban

Rendhagyó balesetmegelőzési szimulációs programot
rendeztek a diákoknak a Gárdonyi iskola múlt pénteki
DÖK-napján. A gyerekek tesztelhették tudásukat, a legjobbak pedig egy gokartkirándulást nyertek.

A mesekönyvből Kárász Eszter színésznő-énekesnő olvasott fel
– Az érdi gyerekek szeretik a Lucskos Csumpi-történeteket, nagyon jó visszajelzéseket kapunk a különféle
helyi rendezvényeken, és
sokfelé is hívnak minket. Az
olvasók legközelebb várhatóan a június 7–11. közötti
Ünnepi Könyvhéten találkozhatnak velünk; kíváncsian várjuk, milyen visszhangja lesz ott a mesekönyvnek – mondta Szeghy Karolina, akitől megtudtuk azt is:
jelenleg nem Csumpi-történeteken, hanem más meséken, illetve egy különleges
mesedarabon dolgozik – a
történet a JP Company felkérésére készül, és a tánccsoport viszi majd színpadra.

A közönségnek is tetszettek a művek
a gyermekek fantáziájának,
kreativitásának életre keltésében, ami aztán a rajzlapokon is visszaköszön majd
a későbbiekben.
Czinege Regina 8. osztályos tanuló négy portréval,
egy A3-as rózsával és két
tájképpel vett részt a kiállításon. Regina nem hiába rajzol nemcsak a rajzórákon és
a szakkörön, hanem szabadidejében is, ugyanis egész
életében ezzel szeretne foglalkozni. A 8. osztályos diák
a székesfehérvári Tóparti
Gimnázium és Művészeti
Szakgimnáziumban folytat-

ja jövőre tanulmányait.
Ahogy azt lapunknak elmagyarázta, az alkotás teljesen
kikapcsolja: közben csak a
művére figyel, arra, hogy
minden egyes részlet a helyén legyen. Ez élete első kiállítása, és bár bevallotta,
hogy kicsit ijesztő, de azért
jó érzés, hogy idegen emberek is megcsodálhatják a képeit.
A Teleki diákjainak csaknem 60 alkotását június végéig lehet a Parkvárosi Közösségi Házban megtekinteni.
QQJAN

Ahol nincs három életed

A Parkvárosi Közösségi
Házba látogatott múlt pénteken Lucskos Csumpi, a
gonosz mocsári manó. Szeghy Karolina érdi meseíró
történeteit Kárász Eszter
színésznő olvasta fel a gyerekeknek.
Lucskos Csumpit már sok
gyerek ismeri Érden, no meg
az egész országban, hiszen a
mesebeli mocsár közepén
élő, morcos, csúf és zsémbes
erdei manó – akiről a különféle kalandok során kiderül,
hogy valójában nem is olyan
gonosz, mint amilyennek látja és láttatja magát – történetei nemrég könyv formájában
is napvilágot láttak. A Csumpi-mesék szerzője az Érden
élő Szeghy Karolina, a kötetet pedig a szintén érdi Szabó
„Szikla” Szilárd illusztrálta.
Ők is eljöttek arra az előgyereknapi könyvbemutatóra,
amit május 25-én, pénteken
tartottak a Parkvárosi Közösségi Házban. A mesekönyvből Kárász Eszter színésznő-énekesnő olvasott fel,
aki két mese között gyerekdalokat énekelt és játszott
ukuleléjén a gyerekeknek.

zösségi Ház munkatársa
kérdésünkre elmondta, hogy
a gyereknap adta az ötletet,
hogy a nyár előtti utolsó kiállításon a gyermekeknek
művészi bemutatkozásának
adjanak teret ezentúl minden évben. Most, első alkalommal a művelődési központhoz legközelebbi iskolát
keresték meg ezzel az ötlettel, és Patkóné Séra Ilona
igazgató és Vinczéné Lőrinc
Judit rajztanár kapva kapott a lehetőségen.
Vinczéné Lőrinc Judit, aki
immár 34 éve adja át a rajzolás és az alkotás szeretetét
és örömét a tanulóinak a Teleki Sámuel Általános Iskola
rajzóráin és rajzszakkörein,
elérzékenyülve mondta el
nekünk, hogy nagyon megható érzés látni a kiállítást,
hiszen a művek alkotói a szeme előtt nőnek fel, és mindig
megdöbben azon, milyen
alázattal, milyen ügyesen
végzik ezt a művészetet. A
tanárnő azt is hozzátette,
hogy a rajzokon és a rajzolás
folyamatában is meglátszik,
hogy az alkotó gyereknek olvastak, meséltek-e mesét
vagy sem a szülei, hiszen ez
nagymértékben hozzájárul
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Persze Csumpitól sem búcsúzik el az írónő: mint a
gyerekek kérdésére elmondta, a mocsári manó történeteinek a jövőben várhatóan
lesz folytatása.
– Öröm volt felolvasni ebből a könyvből. Nagyon jó figurák vannak benne, és remek a humora – mondta mosolyog va a délután végén
Kárász Eszter, hozzátéve:
Csumpi nagyon szerethető,
és már önmagában humoros
figura.
Az előgyereknapi bemutatón nemcsak a könyvvel, hanem a nemrég megjelent
csumpis kifestővel is megismerkedhettek a gyerekek.
QQÁ. k.

