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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Megkaptam, amire vágytam, és szeretnek. Ez a lényeg”
Interjú Tébiné Mariettával

n 4–5. oldal

Újraéledő hagyomány az érdligeti fonóban
Nagyanyáink praktikáira, kézimunkáira tanította egy hétig az általános iskolás gyerekeket Tamaskáné Jakab Margit, az érdi szövőkör
és a kézműves klub vezetője. Nagyon
sok mindent megtanulhattak ez alatt
az öt nap alatt a gyerekek. Nemcsak
a szövés, a batikolás alapjaival, illetve a szövőszékkel és -kerettel, valamint a hulladék textilek számtalan
újrahasznosítási módjával ismerkedhettek meg, hanem a kenyérsütéssel
is. A kerti kemencében pizzát, kenyeret, fánkot, kürtőskalácsot sütöttek,
s együtt főzték az ebédet is. Természetesen a felnőtteknek szóló tábor
sem marad el: a már gyakorlottabb,
illetve kezdő hölgyeket augusztus
6–10. között várja Tamaskáné; érdeklődni, jelentkezni telefonon lehet,
a 06-30-213-1209-es telefonszámon.
Természetesen a szövőkör, illetve a
kézműves klub foglalkozásai is folytatódnak ősztől, sőt, ha lesz elég jelentkező, a gyermekszakkör is újraindulhat.
n 17. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)

Innovációs központ épül

Érdi Művésztelep tizedszer

Végh Richárd vb-győztes

Technológiai és Innovációs Park épül Érden – közölte
T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az innovációs központ idetelepítésével
100–150 munkahely jöhet létre a városban és nő az
iparűzésiadó-bevétel is.
n 7. oldal

A 10. alkalom óhatatlanul a számvetés ideje is, hogy
honnan hová jutott el a kezdeményezés. Kéri Mihály a
kezdetekre emlékezve elmondta, hogy már évekkel a
2009-es megalakulás előtt folytak disputák a művésztelep szervezéséről.
n 9. oldal

Aranyérmes lett a kínai Tajpejben zajló szumó világbajnokságon a junior korosztály 80 kilogrammos
súlycsoportjában Végh Richárd, az Érdi Spartacus SC
sportolója, aki a döntőben az ukrán Makszim Csibulnyak ellen meccselt.
n 23. oldal

A NAGYSZÜLŐ AHOL TUD, SEGÍT.
2018. aug. 17-ig nálunk mindenki nyer!
Most garantált ajándékkal aug. 17-ig
az unokájának vagy Önnek.

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

181481

Kérjen időpontot INGYENES,
átfogó hallásvizsgálatunkra!

Kedvező árú digitális hallókészülékek • Részletfizetési lehetőség

186190

Érd, Budai út 28. 06 30 825 9274
AA5836732

2

| 2018. július 25. |

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 (független)
 06-70-410-7921
Telefonon történő
egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy
e-mail alapján minden nap.

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: 06-23-427-410,
06-23-427-510
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
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.
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Mélyül a termálvizes kút Ófaluban
Augusztus közepén befejeződik a meleg vizes kút fúrása Ófaluban. Zsirkai Lászlót, a kivitelezési feladatok ellátásával megbízott Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető
igazgatóját arról kérdeztük, hogy állnak jelenleg a munkálatok, és milyen feladatok várnak a kivitelezőre a fúrás befejezése után.
Mélyül az új meleg vizes
kút Ófaluban; már elérték a
357 méteres mélységet. A teljes, 900 méter talpmélységű
kút fúrásának, bélelésének
és a kútfej kialakításának
határideje augusztus 17-e;
ezt követően kezdődhet a
kútház, illetve annak gépészeti és elektromos kialakítása, valamint a szivattyú
elhelyezése – tudtuk meg
Zsirkai Lászlótól, a kivitelezési feladatok ellátásával
megbízott Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatójától.
– Az új kút kivitelezésére
közbeszerzési eljárást írtunk ki, és május 30-án átadtuk a nyertes kivitelező részére a munkaterületet. A
tényleges kútfúrás a berendezések összeszerelése, stabilizálása és a zajvédő fal
megépítése után kezdődhetett meg, június 19-én – tette
hozzá Zsirkai László.
– Tudni kell azt is: a kútfúrás eg y harmincméteres
gyűrű beépítésével kezdődik, amivel megszabják a

durván ötszáz méter mély
részre pedig már egy szűrőréteggel ellátott cső kerül. A
víz szivattyúk közreműködésével jön majd a felszínre
– ismertette a technikai
részleteket Zsirkai László,
aki kérdésünkre azt is elmondta: bár a kútfúrás augusztus 17-ével befejeződik,
a gépészeti munkálatok várhatóan október közepére fejeződhetnek be. A környékbelieknek fontos információ,
hogy ezek a munkafázisok
már nem járnak olyan zajterheléssel, mint a fúrás.
– Külső szakértők bevonásával mérjük a zajkibocsátást. Előzetes eredményeink
jók; azt mutatják, hogy a zajvédő falnak köszönhetően
határértéken belül marad –
mondta Zsirkai László,
hangsúlyozva: a kivitelezés
csak a nappali órákban, reggel hét és este hét óra között
zajlik, éjjel nincs munkavégzés. A következő munkálatok során előfordulhat, hogy
tovább dolgoznak, amennyiben olyan réteghez, illetve

Az új kút vizét a Duna-partra tervezett gyógy-, sport-, illetve turisztikai centrum megépülése után hasznosítják majd
értesítik majd a környéken
élőket.
– Amint elkészül a kút,
kezdődhet a vízjogi engedélyezés. Szeretnénk minősíttetni a kutat, hiszen a régi
létesítmény vize is minősített, tehát gyógyászati célokra alkalmazható volt.
Erre a régi, a B-60-as kataszteri számú termálkútra

még így is csak mintegy öt
éven át tudná kiszolgálni az
igényeket. Az Attila-kút vízhozama – amíg még üzemelt
– évente 104 ezer köbméter
volt, ami naponta 245 köbméternyi vízvételezést jelent. Ez soknak tűnik, de
fontos tudni, hogy míg az
uszodák vize vegyszerekkel
kezelhető, a termálvízbe

egyébként 2020. június 20áig van üzemeltetési engedélyünk; a szakvélemények
alapján működtetéséhez felújításra lenne szükség, de

vegyszert nem lehet adagolni, hanem szükség szerint
cserélni kell a medencék vizét – hangsúlyozta Zsirkai
László, aki elmondta azt is:

A szintén újrafúrt artézi kutat tavaly szeptemberben adták át
fúrás irányát. Az első négyszáz méteren nemcsak fúrni
kell, hanem béléscsövezni is,
majd ezt a béléscsövet körbebetonozni. A következő

kőzethez érnek, ahol a fúrófejet nem lehet leállítani, kihúzni törésveszély nélkül.
Ha szükség lesz meghoszszabbított munkavégzésre,

az érdi termálvíz 43–44 fokos – ez azért fontos, mert
csak az a víz kaphat termálvíz minősítést, amely eléri a
40 fokot.
Az új kút vizét a Dunapartra tervezett g yóg y-,
sport-, illetve turisztikai
centrum megépülése után
hasznosítják majd – ez a beruházás a Modern Városok
program keretében megvalósuló gazdaságfejlesztési
program egyik hangsúlyos
eleme. Amíg ez a meleg vizet
hasznosító létesítmény meg
nem épül, az új kutat rendszeresen karbantartják, felügyelik majd, így a víz rendelkezésre áll, amikor megnyitja kapuit az ófalusi
gyógycentrum.
És hogy mire jó az érdi termálvíz? Még 2009-ben nyilatkozott erről lapunknak
dr. Kőszegi Gábor főorvos.
Mint elmondta, az érdi termálvíz nátrium-hidrokarbonátos, kloridos, szulfátos,
bromid- és jódtartalma is jelentős, fluorid-ion- és nátriumszulfát-tartalma pedig
kimondottan magas. Reumatológiai és a baleset utáni
utókezelésre szoruló betegek számára ajánlatos, segítségével csökkenthetők a
nőg yóg yászati panaszok.
Igen jó hatások érhetők még
el idült reumatikus fájdalmak, köszvényes bántalmak, neuralgia, fémmérgezések, törések, zsugorodások, makacs bőrbántalmak
esetén.
QQÁdÁm Katalin

interjú

interjú

Bakancslista

– Hányan laknak egy szobában?
– Négyen. Ezt igazából
nem volt nehéz megszokni.
Ha úgy vesszük, nekem ők a
családom. Liza mamával, a
szobatársammal minden
gondunkat megosztjuk egy
mással, és nagyon közel ke
rültem a szálló munkatársai
hoz is, és jóban vagyok a la
kókkal. Bár annak, aki itt él,
mind megvan a maga baja,
mégis, ez alatt az egy év
alatt nem volt vitám, nézetel
térésem senkivel.

– Pedig azt mondják, nővérnek lenni nem egy hálás
munka, akár a több műszakot, akár a sok feladatot,
akár a fizetést nézzük.

– Van férje, két felnőtt gye– Ez nem munka, ez hiva
reke, unokái, volt állása. Mi tás. Vagy arra hivatott az
történt, hogyan került ide a ember, vagy nem. Csodála
tos pillanatokra emlékszem.
hajléktalanszállóra?
– Hosszú történet… Ápoló
nő voltam világéletemben,
míg nyugdíjba nem mentem.
Nemcsak kórházakban dol
goztam, hanem a Topoly ut
cai idősotthonban is, és so
sem gondoltam, hogy valaha
ide jutok.

Sosem felejtem el, például,
amikor egy ceglédi paraszt
bácsi a kórházban átölelte a
derekamat és táncba vitt –
merthogy megfogadta: ami
kor kiengedik, táncra per
dül. És erre még úgy is jó
visszaemlékezni, hogy tu
dom: egy hét múlva a bácsi
meghalt az otthonában.

– Nyugdíjasként miért
– Aki ennyire a hivatásánem inkább az idősotthonba
kérte a felvételét? Nem szere- nak él, hogyan tudja elfotett volna ott élni, ahol egy- gadni, feldolgozni egy-egy
kor dolgozott?
beteg halálát?

– Inkább arról van szó,
– Nehezen. Volt, aki mel
hogy azt végleges megoldás lett ott ültem éjjel, fogta a
nak éreztem volna, nekem kezem, mert azt hitte, a fele
pedig még vannak céljaim: sége vagyok.

„Megkaptam, amire vágytam, és szeretnek. Ez a lényeg”

– Azért nemcsak a munka
volt az életében, férjhez
ment, családja lett. Ekkor
költözött Érdre?

kor már beteg voltam, sok
szor rosszul lettem az utcán,
amikor a kicsiért óvodába
mentem, de sajnos a lányom
nem vette komolyan az álla
potomat. Aztán úgy alakult
– hogy miért, arról nem sze
retnék beszélni, elég az hoz
zá, hogy az ő magánéletével
volt összefüggésben –, hogy
megkért rá: költözzek el.
Egyik napról a másikra el
kellett jönnöm, de nem volt
hova. Betegen, nyugdíjasan
albérletbe? Vag y mentem
volna ismerősök nyakára?
Ezt nem szerettem volna.
Visszajöttem Érdre, a sem
mibe. Aludtam én telefonfül
kében is. A legrosszabb az
volt, hogy az unokáimnak
megígértem: a mami kéthe
tenként megnéz titeket! Ezt
az ígéretemet nem tudtam
betartani.

– Igen, a vincelléri részen
építkeztünk a férjemmel.
Azt mondja a fáma: mire fel
épül egy ház, szétmegy a
család. Ez sajnos így igaz. A
házasságunk tönkrement –
és ennek köszönhetően az
egészségem is –, de együtt
maradtunk. Részletekbe
nem mennék bele, nem volna
sportszerű a férjemmel
szemben. Elég az hozzá,
hogy nem szerettem volna
elválni, a gyerekek miatt.
Míg kisebbek voltak, azt
mondogattam magamnak:
most az a fontos, hogy tanul
janak tovább, én még bírom.
Aztán, ahogy nőttek, azt
mondtam: legyen munka a
kezükben, én még bírom. Mi
kor elhelyezkedtek, elhagy
– Mikor látta őket legkötam a férjemet – otthagytam zelebb?
a házat, lemondtam minden
ről, albérletbe költöztem.
– Tavaly karácsonykor. A
szállón kaptam egy gyer
– Mennyi idősek most a mekeknek szóló csomagot,
azt levittem az unokáknak.
gyerekei?
A lányomnak is vittem cso
– A fiam harminchárom, a koládét, meg egy öngyújtót.
lányom harminckét éves, és Több sajnos nem tellett, de
én mindig azt tartottam, és
van három unokám is.
a gyerekeimet is úgy nevel
tem, hogy nem az ajándék
– Tartják a kapcsolatot?
értéke számít, hanem hogy
– Nem. A fiam néha felhív, azt szívből adjuk. Emlék
a lányom szinte soha. A fiam szem, eg yszer a fiamtól,
Székesfehérváron él, a lá mikor még gyerek volt, egy
nyom messzebb. Laktam lent flakon mosószert és eg y
nála másfél évig, vigyáztam Spor tszeletet kapta m
a gyerekekre, mert megkért ajándékba, és olyan boldog
rá. Otthagytam az albérle voltam, de olyan! Nagyon jó
tet, leköltöztem hozzá. Ak gyerekek voltak egyébként,

mikor a Topoly utcában
dolgoztam, rendszeresen
megleptek valamivel: cső
tésztából levest főztek, sü
teményt sütöttek, mire ha
zaértem. Csak, sajnos, a
rossz házasság unk rá
nyomta a bélyegét az ő éle
tükre is.

– Így utólag nem érzi azt,
hogy korábban el kellett volna hagynia a férjét, és különmenni a gyerekekkel?
– De igen, csakhogy fél
tem. Nem mertem meglépni.
Mikor felnőttek és elköltöz
tem, egyrészt már késő volt,
másrészt úgy érzem, a gye
rekek megharagudtak rám
ezért, rossz anya lettem a
szemükben, és meg is rom
lott a kapcsolat köztünk.

– Nehéz volt meghozni a
döntést, hogy a szállóra költözik?
– Igen, nagyon. Volt egyéb
ként egy ismerősöm, aki már
itt élt. Ő mondta, próbáljam
meg, hívjam fel a szállót, hát
ha felvesznek. És sikerült.

– Elmeséli?
– Az infarktussal kezdődött. Kiderült, hogy a szívizomsejtjeim többsége elhalt, emellett magas a vérnyomásom, gerinc- és porckorongsérvem van, az aortáim beszűkültek. Ráadásul
egy gyerekkori TBC-fertőzés folyományaként rengeteg tüdő- és mellhártyagyul-

kardiológián, hogy vegyek
részt egy kísérleti programban, és ezzel kapcsolatban
elvégeztek különböző vizsgálatokat, többek közt ultrahangon is voltam. Mikor már
másodszorra kellett mennem
UH-ra és CT-re, éreztem,
hogy gond van. Egy fiatal
doktornő behívott magához,
és megkérdezte: hogyan képzelem én, hogy áttétes tüdőrákos betegként ilyen programra jelentkezem?! Én csak
ültem, megszólalni sem tudtam, pedig formálódott bennem a válasz. Annyit mondtam: köszönöm, mehetek?
Ekkor jött rá, hogy én semmit
sem tudtam az állapotomról.
A vizsgálatokra a hajléktalanszálló munkatársa, Tamás kísért el. Hazaúton kértem, hagyjon egyedül, hadd
ordítsam ki magam.

– Gyógykezelés?
– Erre már nincs kezelés.
Gyógyszereket persze kapok. De visszatérve a bakancslistához: jöttünk hazafelé a kórházból Tamással.
Beszélgettünk. Meséltem
neki, hogy minden vágyam
az volt az életemben, hogy ha
tolókocsiban is, de a tengert
lássam, megérintsem. Nana,
mondta Tamás, csak nem bakancslista? Dehogy, mondtam. De tovább beszélgettünk arról, mi mindent szeretnék még csinálni, amire
korábban nem volt módom.
Mondtam, hogy szeretnék
eg yszer
el menni
a
McDonald’s-ba, mert oda
soha nem jutok el – tekintve,

– És valóra váltották az álmait a hajléktalanszálló
munkatársai?
– Igen. Elvittek a Vajdahunyad várába. Ez volt az első
a bakancslistámról. Hatalmas meglepetés volt. Ahogy
átmentünk a hídon, és láttam
a kacsamamát a kicsinyeivel, ahogy figyeltem a verebet, hogy mekkora kenyérdarabot visz, mintha gyerek
lettem volna megint. Nézelődtünk, elbohóckodtunk,
még találós kérdéseket is
feltettek nekem. A második
meglepetés a McDonald’s
volt. Valami különleges jegeskávét ittam, amiről korábban azt sem tudtam, mi
fán terem, megszórták mindenfélével. Akkor volt a főtéren a Live Street Art, megnéztük a kötéltáncosokat,
lángost ettünk, körbenézegettünk. Minden érdekelt. A
harmadik meglepetés a Balaton volt. A tengerhez akartak elvinni, de nem mertek,
az állapotom miatt. Nagyon
ramatyul tudok ám lenni. De
ha nem is jött össze, három
napot tölthettem a Balatonnál.