A balesetmegelőzési programban a hetedik-tizenegyedik évfolyam diákjai vettek
részt: a fiatalok meghallgathattak egy előadást, ez alapján tesztet töltöttök ki, majd
motorosközlekedés-szimulátorok segítségével mutathatták meg, mit tudnak.
– A program öt perc alatt
olyan közlekedési helyzeteket szimulál, amilyenekkel
egy gyakorlott sofőr általában tíz év alatt, százezer kilométer megtétele során találkozik. A gép mindenféle
KRESZ-szabályt megszeg,
és a helyzeteket meg kell oldaniuk a diákoknak, úgy,
hogy itt nincs három életük,
ha hibáznak, át kell adniuk a
helyüket az osztálytársuknak. Amíg ismét sorra kerülnek, figyelhetik a többieket,
illetve a program által generált helyzeteket, így sokkal
elővigyázatosabbak lesznek
– mondta lapunknak a Safety-Hungary vezetéstechni-

kai oktatóközpont szakembere, Pelyvás Tamás, aki
kérdésünkre hangsúlyozta:
a mai fiatalok nem ismerik
megfelelőképp a KRESZszabályokat, videojátékokból tanulnak meg közlekedni, vezetni – nem is csoda,
hogy nagyon megnőtt a fiatalok körében bekövetkezett
közlekedési balesetek aránya. Ennek oka az is, hogy a
gyerekeket mindenhová autóval szállítják, és az iskolában sem oktatják a szabályokat. Sajnos, a szülők KRESZtudása is elavult, sőt, nem
egy esetben hibás – tette
hozzá a szakember.
A programot az önkormányzat közrendvédelmi bizottsága is támogatta: a
teszt, illetve a szimuláció
során a legjobb eredményt
elért osztály egy gokartos
kiránduláson vehet majd
részt.
– Nem sokáig jutottam el a
pályán, az első kanyarnál

kiestem. Túl gyorsan mentem –
mondta a szimulációs feladat végén
az egyik nyolcadikos, aki szívesen
tesztelné magát valódi motoron is. – Ez
a g yakorlat arra
hívta fel a figyelmet, hogy mindig
oda kell figyelnünk
a többi közlekedőre
is, no meg a szabályokra, mert csak
így tudjuk elkerülni
a baleseteket – tette Motorosszimulátor – öt perc alatt tíz év és százezer kilométer
hozzá Péter.
program várt a gyerekekre, az életkoruknak megfelelő
A d iá kön kormányzati napon a baleset- forgószínpadszerűen, az mozgásos, játékos feladamegelőzési mellett számta- íjászbemutatótól az élő tár- tok, vetélkedők várták.
lan jópofa programmal ta- sasig. Lehetett korongozni, Ahogy Petrik Tímea, a dilálkozhattak a diákok. Mint kézműveskedni, szabaduló- ákönkormányzatot segítő
Pintérné Bernyó Piroska szoba, elsősegélynyújtó fog- tanár megfogalmazta: elintézményvezető lapunknak lalkozás, sportbemutatók, sődleges céljuk a komplex
elmondta, a DÖK-napot má- pályaorientációs beszélge- ismeretszerzés volt a sport,
sodik alkalommal rendez- tés várta a diákokat, és nem a tudomány és a művészetek
ték meg az iskolában, teljes maradhatott el a tanár-di- területén.
A DÖK-nap délután tanáregészében a diákok kedvé- ák, a német, illetve angol
re: csengetés helyett kolom- nyelvű activity és a Szeret- diák meccsekkel folytatópolással, kötött órák helyett lek, Magyarország! vetélke- dott, majd az esti gyereknaszabadon választott foglal- dő sem, hogy párat említ- pi diszkóval zárult a Gárdokozásokkal. A vezetéstech- sünk a programok közül. A nyiban.
nikain kívül több mint húsz legkisebbeket ezen a napon
QQÁdÁm K.
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hirdetés

Jó szolgálatot tettek a Földrajzi Múzeum kertjének hatalmasra nőtt vadgesztenyefái (és azok lombjai), mert
vasárnap szikrázó napsütés fogadta az ide, a városi
gyereknapi programra érkező kicsiket, nagyokat és
szüleiket.

ben. A pázsitot, mintha csak
Szinyei Merse Pál híres festménye elevenedett volna
meg, elfoglalták a piknikező

vezette szövőszakkör tagjai
segítettek többek között fonalakból babát alkotni a
g yerkőcöknek. Kislányok,

Nyitva van a szertárkapu
Gyereknapon megnyíltak a tűzoltólaktanyák – köztük az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság – kapui. A Fehérvári úti laktanyába
mintegy hatszázan látogattak el vasárnap. A Nyitott szertárkapuk
elnevezésű gyermeknapi programot 2014 óta rendezi meg a katasztrófavédelem. A tűzoltólaktanyákba kilátogató családok betekintést nyerhettek a tűzoltók munkájába – beülhettek az autókba,
megismerkedhettek a tűzoltók felszerelésével, létrázhattak, magasba emelkedhettek a tűzoltókosárban, sőt, locsolhattak a laktanyaudvaron. A gyerekeket és szüleiket tizenhárom tűzoltó kalauzolta a parancsnokságon, akik természetesen válaszoltak is a kicsik
és nagyok kérdéseire. A legnagyobb sikere természetesen a kosaras tűzoltóautónak volt, ami délután a főtérre is kilátogatott, így a
városi gyermeknap vendégei is megcsodálhatták Érdet madártávlatból.
Q Á. k.