30 nap alatt!

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

– Sajnos, itt sem kerülte el
a betegség.
– Hát nem. Karácsony első
napját a lányomnál töltöt
tem, 26án pedig a fiam volt
osztálytársa hívott meg ün
nepi ebédre. Ő egyébként is
gyakran hív, érdeklődik, hoz
„túlélőcsomagot”: tejet, egy
üveg paradicsomot, két cso
mag szalámit, sajtot, vajat,
kenyeret.

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

Tüzifa eladás.
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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: 8-15h
MY

– Nem volt csalódás, a tengerhez képest?
– Dehogy, hiszen ez is tenger, a magyar tenger! Abba
úgyse mentem volna bele, de
itt, itt fürödtem. Háromnegyed tizenegykor mentem
be, fél hatkor Tamás már tűkön ült, mikor jövök már ki,
nem volt épp jó idő, hatalmasak voltak a hullámok, villogott a viharjelző is. Zsuzsi –
ő volt a másik kísérőm, szintén a szálló munkatársa –
bent volt velem végig, elhozta
a lánya delfinjét. Még azt is
kilyukasztottam.
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De hogy az milyen jó volt!
Vagy harminc éve nem ettem
császármorzsát. Mondtam
magamnak: ha belehalok,
ezt akkor is megeszem! Az
utolsó szemeket is felszedegettem a villámmal. Nem vagyok oda az ételkülönlegességekért. Ha nyernék a lottón, mondjuk, volna egy hármasom, rántott szeletet ennék, krémest, császárszalonnát. Biztos kinevet érte,
hiszen ezek nem nagy igények. A nyaralásra visszatérve, miután hazajöttünk,
elhatároztam, hogy megkeresem önt. De megelőzött: ön
hívott fel előbb, miután hallott a bakancslistámról.

– Hol töltötték ezt a három
– Miért szerette volna felnapot?
venni velem a kapcsolatot?
– Hogy az újság hasábjain
mondhassak köszönetet.
Legfőképp a szálló munkatársainak, akik mindent elintéznek körülöttem, aztán
Dizseri tanárnőnek, a Habilitációs Központnak, Fórizs
Gyula Zsolt baptista, illetve
Vassné Baki Ilona református lelkésznek. Ilike többször is meglátogatott, ő keresztelte egyébként a gyerekeimet. Kérdezte, mire van
szükségem, mit szeretnék?
Mondtam, Ilike, semmit a világon. Nekem az, amit kaptam, untig elég.

– De mégis, mi van még a
bakancslistán?
– Semmi. Megkaptam,
amire
vágytam, és
szeret1
2018. 07. 17.
5:58
nek. Ez a lényeg.
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ralni.

– Szántódon, Dizseri Márta tanárnő nyaralójában.
Nagyon-nagyon köszönöm a
lehetőséget, csodálatos volt!
Sétáltunk Siófokon, a víztoronynál, táncoltunk a Csárdáskirálynőre a zenepavilonnál az esőben. Nem számított, hogy én a hajléktalanszálló lakója vagyok, ők
pedig a gondozók. Elmosódtak ezek a különbségek. Mikor Siófokon kérdezték, hova
menjünk még, körbenéztem,
és láttam, hogy a közeli
templom kapuja nyitva van.
Bementünk. Bár nem vagyok
hívő, letérdeltem a Máriaszobor előtt, és köszönetet
mondtam ezért a három napért. Azért az ebédért is,
amit az első napon ettünk,
egy kis étteremben.
Én rá4kuponos hirdetes.pdf
– Gyakran volt ott régebben? kos vagyok, kevéssel be-

Zöldudvar

Gyermek gyógycipő
orvosi
rendelvényre

lóra havonta. Ahogy jöttünk
hazafelé, megláttunk egy kiírást: golfpálya. Ez is régi vágyam, végigsétálni egy golfpálya füvén. Elmondtam Tamásnak, hogy szeretem a kiállításokat, a múzeumokat, a
természetet, a könyveket…
Tamás pedig figyelt, és megjegyzett mindent.

186491

– 2017. szeptember elseje
óta, vagyis lassan egy éve.
Három szatyorral érkeztem,
egy nagyobbal és két kiseb
bel. Az első két hét nem volt
könnyű, hozzá kellett szok
nom ehhez az új helyzethez.

– Nem érti senki. Én sem.
Biztos hibás vagyok valamiben, de hogy miben, azt nem
tudom. Mondtam már a fiamnak, nekem nem kell a pénze, de nagyon jólesne, ha havonta egyszer bevásárolna
pár alapélelmiszert: krumplit, zsírt, hagymát… De sajnos nem jön, csak telefonál.
Visszatérve a karácsonyra,
pár napra rá infarktust kaptam. Na, a lányom akkor felhívott, hogy hallotta, gyűjteni kellene a temetésre a
pénzt. Mondtam, erre nincs
szükség, egyrészt mert úgysem döglök meg, másrészt
meg majd az itteniek eltemetnek. Nagyon szeretem a
hajléktalanszálló munkatársait! Amit kiejtek a számon,
azt teljesítik. Tudják, hogy
szeretem a kólát, hát egyikük rendszeresen meglep
vele, a másik vágja a hajam,
manikűrözi a körmöm. Ennivalót is kapok. Szeretnek.
Úgy szeretnek, hogy érzi az
ember. Ez jó dolog, de borzasztó is. Merthogy szégyellem, hogy vadidegen emberek törődnek velem. A bakancslistát is ők találták ki.

168251

– Mióta él a hajléktalanszállón?

szeretnék kimenni egy al
bérletbe. Elég egy szoba
konyha, az udvaron vízcsap
pal, odabent villannyal. De
kezdjük a történet elején.
Budai gyerek vagyok, a Fila
torigátnál laktunk, majd a
József Attila lakótelep követ
kezett. Csecsemőgondozó
szerettem volna lenni, mert
nagyon szerettem a piciket,
de sajnos, mikor jelentkez
tem, csak ápolónőképzőbe
volt felvételi, így hát azt vé
geztem el. A Tétényi úti kór
házban kezdtem, majd a tö
rökbálinti tüdőgondozó kö
vetkezett, onnan kerültem a
Topoly utcai idősotthonba,
aztán vissza, Törökbálintra.
Egy rövid időszakot leszá
mítva egész életemet a szak
mámban töltöttem, és na
gyon szerettem.

5
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Valaha megvolt mindene; igaz, a házassága nem volt boldog, de ott volt a két gyerek, a szeretett munkája, a háza.
Ma a hajléktalanszállón él, a szobatársai és a gondozók
az új családja, nyugdíjából adósságot törleszt. Nemcsak
a régi életét vesztette el, hanem az egészségét is – nemrég megtudta, hogy súlyos beteg. Nem akart ő bakancslistát írni, de a szálló munkatársai csak kifaggatták, mit
szeretne, mire vágyik, és segítőkész emberek bevonásával nekiálltak megvalósítani. Tébiné Mariettával beszélgettünk szeretetről, családról, vágyakról és beteljesülésről.
n ÁdÁm Katalin

| 2018. július 25. |

– Egy idegen többet törő- ladásom volt, és ennek most hogy a nyugdíjamból egy régi
– Iskoláskorom óta nem. érem, hát menüt kértem.
dik önnel, mint a saját gyer- jöttek elő a következményei. kölcsönt is vonnak, alig pár Nem anyagi okok miatt; a Hétszázötven forint volt, lenÁprilisban felajánlották a ezer forintom marad enniva- férjem nem szeretett nya- cseleves, smarni meg alma.
mekei? Ez nem értem.

165164

| 2018. július 25. |

173685

4

Optikai keretek

- 50%**

✁

* kivéve Ray-Ban kollekció
** csak komplett szemüvegkészítése esetén.