(Fotók: Boros Sándor)

ség sátránál, hogy belülről
láthassanak egy igazi rendőrautót, sőt, néha még a sziréna is felcsendülhetett. A
sóskúti Tanyasi Lovasudvar
pónilovaglásához most sem
kellett lasszóval fogni a gyerekeket, mint ahogy az ugrálóvárak is rendkívül népszerűnek bizonyultak. Az arcfestésnél a rutinosabbak
már az érkezéskor sorszámot kértek, hogy pár órával
később, távozáskor sorra is
kerülhessenek. És a hely
szelleméhez igazodtak azok
a népi faringlispílek, amelyeket a biatorbágyi Ládafia
Bábszínház hozott el magával. Aki elég erőt és bátorságot érzett hozzá, kipróbál- A pónilovagláshoz most sem kellett lasszóval fogni a gyerekeket

Százhalombattán az Ipari Park területén

Ha felkeltette érdeklődését
várjuk jelentkezését:
barbara.veszpremi@vastbouw.hu !
586132

Bővebb információkért hívja ezt a számot:

+36-23-332-014

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

Összeszerelő,
Targoncás
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés

Telefon, sms
sms,, viber
elérhetőség:
06 20 247 86 08

• Megemelt alapbérek + bónuszok

Facebook.com//pannonjob
Facebook.com

• Ingyenes vállalati buszjáratok

• Béren kívüli juttatási csomagok

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozíciókba.

CNC/automata gépkezelő
(bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig)*

RAKTÁRI MUNKÁS - TARGONCAVEZETŐ
FELADATOK

Kézi csiszoló/polírozó
(bruttó 333 000 - 550 000 Ft-ig)*

ELVÁRÁSOK

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése

Megrendelések összekészítése

Általános iskolai bizonyítvány

Árufeltöltés, leszedés és komissiózás

Érvényes új típusú targoncavezetői
engedély
(3324 vezetőüléses és 3312
gyalogkíséretű gépcsoportokra)

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt

OKJ bizonyítvány

Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.

Többműszakos munkarend vállalása

- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Raktári rend folyamatos fenntartása
Visszáru kezelésben való részvétel
Targoncával anyagmozgatási feladatok
ellátása
Termékek ki és betárolása

esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

Megbízhatóság, precíz munkavégzés

Juttatások: versenyképes alapbér, kiemelkedő műszakpótlék, havi és
féléves bónusz, kafetéria, munkatárs ajánlási program, belépési bónusz,
ingyenes vállalati buszjáratok.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük önéletrajzát küldje el a job@alpine.hu e-mail címre.
Érdeklődni a 06-23-534-122-es telefonszámon lehet.

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

www.kludi.hu
585526

Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai plüssmackókkal ajándékozták meg a lurkókat

Előny, ha rendelkezik
nyelvtudással, illetve
jogosítvánnyal.

Email: rapidbeton@gmail.com

585486

családok és szappanbuborékot eregető gyermekek. A
kocsiszín színpadán az Apacuka alapozta meg a vidám
hangulatot, aztán volt csillagászati ismeretterjesztés a
gyerekek nyelvén és a Vitéz
Lászlóról szóló bábelőadást
a gyermekek most, 2018-ban
éppúgy élvezték, mint tették
azt sok-sok évvel ezelőtt
apáik és dédapáik.
A gyerekkönyvtár sátránál meseismeretüket, mozgásos és kézügyességüket
tehették próbára a kicsik és
nagyok, nemcsak a játék
öröméért, hanem könyve- A kocsiszín színpadán az Apacuka együttes alapozta meg a vidám hangulatot
kért, plüssállatokért. A múzeum hátsó bejáratánál a csakúgy, mint kisfiúk érdek- hatta a fűrészelést is nagy- múzeumkertben) teljesen
Tamaskáné Jakab Margit lődve álltak sorba a rendőr- ban (itt most ne csak a tech- ingyen. És mikor hazatértek
nikaórákon megszokott mé- az Ifjúsági Önkormányzat
retű fűrészre gondoljunk, osztotta plüssmackókkal,
hanem hatalmasnál hatal- valószínűleg egyiküket sem
masabbra), voltak azért ki- kellett hosszasan altatni.
„A felnőttek eldöntötték,
sebb szerszámok is, amelyekkel szélforgót és külön- az év egy napja a gyerekeké./
böző növény- és állatfigurá- Azt nem mondták, hogy mért
kat lehetett készíteni – mind- csak egy, s azt sem, hogy a
ezt a Magyar Hagyományőr- többi kié./Csokoládét, lufit,
ző Faművesek jóvoltából. rágót ilyenkor ing yen
Végül, de nem utolsósorban osztanak,/S azt hiszik, így
az óriási fa kalandpálya is bepótolják, mit egész évben
megint nagy népszerűség- mulasztanak” – szól a 100
nek örvendett. És még hosz- Folk Celsius slágere. Ha teszan lehetne folytatni a sort, hetjük, cáfoljunk rá erre, és
ha az összes programot fel ha nem is pónilovaglással
akarnánk sorolni. A lényeg, vagy ugrálóvárral, de az
hogy a városi gyereknapon odafigyelésünkkel próbálismét számtalan érdekes, juk az év minden napját gyeszínvonalas játékkal tölthet- reknappá varázsolni gyerték el az ő napjukat a gyere- mekeink számára.
kek – ráadásul (legalábbis a
QQJakab-aponyi noémi

Olyan kőművesek
jelentkezését várjuk, akik
rendelkeznek szakirányú
végzettséggel vagy több éves
tapasztalattal.
Főbb feladatok: falszerkezetek
építése klinkertéglából illetve
falak, pillérek betonozása.

585487

Gyereknap egyszer van
egy évben, ilyenkor engedélyezett, hogy vattacukrot fagyival, kürtőskalács után
habzsoljon az ember gyermeke mindaddig, míg olyan
ragacsos nem lesz a szája és
annak környéke az arcán,
hogy már a szalvéta is ráragad. Ilyenkor egy szülő sem
ágáll hevesen az ellen, hogy
ha kell, fél órát is sorban álljon azért, hogy a kölyök két
percre egy póni hátán mehessen körbe-körbe. Vasárnap egész nap minden felnőtt, legyen az kísérő családtag vagy szervező, azon
munkálkodott, hogy a gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat a múzeumkert-

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti
betonüzemünkbe
keverőgépész-diszpécsert,
mixer gépkocsira„C” kategóriás,
cementszállító gépkocsira„E” kategóriás
gépkocsivezető kollégákat keresünk.
+36 30 962 7429

584924

Varázsoljunk minden napot gyereknappá!
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Logisztikai asszisztenst
Feltétel:
• középiskolai végzettség
• logisztikai területen eltöltött
gyakorlat
Előny:
• angol nyelvtudás.

három műszakos munkarendbe

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

Gépbeállító CNC és hagyományos
forgácsoló gépekhez

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely.
Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

(bruttó 334 000 - 440 000 Ft-ig)

Jelentkezni
a 06-20-359-74-29
vagy az
info@varazsterasz.hu
lehet.

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

Érden, Jegyző utcában 90 nm-es
családi ház eladó. Irányár: 26,5
millió Ft. 06-30-218-4920

ALBÉRLET KÍNÁLAT
Szálláshely kiadó 10 főig. 06-20/
380-1876.
Szuterén! Albérlet kiadó sürgősen! 60 nm-es 06-20-380-1876

Gépipari képzettség feltétel, hasonló munkakörben eltöltött
üzemi gyakorlat előnyt jelent.
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen

Eladó Érden a Jolán utcában egy
595 nm-es panorámás, összközműves építési telek, 15%-a
beépíthető. 06-70-259-3641

Megváltozott munkaképességűek jelentkezését várjuk
ügyfél tájékoztató, takarító, személyszállító, adminisztrátor
munkakörökre érdi székhelyünkön!

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvonalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

Érdeklődni 06-20/366-39-93-as telefonszámon vagy jelentkezését
a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

KIADÓ INGATLAN

Törökbálinton német tulajdonú légtechnikai berendezéseket
gyártó cég keres műszaki végzettségű kollégákat
a gyártási részleg bővítésére. Azok jelentkezését várjuk,
akik szívesen dolgoznának egy fiatalos, vidám, lendületes
csapatban.Tapasztalattal rendelkezők, kezdők és hölgyek
jelentkezésére is számítunk, fizetés megegyezés szerint!

- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony
Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

585344

585522

www.kludi.hu

Elérhetőség: e-mail@schako.hu

AUTÓ/MOTOR
OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dízel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 750 000 Ft. 06-209204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

576118
578576
582614

576798

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

NyáriGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.
ÉrD, ÜrMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

T: 20/9351-817, 20/9317-114

Min d e n fé l e

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók júniusban 30-50%os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 0670-676-7722.

REDŐNY

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676
www.erdiredony.hu
VÁLLALKOZÁS

AutomAtA mosógépjAvítás

Diósdon ipari övezetben (Ipar u.
8/a alatt) 932 nm-es összközműves telken 122 nm-es félkész épület 2018.07.01-től
hosszú távra bérbeadó. 06-70311-3260

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése
• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

542890

- Betanítás a próbaidő alatt

TELEK

Csomagolási munka – Törökbálinton
NAPRA FORGÓ NONPROFIT
40 nap munkavégzés után garantált ajándék!
KÖZHASZNÚ KFT.
Samsung Galaxy Tab vagy Samsung Galaxy mobiltelefon
vagy BOSCH MUM Robotgép közül lehet választani, részletekről
és a pontos feltételekről tájékozódjon 06-20/366-39-93-as telefonszámon!

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Konténer
T: 06-20/9-346-354

CSALÁDI HÁZ

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

KONTÉNER

ÁLLÁST KERES

MUNKALEHETŐSÉG

- Többműszakos munkarend

Összes közhasznúsági tevékenység:
294
Közhasznú célú működésre kapott támogatás: 0
Pályázati úton elnyert támogatás:
0
Gazdasági társaságtól kapott támogatás:
0
Magánszemélyektől kapott támogatás:
75
Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 0
Tagdíjból származó bevétel:
0
219
Egyéb bevétel:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
128
Anyagjellegű ráfordítások:
35
Személyi jellegű ráfordítások:
0
Értékcsökkenés:
93
Egyéb ráfordítás:
0
Eszközök, aktívák összesen:
894
Befektetett eszközök:
381
Forgóeszközök:
513
Aktív időbeli elhatárolások:
0
Források, passzívák összesen:
894
Saját tőke:
677
Kötelezettségek:
217
Passzív időbeli elhatárolások:
0

Duguláselhárítás non-stop,

580853

586335

+36 30 5150506

585599

578277

582651

582996

Automata-gépsor kezelőt

folyamatos munkarendbe
(12 órás váltott műszak).
Utazási költség hozzájárulást
fizetünk!
www.levendulaotthon.hu
ertekesites@levendulaotthon.hu

2030 Érd, Fürdő u. 20/A.