✁

Egyfókuszú BLC vagy
HVLL rétegzésű lencse

-35%**

✁

A kedvezmények nem összevonhatóak
További részletek: www.erdioptika.hu

2030 Érd, Diósdi út 48. Tel.: +36 30 680 5309

6

| 2018. július 25. |

közélet

közélet

Megkezdődtek
a kényszerkaszálások
Múlt héten már megjelent a levegőben a parlagfű virágpora – azaz elindult a parlagfűszezon. Július elsejétől büntethető az a lakos, földtulajdonos, aki nem
akadályozta meg kaszálással, gyomirtással e gyomnövény virágzását, illetve magképződését. Sajnos,
idén már több ízben kellett elrendelni kényszerkaszálást.
Mag yarország eg yike
Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területeinek.
Ez a gyomnövény nemcsak
az allergiások életét keseríti meg, hanem a kiskertekben, földeken is károkat
okoz, hiszen elnyomja a
kultúrnövényeket, felhasználja a talaj tápanyag- és
vízkészletét, ezáltal jelentős terméskiesést okozhat.
Védekezni ellene gyomirtással vagy kapálással, illetve kaszálással lehet. A
leghatékonyabb, ha gyökerestől húzzuk ki a földből a
növényt – kiskertekben ez
hatékony megoldás lehet.
Nagyobb gyepterületeken

lasztók növényvédelmi bírság kiszabására is számíthatnak, ennek mértéke tizenötezer forinttól ötmillió
forintig terjedhet, a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően.
Tavaly az önkormányzatnak nem kellett ilyen ügyben eljárást indítania, idén
viszont értesüléseink szerint már több alkalommal
rendeltek el kényszerkaszálást a magántulajdonban lévő ingatlanoknál. Sok
a városban a gyomos, elhanyagolt telek: a tulajdonosok gyakran más városban,
külföldön élnek, kertjüket
nem tartják rendben. A hi-

Sok az elhanyagolt, illetve elhagyatott telek, ahol a gyomnövényeket nem irtja senki
legalább három-négy alkalommal kaszálni kell a nyári szezonban. Aki ezt elmulasztja, és ingatlanján, földjén felüti fejét a parlagfű, az
ellen a hatóságok – belterületen a jegyző, külterületen
a járási hivatalhoz tartozó
növény- és talajvédelmi hatóság – eljárást indítanak,
és ha az érintett terület
használója továbbra sem
gondoskodik a parlagfű irtásáról, elrendelik a közérdekű védekezést, azaz a
kényszerkaszálást, aminek
a költsége a tulajdonost terheli. A védekezést elmu-

vatal csak akkor tud elrendelni kényszerkaszálást,
ha valóban parlagfűről, és
nem más gyomnövényről
van szó – mert természetesen az elhanyagolt telkeken
más gyomfélék is elszaporodnak, például az üröm, a
disznóparéj, a libatop, a lórom vagy épp a csalán.
Ilyen esetekben – már, ha
parlagfüvet nem találnak –
először is felszólítják a tulajdonost a terület rendbe
tételére, és csak akkor indul eljárás, ha a felszólítás
eredménytelen.
QQÁ. K.

Újabb bölcsődék épülhetnek
A kormány kiemelt célkitűzése, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2020-ig
elérje a 60 ezret, ezért folyamatosan növelik a bölcsődei
intézményrendszer kapacitását. A Pest megyei önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését támogató pályázati kiírás jelent meg,
amire Érd is pályázik – közölte Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője sajtótájékoztatóján. Hozzátette: 2018 a
családok éve, a kormány döntése szerint idén még több
támogatást és figyelmet kapnak, ehhez kapcsolódik a
most közzétett, 4,5 milliárd forint keretösszegű fejlesztési program is.
A 2014–2020 közötti fejlesztési ciklusra 100 milliárd forint fejlesztési forrást irányoztak elő a bölcsődei és
óvodai helyek bővítésére. A
férőhelyek bővítésén túl a
kormány további célja a bölcsődei ellátórendszer rugalmasabbá tétele, ezzel segítve
azokat a családokat, amelyekben mindkét szülő dolgozik vagy ahol egy dolgozó
szülő nevel három év alatti
gyereket, és nincs más külső,
például nagyszülői segítség.
– Örömmel fogadjuk, hogy
folytatódik a bölcsőde-, az
óvoda- és iskolafejlesztési
program, hisz Érden a már
megépült intézmények bővítésére van szükség, ezért reményeink szerint pályázatot
nyújtunk be a Pest megyei
bölcsődefejlesztési programra, de szeretnénk az érdi
egyházakkal is együttműködni, hogy segítségükkel
további férőhelyek jöhessenek létre – húzta alá Simó
Károly. Kérdésre válaszolva
hozzátette, hogy területileg
Parkváros nyugati részén
volna a legfontosabb a bölcsőde létrehozása.
Az Érdi Fidesz szóvivője
sajtótájékoztatóján aktuálpolitikai kérdésekkel is foglalkozott: – Több, a munkaerőpiacot is érintő változtatást
tartalmaz a jövő évi költségvetés, ezek célja továbbra is a
teljes foglalkoztatás elérése,
amelyhez már közel járunk –
mondta Simó Károly. Kiemelte, hogy a közszféra béremelései folytatódnak: jövőre
újabb öt százalékkal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése, elérve ezzel
2015-höz képest az átlagosan
ötvenszázalékos emelkedést.
Az adókedvezmények is
célzottabbá válnak, és a korábbi százezer forintos korlát
helyett a minimálbér erejéig
vehetők igénybe. Ezeket a
munkaerőpiacra lépők, a három vagy több gyermeket nevelő nők, a szakképzettséget
nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, a megváltozott mun-

kaképességűek és a közfoglalkoztatottak után lehet
majd érvényesíteni. Emlékeztetett: a 2016-ban kötött hatéves béremelési és adócsökkentési megállapodás nyomán további két százalékponttal – 19,5 százalékról 17,5
százalékra – csökkenhet a
szociális hozzájárulási adó
kulcsa. Ez a csökkentés több
mint 130 milliárd forintot
hagyhat a gazdaságban.
A családi adókedvezmény
mértéke a kétgyermekesek
esetében negyvenezer forintra nő, ami húszmilliárd forintot hagy mintegy 380 ezer családnál. A nyugdíjasok foglalkoztatásában pedig jelentős
könnyítést jelent majd, hogy
az öregségi nyugdíj mellett
dolgozók jövedelme után nem
kell szociális hozzájárulási
adót és járulékokat fizetni.
Simó Károly hangsúlyozta:
a reálbérek 2018 első harmadában – a tavalyi két számjegyű növekedést követően – a
hatéves bérmegállapodásnak
köszönhetően ismét több mint
tíz százalékkal emelkedtek,
2010 óta pedig 750 ezer fővel
dolgoznak többen.
Simó Károly közölte azt is:
a munkaalapú családtámogatásokra egyre több pénzt,
2019-ben már 265 milliárd forintot fordítanak, 14 százalékkal többet, mint idén.
Ismertetése szerint januártól havi 40 ezer forintra – a
2016-os összeg duplájára –
emelkedik a kétgyerekesek
családi adókedvezménye, továbbra is biztosítják a hároméves gyest, valamint a gyed
extrát, benne a diplomás- és a
testvérgyedet, és folytatódik
az otthonteremtési program
is, amelyre már 242 milliárd
forintot szánnak.
Bővülnek a kisgyerekes
édesanyák foglalkoztatását
segítő munkáltatói kedvezmények feltételei: az eddigi
havi bruttó 100 ezer forint helyett a mindenkori minimálbérig érvényesíthetik az adócsökkentést, illetve az adómentességet a kisgyerekes
dolgozókat foglalkoztatók. A