562003

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

egészségügyi
végzettséggel
rendelkező ápolókat/
szociális gondozókat,

0630/566-90-51

RAD-IN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNY

(Adatok ezer Ft-ban)

új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és
viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

578464

Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

A pátyi Levendula Idősek Háza
azonnali belépéssel keres

KÖZLEMÉNYEK

Ács- és kőművesmunkát,

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

Ács-kőműves vállal pincétől a tetőig mindenfajta munkálatokat, aszfaltozást, stb. 06-70908-9578
Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.
Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes
fakivágás, kertrendezés! Kézi és
gépi földmunkavégzés! 06-30523-4539
Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, mosógép és mosogatógép bekötés. 70/642-75-26.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426

569338

Raktárost

sárgaréz csaptelep testek gyártásához

06-23-374-007 info@kekduna17.hu

Diósdiétterembe
szakács,felszolgálót,
futárt,éskonyhai
kisegítőtkeresünk
azonnalikezdéssel.
Fizetésmegegyezés
szerint.

A MAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

Munkatársakat keresünk

Fényképes szakmai önéletrajzát
az jusztina.toth@fer-ablak.hu
e-mail címre várjuk.

Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

NATÚR GYÜMÖLCSLÉ ÉS LEKVÁR VÁSÁR!
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma
mentesen! Ingyenes házhoz szállítás.
Tel: 30/2721769,
www.finomgyumolcsle.hu

LOMTALANÍTÁST VÁLLALOK A-Z-IG!

580313

Jelentkezés szakm
kmai
m önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413,
06-30-193-5354.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2017. ÉV

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!
MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

VEGYES

585428

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői
g
engedély.
g
y

Érdi telephelyű vállalkozás keres
tisztítástechnikai berendezések
(főként nagynyomású mosók)
javításához szakembert.

Ceragen ágy eladó. 06-70-3856072, 06-23-361-288

585411

raktárosokat

Műanyag nyílászáró, beltéri ajtó
beépítésben és redőnyszerelésben
tapasztalattal rendelkező
kollégát keresünk, alkalmazotti
munkaviszonyba. Kiemelt
bérezés, utazási költségtérítés,
rendezett munkarend.

583419

(Érd-Parkváros)

További információ: 06 (30) 856 7135

A GDN Ingatlanhálózat
új érdi irodájába,
ingatlanreferens
munkatársat keresünk.
30-947-8323
l.marosvari@gdn-ingatlan.hu
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BÚTOR

578222

Keresünk továbbá
bolti eladót.
Jelentkezni, érdeklődni
Soós Gyöngyi 30-212-99-68
telefonszámon vagy
a jsoos@t-online.hu
mail címen lehet.

Épületgépész szakk
kkereskedés
k

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet:
erd@vasanyag.hu

576801

586818

Soós pékségbe
szakképzett
péket
és
szakképzett
cukrászt
keresünk.
Jelentkezés:
Soós József 30-942-79-68

Vas-Fémker Kft. érdi telephelyére keresünk
sofőröket és árukiadót.
18 tonnás darus autóra, melyhez
C jogosítvány, Gki kártya, darukezelői
vizsga szükséges. Kis autóra jobbára helyi
fuvarok kiszállítására, melyre B jogosítvány
szükséges.

586483

(C kategóriás jogosítv
tvánnyal
v
– E kategória előny – és érvényes
GKI kártyá
yával)
Jelentkezés szakm
kmai
m önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Érdeklődni: +36-20/444-54-06

Reklámújságok postaládás
terjesztésére megbízható, precíz
munkatársakat keresünk Érdre,
Budaörsre és Törökbálintra.

583006

Gépkocsivezetőt

06 30 630 0500

A jelentkezéseket
a zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

586026

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.
E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakk
kkereskedelmi
k
cég az alábbi
munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Érdeklődni:

Építőipari cég folyamatos munkalehetőséget
kínál betanított munkások,
segédmunkások, kőművesek részére.
Szállás önálló lakásokban biztosított.

Érdi élelmiszerüzletünk családias
csapatába heti 40 órás munkára
lelkes eladó kollégát keresünk.

586539

Bojana 6 év körüli, közepes
termetű, jellegzetes orrú,
ivartalanított szuka. Talált
kutyusként került a menhelyre azonosító nélkül, nagyon
ragaszkodó, nyugodt, békés
természetű. Más kutyákkal is
jól kijön.

Sörök kiszállításához keresünk azonnali kezdéssel
munkatársakat, B kategóriás jogosítvánnyal.
Bejelentett munkaviszony, egyéb juttatások,
családias munkahelyi légkör.

586451

Rudi 2 év körüli, vidám, közepes-nagy testű kan kutyus.
Kedves, mozgásigényes, emberközpontú kutyus. Nagy
ereje miatt tapasztalt gazdinak ajánljuk kertes házba.
Szuka kutyákkal általában
jól megfér.

585518

0620/981-6474

Azonnali kezdéssel szakácsot keresek napi menük elkészítésére,
érdi konyhára. Munkaidő és bérezés megegyezés szerint. Tel.:
30/486-0800.

585855

Dr. Fekete Balázs

ÁLLÁST KÍNÁL

585519

kiszállással.

Nézd a foci vb-t a CSEHvegőben
és figyeld facebook oldalunkat a focis meglepetésekért.