családok szociális biztonságának szempontjából mindennél fontosabb, hogy mindenki dolgozhat, aki akar –
emelte ki az Érdi Fidesz szóvivője.
Kitért arra, hogy jövőre is
több százezer gyerek étkeztetését és tankönyvellátását
segítik, ingyenes érkeztetésre 79 milliárd forintot, ingyenes tankönyvre pedig 11 milliárd forintot fordítanak. Jelenleg több mint félmillió
gyerek étkezik ingyen, és
több mint egymillió kap ingyen tankönyvet.
Szólt arról is, hogy szeretnének javítani a szülések körülményein, ezért 10 milliárd
forintot fordítanak családbarát szülészetek kialakítására. Az állami gondozásban
élő gyerekekre is gondolnak,
emelkedik a nevelőszülők,
valamint a nevelőszülői hálózatok támogatása, csaknem
félmilliárd forintot fordítanak majd erre.
Emellett folytatják a bölcsőde-, óvoda- és iskolafejlesztéseket, az óvodák működtetési támogatását a fejenkénti 81 700 forintról
91 400 forintra emelik, és hárommilliárd forintot szánnak
óvodai tárgyi eszközök beszerzésére.
Simó Károly külön kitért az
összesen 3500 milliárdos Modern Városok programra,
amelyből jövőre 135 milliárd
forintot használnak fel, és
megkezdődik a Modern Falvak program végrehajtása is.
Hangsúlyozta: a falvak fejlesztésének fő célja a jobb
életminőség és a kiszámíthatóbb jövő. Az alapkoncepciót
széles társadalmi párbeszédet követően készítik majd el
ez év végéig, és ennek megfelelően kezdik végrehajtani „a
vidék legnagyobb fejlesztési
programját”. Azt szeretnék
elérni, hogy növekedjen a falvak népességmegtartó képessége, a településeken
emelkedjen a foglalkoztatás,
javuljon a közlekedés, színvonalasabbá váljon az oktatás
és az egészségügy, a kulturális és sportélet.
Jövőre elkészül Budapest
és az agglomeráció tízéves
fejlesztési terve is – közölte
Simó Károly. Szavai szerint jó
időben kell elkezdeni a tervezést, ezért a kormány megalakulását követően megkeresték a Miniszterelnökséget,
hogy az érdi fejlesztések folytatódhassanak a 2020 és 2030
közötti időszakban is.
QQNyilas HajNi
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Innovációs központ épül Érden
Technológiai és Innovációs Park épül Érden, a megvalósulást segítő pályázati forrást a napokban nyerte el a
város önkormányzata – közölte T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. A városvezető közölte: az önkormányzathoz korábban több olyan
megkeresés érkezett, amely kapcsán nyilvánvalóvá vált,
hogy ki kell alakítani egy olyan gazdasági területet,
ahol magas hozzáadott értékű, leginkább kutatás-fejlesztési tevékenység folytatására alkalmas feltételek
biztosíthatók. A fejlesztés a Gulyás-tanya közel hathektáros területéből egy hektárt érint. Később a fennmaradó részen további ipari szereplők bevonását tervezik.
A beruházás indokoltságát az adja, hogy a jövőben
az intuitív diagnosztikán
alapuló orvoslást egyre inkább a precíziós, mérhető,
molekuláris és fiziológiai
paraméterek alapján végzett orvoslás váltja fel. A
precíziós medicina legfontosabb új eleme a klasszikus
szimptómák mellé a biomarkerek mint diagnosztikus eszközök bevezetése,

ezáltal a betegségek objektív osztályozása és diagnózisa. A precíziós medicina
itthon csak úgy vezethető
be, ha egy integrált, Budapest közeli intézmény jön
létre, amelyben az alapkutató szakemberek szakértelmét és a szolgáltató diagnosztikai laborok minőségbiztosított, pontos és gyors
szolgáltató tevékenységét,
valamint az alkalmazott

Kedden kezdődött a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amelyen Érd küldöttsége is részt vesz – közölte T. Mészáros
András. A polgármester elmondta, hogy évek óta meghívást kap a
programra, ahol már többször tartott előadást is településfejlesztés és önkormányzatiság témákban. Az érdi delegációval tart
egyébként az Érdi Ifjúsági Önkormányzat néhány tagja is, hogy tapasztalatot cseréljenek más diákokkal.

molekuláris diagnosztika
szakembereinek képzését
egyesíteni lehet.
Az Innovációs Központ
megépítésének a költségét
Pest Megye Önkormányzata
finanszírozza Pest megye
célzott pénzügyi támogatásából. Érd a beruházás megvalósításához szükséges területet adja – közölte a polgármester. T. Mészáros András elmondta, a Gulyás-tanya részben közművesített,
de szükség van a terület infrastrukturális fejlesztésére
– e célra a város pályázatot
nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz, és 250 millió
forintot nyert el a közművesítésre. A polgármester a
nyertes pályázattal kapcsolatban elmondta: a tervezés,
az engedélyezési eljárás
már folyik, és várhatóan jövő
év nyarára-őszére lezajlanak a munkálatok, és a Pest
Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ ide
tud települni Érdre.
Elhangzott az is, hogy az
első fázis, azaz az Innovációs Központ megvalósítását
követően létrejöhet egy, a betelepült cégekkel és felsőok-

tatási intézményekkel szoros együttműködésben működő Képzési Központ,
amely az Innovációs Parkban felhalmozott szakmai
tudás terjesztésére lesz hivatott. A Képzési Központ
nemcsak a kutatók és oktatók továbbképzését, hanem a
hallgatók gyakorlati képzését, a betelepült vállalkozásoknál végzett gyakorlatát
is szervezi, de a városnak is
jelentős hasznot jelent – húzta alá a polgármester.
– Az innovációs központ
idetelepítésével 100 –150
munkahely keletkezhet a városban és nő az iparűzésiadó-bevétel is. Ez nagyon
fontos cél, hiszen a megyei
jogú városok között Érd rendelkezik a legkevesebb helyi
munkahellyel, illetve a legalacsonyabb iparűzésiadóbevétellel, pedig elmondhatjuk, hogy az elmúlt tíz évben
megduplázódott ez a típusú
bevétel – hangsúlyozta T.
Mészáros András. Ahhoz,
hogy ez a 70 ezres lélekszámú város működőképes legyen, és a megfelelő urbánus
szolgáltatásokat tudja nyújtani, évi 5–6 milliárd forint-

tal több iparűzési adóra lenne szükség, ezt pedig csak
az ipari parki fejlesztésekkel tudja Érd elérni. Ezért a
város több területen is
igyekszik ipari parkokat létrehozni. Ezek egyike például a vállalkozói falu projekt
– a Tesco mögötti, durván
másfél hektáros területre
szeretnének vállalkozókat
telepíteni. A város tervezi
egy kétszáz hektáros ipari
park létrehozását is, Érd
külterületén – negyven hektárt már az állam megvásárolt, és elkezdődött a tervek
kidolgozása. Emellett ÉrdParkvárosban, a régi katonai bázis helyén egy hightech szereplőkre épülő innovációs park is létrejöhet.
A Technológiai és Innovációs Park a polgármester tájékoztatása szerint jövő őszre készülhet el. Az Innovációs Központ szolgáltatásainak menedzsmentjét Érd
Önkormányzata, míg az innovációs központ szakmai
szolgáltatásait biztosító menedzsmentet Pest Megye Önkormányzata biztosítja a
tervek szerint.
QQBNYH

Szeptemberre elkészül
a Marianum
Teljes gőzzel folyik az építkezés a Marianum Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában: épül az új
szárny, a régi épületben pedig folytatódnak a 2017 nyarán megkezdett munkálatok.
Tavaly nyáron a régi épület energetikai korszerűsítését végezték el. Kicserélték
az összes nyílászárót, felújították a gépészetet, szigetelték a pincefödémet, az épület
pedig új vakolatot, színt kapott. Mint Takácsné Tóth
Noémi iskolaigazgató az
ÉrdTV-nek elmondta, az idei
nyáron a tetőt újítják fel, és
sor került az elektromos hálózat cseréjére is.
Az iskola új szárnnyal is
bővül, az Edit utca felőli részen. Ennek munkálatai még
tavaly augusztusban kezdődtek. Az új épület 1770
négyzetméteres, ebben egy
600 négyzetméteres, 10 méter belmagasságú tornacsarnok, egy 170 főt befogadó ebédlő és négy tanterem
kap helyet, ahol évfolyamonként egy gimnáziumi osztályt helyeznek majd el. Az

épület mögötti területen kialakítanak egy sportudvart
is. A régi és az új szárnyat
függőfolyosó köti össze, ami
már elkészült.
A bővítés a régi épületben
is változásokat hozott:
– A volt ebédlőnk helyén
osztály termeket, illetve
könyvtárt alakítottunk ki,
sok tanteremhez is hozzányúltunk, a tanári szoba
alapterületét pedig megnöveltük, hiszen a gimnáziumi
tagozat elindításával több
pedagógus dolgozik majd iskolánkban – mondta Takácsné Tóth Noémi, hozzátéve: tárgyalót is kialakítottak, ahol a szülők és a tanárok zavartalanul beszélgethetnek.
Az igazgató a munkálatok
befejezésével kapcsolatban
elmondta: a régi épületet illetően a tervezés időszakában

A régi és az új szárnyat függőfolyosó köti össze
elvégezték a szükséges feltárási munkákat. A kivitelező
tisztában volt azzal, hogy
egy többszörösen felújított,
átépített intézményről van
szó, ám a tetőszerkezet bontásakor érték meglepetések.
Lehet, hogy lesz emiatt egy
kis csúszás, de augusztus végére várhatóan befejeződik a
korszerűsítés.