586174

Veszettség
elleni
védőoltás,
585408

Gazdikereső

apróhirdetés

06-20-318-4555

Palatetők bontás nélküli felújítása Bodó Gábor, 30/227-7082.
Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia! Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés,
árajánlat.
www.facebook.com/palatetok
www.palatetok.hu

Munkavédelem
Munkaruházat

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43, 0620-214-9640

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

PaPucsok,
klumPák

581900
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Milák Kristóf ifjúsági világ- és Európa-bajnok, felnőtt
világbajnoki ezüstérmes úszónak adományozta idén
az Érdi Sport Díjat a város közgyűlése. A fiatal sportoló most érettségizik a Gárdonyi Gimnáziumban, és
nyáron újabb három világversenyen szurkolhatunk
neki.
Milák Kristóf 2000-ben
született. Hatéves korától
úszik: az érdi Mazsola Úszó
Tanodában tanult meg úszni Egerszegi Klárától, aki
később az első edzője lett és
tízéves koráig irányította a
felkészülését. Később Plagányi Zsolt vette át edzéseinek irányítását, és 2014ig együtt készültek. Az első
komolyabb hazai siker 2014
nyarán következett, amikor
Kristóf a serdülőbajnokságon aranyérmes lett 100
méteres pillangóúszásban.
Ekkor már Selmeci Attila irányítása mellett végezte felkészülését. 2015-ben
serdülő válogatottként
utazhatott ki Tbiliszibe,
ahol az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált rendezték, és negyedik helyezést
ért el a 100 méteres pillangóúszásban. Ettől kezdve
sikert sikerre halmozott:
2016-ban először a serdülőbajnokságon nyert több
aranyérmet úgy, hogy korosztályos rekordokat állított fel többször is. A nyári,
Hódmezővásárhelyen megrendezett ifjúsági Európa-

nokságon szerzett ezüstérmet a 100 méteres pillangóúszásban. Augusztusban
az Indianapolisban rendezett ifjúsági világbajnokságon négy aranyérmet nyert,
ismét ifjúsági világcsúcscsal. Ezek a sikerek most
már azt jelezték, hogy Milák elérte a világklasszis
kategóriát. Mint úszósportunk egyik legnagyobb tehetségéről beszélnek róla a
szakemberek. 2017-ben az
év magyar utánpótláskorú
sportolójának választották.
Az idei év is remekül indult. A márciusi felnőtt országos bajnokságon több
számban is győzni tudott és
a 200 méteres pillangóúszásban elért eredményével jelenleg első a világon.
Milák Kristóf az általános és középiskolai tanulmányait az érdi Gárdonyi
Géza Gimnáziumban folytatta, ahol jelenleg érettségizik. Ezen a nyáron újabb
három világversenyen indul. Először Helsinkiben az
ifjúsági Európa-bajnokság,
majd Glasgow-ban a felnőtt
Európa-bajnokság követke-

Győzelemmel zárt az ÉRD
Győzelemmel és a hatodik bronzéremmel a nyakában könnyed, 29–21-es győzezárta az idényt az ÉRD, amely a női kézilabda NB I utol- lemmel zárta a szezont.
– Jó hangulatú, év végi
só fordulójában hazai pályán 29–21-re verte a Budaörsöt.
meccs volt, de legalább jó
A térségi rangadó kezdő- ella révén növelte előnyét sok gól volt. Mindkét csapat
küzdött, de már inkább erődobását Klivinyi Kinga vé- Szabó Edina együttese.
Mihály Attila lányai ugyan ből. Szeretnék Rácz Marigezhette el. Hogy ez azt jelenti-e, hogy ezzel a mozdulattal volt, hogy felzárkóztak, de a annéval együtt gratulálni a
búcsúzott az ÉRD-től, vagy meccset az ÉRD uralta, s a csapatunknak. Ez a bronzéppen csak megerősítette a szünetre Andjela Bulatovics érem szép teljesítmény,
maradását, egyelőre homály góljával kijött az addigi legna- büszkék vagyunk rájuk! Voltak kemény időszakaink, de
fedi. A Budaörs két meghatá- gyobb különbség (16–12).
A fordulásra íg y annyi úgy gondolom, hogy így öszrozó játékosát is nélkülözte
az ÉRD ellen, hiszen combsé- kérdés maradt, hogy vajon szességében ez egy pozitív
rülése miatt Sipeki Flóra, K rpezs-Slezák Katarina mérleg. Szeretnék köszönemíg a Győr ellen bokasérü- megszerzi-e kétszázadik tet mondani az összes stáb-

bajnokságon megnyerte a
200 méteres pillangóúszást,
és eredményével felkerült a
felnőtt világranglistára.
Az igazán nagy világsikert a 2017. év hozta meg.
Először az izraeli ifjúsági
Európa-bajnokságon nyert
aranyérmet 200 méteres
pillangóúszásban és az ott
elért idejével új ifjúsági világcsúcsot állított fel, majd
a budapesti vizes világbaj-

zik. Októberben, Argentínában, Buenos Airesben
rendezik meg az Ifjúsági
Olimpiát, ahol további sikereket várhatunk az Érdi
Úszó Sport Kft. versenyzőjétől – hangzott el a testület
ülésén.
Milák Kristóf T. Mészáros András polgármestertől vette át a díjat, és beírta
nevét a város krónikájába.
Munkatársunktól

Nem tudta megtörni a Puskás Akadémia FC II hét
meccs óta tartó veretlenségi szériáját az Érdi VSE,
amely az NB III Nyugati csoportjának 29. fordulójában
ugyan háromgólos vereséget szenvedett, de a TARR
Andráshida SC kikapott az immár bajnok Kaposvári Rákóczi FC-től, ezáltal az érdiek biztosan bronzérmesként
zárják a bajnokságot.

ÉRDI VSE–PUSKÁS AKADÉMIA FC II 0–3 (0–1)
Érd, 200 néző. V: Kubicsek (Vörös, Rózsás)

lyás pedig néhány perc alatt
Érdi VSE: Borek – Kárász, Hegedüs N. (Koós, a szünetben), Csiszár,
ziccerbe is került, de öt méNémeth G. V. – Kónya B. (68.), Pallagi, Melczer – Kelemen P., Pál Sz.
terről csak Tóth Balázst ta(Kalmár D., 63.), Pintér N. Vezetőedző: Limperger Zsolt
lálta el. Nem sokkal később
egy újabb bal oldali támadást követően Kelemen Pat előbb a 76. percben, majd im- hogy ők berúgták a helyzerik éles szögből, fordulásból már Melczer Vilmos sérülé- teiket, mi pedig nem. De minleadott lövését Tóth Balázs a se miatt emberelőnyben egy- dent megtettünk, sokat meA második játékrészre léc alól tornázta ki. Az érdi- egy kontrából ismét Prosser lóztunk, küzdöttünk. GratuAhogy Limperger Zsolt
megjósolta: igazi nyílt sisa- Koós Gábor váltotta Hege ek saját kapuja elé szögezték volt eredményes, így a Pus- lálok a csapatnak a bronzkos küzdelemmel kezdődött dűs Norbertet, a középpá- a vendégeket. Ebből viszont kás Akadémia FC II 3–0-ra éremhez! – értékelt Limpernyert, ám mivel a ger Zsolt.
az Érdi VSE–Puskás AkaTARR Andráshida
démia FC II mérkőzés. A
– Sajnos ez egy csúfos veSC 2–0-ra kika- reség volt. Sajnálom, hogy
találkozó elején egy vépott a Kaposvári így köszönünk el a szurkodelmi hibát kihasználtak
Rákóczi FC-től, lóktól. Elnézésüket kérem
a vendégek, s Prosser Dá
így az érdiek biz- az egész csapat nevében.
niel révén megszerezték
tosan a tabella Ajándékoztunk egy gólt az
a vezetést. Ezt követően
harmadik, bronz- ellenfélnek, utána több zicaz érdiek helyzetek sorát
érmet érő helyén cerünk is volt, amik nem
dolgozták ki, előbb Né
végeznek a baj- mentek be, a végén Melczer
meth Gábor Vince beadánokságban!
sa után Kónya Benjámin
Vilmos sérülése miatt em– Sokkal több berhátrányban voltunk, aklövését védte bravúrral
volt ebben a kor el is fáradtunk, kicsit
Tóth Balázs, majd Pál
meccs ben. Oda- hitehagyottak voltunk. SajSzabolcs fejelt nem sokvissza meccset ját- nálom, hogy így alakult –
kal a kapu mellé. Aztán
szottunk, amit én nyilatkozta Németh Gábor
ug yan eg y veszélyes
nem nagyon szere- Vince.
Prosser-szabadrúgást letek, főleg olyan készámítva az érdiek akaAz Érdi VSE az NB III Nyupességű játékosok gati csoportjának 2017/2018rata érvényesült, Kónya
ellen, mint amilye- as kiírását június 3-án,
Benjámin tekerése vinek a Puskásban 17.30-kor zárja, amikor a Viszont csak a kapufán
vannak. Veszélyes deoton FC II vendégeként lép
csattant. Íg y eg ygólos
vállalkozás volt a pályára Székesfehérváron.
vendégelőnnyel vonultak Németh Gáborék vereséggel, de bronzéremmel zártak hazai pályán
öltözőbe a csapatok.
(Fotó: Balogh István) miénk. Azon múlt,
QQDomonkos

A távozó játékosokat június 13-án búcsúztatja a csapat, ahova mindenkit szeretettel várnak
(Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

lést szenvedő házi gólkirálynő, Szöllősi-Zácsik Szandra
sem volt bevethető.
Az ÉRD kezdte jobban a
találkozót, hiszen Tóth Gabriella és Mariama Signaté
góljaival ugyan meglépett,
ám a Budaörs sem hagyta
magát, Gerháth Fanni vezetésével tartotta a lépést –
egészen a kilencedik percig.
Innen viszont Krpezs-Slezák Katarina és Tóth Gabri-

gólját az NB I-ben, amelyhez
egy gólra volt szüksége. Aztán hamar, mindössze 1
perc 52 másodperc után le is
zárta ezt a kérdést a jobbszélső.
Innentől kezdve eg yre
egyértelműbb volt az ÉRD
fölénye, amely folyamatosan
növelte is azt. A játékrész derekán pedig masszív, hatgólos előnyben volt. A végjáték
sima volt, az ÉRD így egy

Az ÉRD bronzérmes csapata
Milák Kristóf családja körében a díjátadó után

Bronzérmes az Érdi VSE
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Bernát Dorina, Andjela Bulatovics, Domokos Dalma, Julie Foggea,
Gávai Szonja, Mireya González, Janurik Kinga, Kisfaludy Anett, Kiss
Nikolett, Klivinyi Kinga, Kóka Mariann, Kovács Barbara, Krpezs-Slezák Katarina, Landi Gabriella, Coralie Lassource, Moncz Nikolett,
Reizinger Sára, Jamina Roberts, Mariama Signaté, Szabó Laura, Takács Kitti, Tóth Gabriella.