Az új épületrészben a belső kivitelezés zajlik: a burkolatok már többnyire elkészültek, festenek odabent,
egy-két gépészeti munka, illetve a lift beszerelése van
hátra. Kint szigetelnek, vakolnak, építik a kerítést, kialakítják a sportpályát.
– Az új épület is elkészül
augusztusban; a munkála-

tok a vége felé közelednek.
Amennyiben valamilyen oknál fog va csúszna az átadás, a gimnáziumi osztálynak a régi épületben is tudunk ideiglenesen helyet
biztosítani, de jelenleg úgy
tűnik: erre nem lesz szükség – zárta szavait Takácsné Tóth Noémi.
QQÁdÁm K.

kultúra

hirdetés

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

A megszokott létszámban,
a megszokott alkotók jöttek
el idén is, hogy részt vegyenek az érdi művésztelep
munkájában: Aknay János,
Csetneki József, Eőry Emil,
dr. Hudák Mariann, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred,
Kéri Mihály, Kovács Johanna, Puha Ferenc, Fritz
Rautner, Sz. Varga Ágnes,
Székács Zoltán, Wrobel Péter dolgoznak a műtermekben két héten keresztül.
Korántsem véletlen, hogy
a nevek évről évre szinte
azonosak, a szervező művé-

letnek ellenzői, mondván,
van elég hasonló lehetőség
az országban, fölösleges a
számukat szaporítani. Az
kezdeményezést támogatták
viszont a jobboldali, konzervatív várospolitikusok, de az
ön kor má ny zatba n sem
akadt, aki ne szavazta volna
meg az alapítást és az ehhez
szükséges támogatást.
A szándék megalapozott
volt, hiszen látni kellett,
hogy kortárs képzőművészet
szentendrei központtal jobbára csak Közép-Magyarország északi részén volt jelen
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Kiváló minőségű szlovák lucfenyő
fűrészáru.
Lambéria, hajópadló többféle
proﬁllal, különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba,
bogrács alá).
OSB lapok (nútféderrel is).
Gipszkartonrendszerek.

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

szeti vezető, Kéri Mihály szerint a művésztelepek története azt mutatja, hogy azok
a kezdeményezések szereztek nevet maguknak, s kerültek be a művészettörténet
lapjaira, amelyeknek tagsága stabil volt, s ennek következtében markánsan körülírható stílusai, irányzatai
alakultak ki.
A tizedik alkalom óhatatlanul a számvetés ideje is,
hogy honnan hová jutott el
egy kezdeményezés. Kéri
Mihály a kezdetekre emlékezve elmondta, hogy már
évekkel a 2009-es megalakulás előtt folytak disputák egy
érdi művésztelep szervezéséről, annál is inkább, mert
már elérhető közelségben
volt a megyei városi rang elnyerése. Voltak ugyan az öt-
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– utalt rá Kéri Mihály –, az
itteni, déli régió fehér foltnak számított ebből a szempontból. Volt is versengés
ezért a szerepkörért, Százhalombatta és Budaörs is
szívesen vállalta volna, de
végül az előbbi inkább a folklór felé, míg az utóbbi a színház felé fordult.
Érdet különösen alkalmassá tette, hogy az agglomerációba költözés nag y
hullámával sok képzőművész érkezett a városba, számuk meghaladta az ötvenet,
s ezzel Szentendre után a
második legnépesebb művészközösség alakult ki, rájuk alapozva alakulhatott
meg a városi galéria és a művésztelep.
– Persze kicsit sötétben tapogatóztunk – mondja az

adott munkákról fotografikus leltár készült, igaz, a 140
alkotás még raktárban pihen, noha Kéri Mihály szerint ez egy nagyon értékes
kortárs gyűjtemény, amit
előbb-utóbb szinte kötelező
lesz bemutatni állandó kiállításon, hiszen a megyei jogú
városok többségének van
ilyen képcsarnoka, ami az
értékek fölmutatásán túl
akár turisztikai vonzerőt is
jelenthet. Addig is, amíg ez
megvalósul – a polgármester
szavai szerint ez nem a beláthatatlan jövőben lesz –,
egy gazdag, testes, színes és
tartalmában pontos katalógusban mutatják majd be a
tíz év termését. A kötet a tervek szerint a jövő évi művésztelepre jelenhet meg.
QQM. Nagy
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OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN
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T. Mészáros András polgármester (b), Kéri Mihály művészeti vezető és Aknay János Kossuth-díjas festőművész (j) a megnyitón. A jubileum óhatatlanul a számvetés ideje is
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Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

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

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600

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

165282

HOGY ELHIDD.

9

186042

ITT KELL LENNED,

Mindig akartuk, hogy legyen Érden galéria, és akartuk,
hogy ez a művésztelep működjön, ahogy az is szándékunk, hogy létrejöhessen egy olyan képtár, ahol méltó
körülmények között bemutatható lesz az a 140, illetve
addigra még több mű, amelyek az itteni alkotótáborokban születtek, s ma még raktárban várják jobb sorsukat
– mondta a tizedik érdi művésztelep megnyitóján T. Mészáros András polgármester a tizenhárom alkotót köszöntve, akik két héten át dolgoznak a Bolyai János Általános Iskolában berendezett műtermekben.
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KÖNYV

Sarah Pinborough: 13 perc
Sarah Pinborough 13 perc
című kötetében megtalálhatóak a mai 16–18 évesek problémái, úgymint a klikkesedés,
a kiközösítés, a családon belüli
kommunikáció hiánya, elhanyagoltság, az iskolai mindennapok keservei, a közösségi
média hatásai és hatalma.
Mindezeken felül egy különös üggyel indul: a 17 éves
Natashát egy kutyasétáltató
hajnalban kimenti a jéghideg
folyó vizéből. A lány túléli a
szerencsétlenséget, bár 13
percig halott volt.
A történetet végig több
szemszögből olvashatjuk, és
így láthatunk rá az eseményekre is. Ott vannak az iskolai

„Barbie”-k, Hayley és Jenny,
Natasha két legjobb barátnője, de tulajdonképpen Natasha a „szőkék” kulcsfigurája,
a triumvirátus középpontja.
Ott van a lúzer lány, Rebecca,
Natasha régi, lecserélt barátnője, akivel egykor a legjobb
barátnők voltak, de aztán eltávolodtak egymástól. Az a
különleges 13 perc azonban
sok mindenre hatással lehet,
s ők az eset után ismét közel
kerülnek egymáshoz.
Vajon amnéziás lett Natasha? Azt gondolhatjuk, hogy
a legfontosabb szemszög
Natasháé lehet, aki pszichológusával rendszeres beszélgetéseket folytat, majd az orvos

EGYÉL JÓT!

javaslatára naplót kezd írni.
Érdekesek a pszichológussal
folytatott beszélgetései, de
még érdekesebb a naplója.
Feszült izgalommal olvashatjuk a lassan visszatérő emlékeket. Egy újabb szemszög a
felügyelő jelentései az ügyről.
Nagyszerű
karaktereket
ismerhetünk meg a történetben, de csak látszatra működő
családokat is, fiatalokat, akik a
felnőtté válás és a gyerekkor
határán egyensúlyoznak. És
persze a végén semmi és senki nem az, akinek látszik!
Tinikönyv? Felnőtteknek
szól? Keressék a Csuka Zoltán
Városi Könyvtárban, és döntsék el Önök!