ÉRD–BUDAÖRS 29–21 (16–12)
Érd, 1000 néző. V: Medve, Tarnavölgyi
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 8 (4), TÓTH G. 5, A. Bulatovics 1, Kisfaludy 2, SIGNATÉ 4, C. Lassource 3. Csere: Foggea (kapus), Kiss N.,
Szabó L. 1 (1), Roberts 3, Gávai 1, Bernát, Domokos 1 (1), Moncz.
Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek:
6/6, ill. 3/1.

tagnak, akik a csapat körül
dolgoznak és minden játékosnak, amatőröknek, gyerekeknek. Nekik is köszönöm, hiszen az ő támogatásuk fontos a klubnak és ők is
részei ennek az eredménynek! Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, akik
sokat segítettek a csapatnak. Szeretjük őket és büszkék vagyunk rájuk. Azoknak a játékosoknak a búcsúztatása, akik elmennek a
klubtól, június 13-án lesz.
Aki szeretne eljönni, szeretettel várjuk az utolsó alkalommal, amikor így együtt
leszünk! – mondta Szabó
Edina, az ÉRD vezetőedzője.
Az ÉRD a sorozatban megszerzett hatodik bronzérmét
dr. Aradszki András országgyűlési képviselőtől, T.
Mészáros Andrástól, Érd
Megyei Jogú Város polgármesterétől, Zsiga Gyulától,
a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójától,
illetve Rupp Istvántól, az
MKSZ versenyigazgatójától
vette át.
QQDomonkos Bálint
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XI. Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozó
A szervezők pénteken még álmodni sem merték, hogy
szombaton ragyogó napsütésben, szinte kánikulai melegben rendezhetik meg a Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Találkozót, az égiek azonban kegyesek voltak hozzájuk és a vendégekhez. Érd Megyei Jogú Város kiemelt
városi rendezvényét az ófalusi Pincetulajdonosok hívták
életre immáron tizenegyedik alkalommal, s a siker ezúttal sem maradt el.
A közelmúltban a város
teljesen felújította a Mély ut
cát, így a kilátogatók a ren
dezvény érdekességei mel
lett a gyönyörűen lekövezett
utcát is megcsodálhatták.
Ezúttal is sokan voltak, akik
még soha nem jártak az érdi
pincesoron, többen hangot is

lődtek az esemény iránt,
hiszen volt állatsimogató,
arcfestés, kézműves foglal
kozás, lufihajtogató bohóc,
interaktív g yerekkoncert
és óriás buborékfújás is.
Délelőtt és délután is meg
rendezték a pincelátogatá
sokat, amelyen több mint

Nagy sikert aratott a Forrás Néptáncegyüttes érdi Naprózsa és Kiskutyavár Táncegyütteseinek fellépése

Népszerű program volt a pincelátogatás
adtak ámulatuknak. A ren
dezvény jelképévé vált a kis
vonat is, ami ezúttal is kez
déstől késő estig forgott a
pincesor és a városközpont
között.
A kora délutáni megnyitó
előtt főleg családok érdek

százan vettek részt. Ők Hudák Mihály segítségével
nyerhettek bepillantást a
présházakba, s kóstolhat
ták meg a ház borait is.
Napközben fellépett Csocsesz, de volt szenior öröm
tánc is.

A nemzetiségiek is láza
san készültek egész nap,
hogy azután délután elkez
dődjön az ünnepélyes felvo
nulással a találkozó. A vise
letbe öltözött görögök, hor
vátok, németek, lengyelek,
erdélyi magyarok és széke
lyek, bukovinai székelyek fél
háromkor gyűltek össze és a
Termál Hoteltől vonultak fel
énekelve, táncolva a szín
padhoz.
Elsőként a Pumukli Német
Nemzetiségi Óvoda kicsinyei
léptek a közönség elé és
arattak sikert, majd a ren
dezvényt hivatalosan is
megnyitotta T. Mészáros
András polgármester és Hu
dák Mihály, a Pincetulajdo
nosok Egyesületének elnö
ke. A Szőlővirág Ünnep szép

hagyománya, hogy áldásban
részesül a szőlőhegy, vala
mint a jövendő termés, ezért
előbb Erdélyi-Takács István református lelkész,
majd Mojzer György katoli
kus plébános mondott imát.

A program ezután a nem
zetiségek műsorával folyta
tódott, mindnyájan nagyon
kitettek magukért, a lelkes
közönség vastapssal, fütty
szóval, éljenzéssel köszönte
meg a színvonalas bemutató

Monostori Vilmos sóskúti borásznak gratulál T. Mészáros András
polgármester
(Fotók: Boros Sándor)

Hudák Mihály, a Pincetulajdonosok Egyesületének elnöke fogadja az érkező vendégeket

Ezután került sor a bor
verseny eredményhirdeté
sére, amit tragikusan fiata
lon elhunyt borásztársuk
emlékére rendezett idén a
Pincetulajdonosok Egyesü
lete. Görgényi György már
cius elején hunyt el autóbal
esetben. Elvesztése nem
csak a pincetulajdonosokat,
de az egész várost megráz
ta. Emlékének adózva régi
ós emlékversenyt rendez
tek a Buki Pincében, ahová
63 bort neveztek: 32 fehéret,
11 rosét és 21 vöröset. A
vándorkupát a tavalyi győz
tes Lucza István Monostori Vilmos sóskúti borász
nak adta át, aki tizennyolc
éves óborokkal kápráztatta
el a zsűrit.

kat. A színpadon nagy sikert
aratott a Forrás Néptánc
együttes érdi Naprózsa és
Kiskutyavár Táncegyütte
seinek fellépése; valamint a
Mag tár Hag yományőrző
Néptáncegyüttes műsora is.
Mindhármukat a Bara Zene
kar kísérte, akik ezután
koncertet is adtak.
Az esti retróbulit a horvát,
a német és a görög nemzeti
ség melegítette be, ugyanis
a népek báljában akit csak
lehetett, megtáncoltattak.
Ezután kezdődött az igazi
nyáresti retróparti a híres
lemezlovassal, B. Tóth Lászlóval, akivel azután késő
estig mulattak az egybe
gyűltek.
QQBNYH