A MANGAL ICAHÚS

KÜLÖNLEGES

LECSÓFESZTIVÁL

Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére nyárbúcsúztató

LECSÓFŐZŐ VERSENYT ÉS SPORTNAPOT RENDEZ
2018. augusztus 23-án, csütörtökön 9–16 óráig
a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.
Várjuk: nyugdíjasklubok, idősotthonok, baráti társaságok jelentkezését.
A részvétel feltételei: 60 év feletti életkor, állandó érdi lakcím.
A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér), a tüzelőt, tányérokat,
evőeszközt az Idősügyi Tanács biztosítja, az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács,
bográcsállvány, konyhai eszközök, kempingasztal és székek, esetlegesen sörpadok
biztosítása a csapatok feladata.
Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdíjasokat is,
hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.
Aki nem főz lecsót, sakkozhat, kártyázhat, pingpongozhat.
Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.
A különjárat Érd autóbusz-pályaudvarról indul
és az alábbi megállókban lehet majd felszállni: Stop Shop, Széchenyi tér, Gellért utca,
Vincellér utca, Bem tér, Favágó utcai napközis tábor.
A versenyre csak előzetesen lehet nevezni 2018. augusztus 9-ig
a tassi.beata@szepesmk.hu e-mail címen.
A szurkolók augusztus 16-ig jelentkezhetnek a 06-23-365-490/101-es telefonszámon,
jelezve, hogy autóbuszt kívánnak-e igénybe venni.
186427

Minden érdeklődőt szeretettel vár Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

AMC-ALL-Osztonzo-212x298.indd 1
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
A Parkvárosi Közösségi Ház július
9-től 27-ig zárva tart. A programok
szünetelnek, azonban a házban lévő
fiókkönyvtár a megszokott
nyitvatartási időben működik.

HETI ESEMÉNYEK
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!
NYÁRI NYITVATARTÁS
Július 9–20-ig a művelődési központ
zárva tart. Július 23-tól 26-ig
(hétfőtől csütörtökig) ügyeleti
nyitvatartással üzemelünk 8–14
óráig. (A művelődési központ
szolgáltatásai a fenti időpontokban
szünetelnek, csak hivatali ügyekkel
kapcsolatosan fogadunk
látogatókat!) A pénztár zárva tart!
Július 30. és augusztus 21. között
rövidített nyitvatartással 8–18 óráig
várjuk a látogatókat.
Augusztus 31. és szeptember 9.
között, az Érdi Napok ideje alatt a
művelődési központ csak az általa
szervezett rendezvények ideje alatt
tart nyitva.
A pénztár július 30-tól szeptember
9-ig 9–16 óráig tart nyitva.
Minden kedves látogatónknak
kellemes nyarat kívánunk!
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
E-mail: kozossegihaz@szepesmk.hu

HÉTFŐNKÉNT

50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning és testegyensúly foglalkozás
15 órakor

KEDD-CSÜTÖRTÖK

Valamennyi kiállítás
megtekintésére jogosító teljes
árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500
Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB

Meridián torna
A nyári szünet utáni első óra augusztus
3-án.
A részvétel ingyenes.
14 órakor

ELŐZETES

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

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Július 27-én, pénteken 20 órától éjfélig

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Etiópia
Gál Cecília fotókiállítása
A kiállításra a belépés díjtalan!
Megtekinthető július 27-ig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szünnap, kedd-vasárnap 10–18 óráig

Csillagparti
Zumba
Távcsöves kitelepülés Tárnokon, a Bolha
A nyári szünet utáni első óra július 31-én. FTSE (Focitanoda Sport Egyesület) újon18.30 órakor
nan épülő, Berki utcai focipályáján. Égi
látványosságok: teljes holdfogyatkozás,
SZERDÁNKÉNT
Mars-közelség (oppozíció).
Senior torna
A programra az erdi.csillagaszati.klub@
A nyári szünet utáni első óra augusztus
gmail.com e-mail címen lehet jelentkez1-jén.
ni. Az érdeklődők a csillagparti napján
8.30 órakor
este 6 óráig kapnak tájékoztatást, hogy a
PÉNTEKENKÉNT
derültségi viszonyok alapján meg lehet-e
Ringató
tartani a kitelepülést.
A nyári szünet utáni első óra augusztus
A részvétel ingyenes!
3-án.
9.30 és 10.15 órakor

A múzeum tetőtéri előadóterme
és a kocsiszín rendezvényekre
bérbe vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036.

Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információk elérhetőek a 06-23-365-470
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu
honlapon
NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Gyermek- és Felnőttkönyvtár:
július 30–augusztus 12.
Zenei Könyvtár, Parkvárosi és
Jószomszédság
Fiókkönyvtárak: július 30–
augusztus 19. A többi napokon
az egész nyár folyamán a
nyitvatartás változatlan. A
zárvatartás alatt a
dokumentumok
visszahozatalára sincs
lehetőség!

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Nyári kalendárium a honlapunkon
és nyomtatott formában is
Július-augusztus hónapban

A belépés minden
rendezvényünkre ingyenes!
Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után
tudunk fogadni. Kérjük, hogy
legalább két héttel előre
kérjenek időpontot azon
részleg e-mail címén,
telefonszámán vagy
személyesen, ahol a foglalkozás
zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

41

Július 30., HÉTFŐ

DEMJEN

2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

41 ÉVE ÉNEKELSZ, TÁNCOLSZ ÉS ÉREZHETED JÓL MAGAD, A CSODÁS VÍZPARTI KÖRNYEZETBEN!
A „II. 40 ÉVBEN” IS EGYÜTT, VELETEK!

ÉVES

GYERMEKKÖNYVTÁR
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

FERENC

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070

28

2100

Július 31., KEDD

.

KIRÁLY
19

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

45

VIKTOR

AugusZTus 1., sZERDA

BELÉPŐJEGY: 4000 Ft

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA

17:30 KAPUNYITÁS, 19:30-IG CSÜLKÖS BABLEVES PARTI ÉS ITALAKCIÓK. DEDIK
ÁLÁS
A KONCERTEK UTÁN, RÉGI/ÚJ PLAKÁTOK AJÁNDÉKOZÁSA ÉS TÁBORTŰZ.
A KONCERT UTÁN DANCE BEACH A VÍZPARTON, MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
kártyát
TURBÓK JÁNOS JEGYELŐVÉTEL 200 Ft KEDVEZMÉNNYEL ticketportal • jegy.hu • eventim.hu Szép
elfogadunk!
T.:22/579-999
turbokj@popstrand.hu NÉVNAPI, SZÜLETÉSNAPI, CÉGES BULI ÉS LÁNYBÚCSÚ HELYSZÍN! TEL: 06/22/579-999

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

19:00 Egy nap a világ
3. rész London
19:25 Egy nap a világ
4. rész Madeira
19:50 Bibliai szabadegyetem 19/90. rész
20:45 A „két gróf Andrássy gyula”
ismeretterjesztő film
2–3. rész
21:40 sztárportré 161. rész

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.

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.

LamináLt padLók
faparketták • kiegészítők

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.

181514

Hubert Parketta
2030 Érd, Budafoki út 14. • Tel.: 23/375-833
E-mail: erd@hubertparketta.hu
Nyitvatartás: H-P: 8–17, Szo: 8–13 óráig

www.hubertparketta.hu

19:00 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója ism.
19:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Győri Audi Eto KC–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek
5. rész Az idősödés és a genetika
21:00 Monda és valóság határán 10/10. rész
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem 18/90. rész
22:25 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől! ism.
22:55 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója ism.
23:25 Tűzijáték
19:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől! ism.
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
The Colors 1. rész
20:45 Vámos Miklós beszélgetős műsor
31. rész 2002
Tisza Kata
21:35 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–Pénzügyőr SE
23:15 Műábránd
Zuzanna Janin PLATÁN galéria
23:35 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója ism.
00:05 Tűzijáték

j úl .

Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
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Érdi Napok

www.szepesmk.hu

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

22:10 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől! ism.
22:40 Fény-kép
dokumentumfilm
23:10 Érdi szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
23:40 Tűzijáték

AugusZTus 2., CsÜTÖRTÖK

19:00 Érdi Panoráma.
heti események összefoglalója ism.
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől! ism.
20:00 sztárportré 161. rész
20:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Győri Audi Eto KC–Érd
21:40 Kempo
sportmagazin
21:55 Kor Kontroll Percek
5. rész Az idősödés és a genetika
22:15 Fény-Kép
kulturális magazin
22:45 Érdi szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 12.
23:15 Érdi szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 13.
23:45 Érdi Panoráma.
heti események összefoglalója ism.
00:15 Tűzijáték

AugusZTus 3., PÉNTEK

19:00 Egy nap a világ
5. rész Prága
19:25 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől! ism.
19:55 Kor Kontroll Percek
5. rész Az idősödés és a genetika
20:15 Művésszé vált tanítványok koncertje
Lukin László Zeneiskola jubileumi
rendezvénye
21:05 A bíró
Beszélgetés egy bíróval 4. rész
21:45 Érdi szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 14.
22:15 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

22:45 Határon 1988–89.
dokumentumfilm
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Dr. stenczinger Norbert történész,
gimnáziumi tanár
Az 1956-os forradalom eseményei Érden
00:10 Tűzijáték

AugusZTus 4., sZOMBAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója ism.
19:30 Kor kontroll Percek
5. rész Az idősödés és a genetika
19:50 Fény-Kép
kulturális magazin
20:20 Búcsú
dokumentum film 2007.
21:25 sztárportré 162. rész
21:45 Monda és valóság határán 10/10. rész
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:15 A „két gróf Andrássy gyula”
ismeretterjesztő film
3–4. rész
23:10 Bibliai szabadegyetem 19/90. rész
00:05 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója ism.
00:35 Tűzijáték

AugusZTus 5., VAsÁRNAP

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója ism.
19:30 illényi Katica és vendégei
koncertfilm 1. rész
20:35 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
21:05 Fény-Kép
kulturális magazin
21:35 Művésszé vált tanítványok koncertje
Lukin László Zeneiskola jubileumi
rendezvénye
22:25 A bíró
Beszélgetés egy bíróval 4. rész
23:05 Fény-Kép
kulturális magazin
23:35 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója ism.
00:05 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 Önkormányzat Közgyűlése

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan időre
szóló közalkalmazotti jogviszony.
A munkakör megnevezése: a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus
munkakör, intézményvezetői megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás
időtartama: a magasabb vezetői
megbízás 5 évig terjedő határozott
időre, 2018. október 1. napjától 2023.
szeptember 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői beosztással járó lényeges
feladatok:
• az integrált intézmény törvényes működésének biztosítása,
a szakmai munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése, a
munkáltatói jogok gyakorlása,
valamint az intézmény képviselete;
• együttműködés a fenntartó
illetékes szervezeti egységeivel;
• a pályázat részét képező vezetői
program és a fenntartó által

jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció alapján történő
feladatellátás.
•
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
Rendelet, valamint az Érd Megyei
Jogú Város fenntartásában működő
szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak
juttatásainak szabályairól szóló
17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb
juttatások megállapítása a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével
a fenntartó intézményre vonatkozó
döntései alapján történik.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, vagy
•
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett
státusz;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet, és annak
•
igazolása, hogy nem áll a
foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5)
bekezdésében foglaltak szerint,
valamint a pályázóval szemben
nem áll fenn a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 11/A. § (8)
bekezdésében meghatározott
kizáró ok;
a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
3. számú mellékletének intézményvezetőre vonatkozó, vagy
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2. melléklet I. rész
I. pontjában meghatározott
szakirányú szakképzettség és
szakképesítés;
a magasabb vezetői beosztás
ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető;
legalább öt év, felsőfokú
végzettséget vagy felsőfokú
szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar Földrajzi Múzeum – Érd

•
•

pályázó szakmai életrajza;
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
• a végzettséget, szakképesítést,
szakmai gyakorlatot tanúsító
okiratok egyszerű másolata;
• három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, vagy
az annak megkéréséről szóló
postai feladóvevény másolata;
• nyilatkozat, amely szerint a
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
• nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.§-ban meghatározott
vezetőképzés teljesítését;
• hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok
pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez;
• pályázó nyilatkozata a pályázat
nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról;
• pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról;
• nyilatkozat, amely szerint a
pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A beosztás betölthetőségének
időpontja: a beosztás legkorábban
2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Körmöczi Józsefné nyújt a
06-23-522-345-ös telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
•
fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz;
•
motivációs levél;
•
szakmai ajánlás;
Magyar Földrajzi Múzeum Könyvtár
•
iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
munkakör betöltésére.
bizonyítvány;
•
hozzájárulási nyilatkozat a szefőiskola, magyar, történelem,
Illetmény és juttatások: az illetmény •
A közalkalmazotti jogviszony
mélyes adatok pályázati eljárásegyéb humán szak;
időtartama: határozatlan idejű
megállapítására és a juttatásokra a
sal összefüggő kezeléséhez.
•
angol nyelvből alapfokú C típusú
közalkalmazotti jogviszony.
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
A
munkakör
betölthetőségének
általános
nyelvvizsga,
társalgási
Foglalkoztatás jellege: teljes mun1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
időpontja: a munkakör legkorábban
szintű nyelvtudás;
kaidő.
az irányadók.
2018. szeptember 1. napjától tölthető
•
olvasószolgálati gyakorlat – legA munkavégzés helye: Pest megye,
Pályázati feltételek:
be.
alább
1–3
év
szakmai
tapasztalat;
•
könyvtáros, felsőfokú képesítés;
2030 Érd, Budai út 4.
A pályázat benyújtásának határ•
közgyűjteményi gyakorlat.
•
gyakorlott szintű informatikai
A munkakörbe tartozó, illetve a
ideje: 2018. augusztus 13. A pályázati
Elvárt kompetenciák:
rendszerismeret;
vezetői megbízással járó lényeges
kiírással kapcsolatosan további infor•
jó szintű önálló munkavégzés,
•
magyar állampolgárság;
feladatok:
mációt Mácsai Anetta nyújt a 06-23•
büntetlen előélet;
rugalmasság, pontosság, jó
•
olvasószolgálati könyvtárosi
363-036-os telefonszámon.
•
cselekvőképesség.
kommunikációs készség;
feladatok ellátása;
A pályázat elbírálásánál előnyt
•
jó szintű Szikla integrált könyvtá- A pályázatok benyújtásának
•
múzeumi kiállítások tárlatvezetése.
jelent:
ri rendszer ismerete.
módja:

PÁLYÁZATOT HIRDET
olvasószolgálati könyvtáros

A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd
Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.);
• személyesen Körmöczi Józsefné
irodavezető részére (Érd Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Humán Iroda, 2030
Érd, Budai út 8.)
• A pályázatot mellékletekkel
együtt, kettő nyomtatott
példányban kérjük benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 14/993012/2018, valamint a beosztás
megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a pályázót a pályázati határidő
lejártát követő huszonegy
napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
• a bizottsági meghallgatást
követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges
döntést Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: a
vezetői megbízással egyidejűleg
létesülő közalkalmazotti jogviszony
esetén három hónapos próbaidő kerül
kikötésre.

•

postai úton, a pályázatnak a
Magyar Földrajzi Múzeum címére
(2030 Érd, Budai út 4.) történő
megküldésével;
•
elektronikus úton dr. Kubassek
János részére az info@foldrajzimuzeum.hu e-mail címen
keresztül;
•
személyesen Mácsai Anetta
részére (2030 Érd, Budai út 4.).
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a benyújtott pályázatok alapján legalkalmasabbnak tűnő jelöltek
szóbeli meghallgatása után vezetői
döntés születik a munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.
foldrajzimuzeum.hu honlapon
szerezhet.

Érdi Kincses Óvoda

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus

•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
•
felhasználói szintű Levelező
rendszerek (LotusNotes, Outlook);
•
felhasználói szintű Internetes
alkalmazások;
•
szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•
kiváló szintű precíz, pontos
munkavégzés;
•
kiváló szintű szakmai tudás;
•
kiváló szintű innovatív, kezdeményező;
•
kiváló szintű kommunikációs
készség.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
érvényes erkölcsi bizonyítvány;
•
végzettséget igazoló okiratok
másolata;
•
fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkoráb-

ban 2018. augusztus 21. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázatok benyújtásának
módja:
•
postai úton, a pályázatnak
az Érdi Kincses Óvoda címére
történő megküldésével (2030
Érd, Edit utca 3.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 345/2018, valamint
a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;
•
elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincses@
erd.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen Szénásiné Mészáros Márta részére, Pest megye,
2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

feldolgozó/olvasószolgálatos könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
•
gyűjteményszervezés, állományvédelem;
•
nyomtatott dokumentumok
tartalmi és formai feltárása;
•
statisztikai adatszolgáltatás;
•
olvasószolgálati feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros;

•

közkönyvtári – legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat;
• gyakorlott szintű Internetes
alkalmazások.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: gyakorlott szintű Internetes
alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó szintű
Szikla könyvtári integrált rendszer
alkalmazása.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz, motivációs levél;
• könyvtárosi végzettséget igazoló
oklevél;
• hozzájáruló nyilatkozat arról,
hogy a jelentkezési anyagát a
bírálatban részt vevők megismerhetik;
• 3 hónapnál nem régebbi, eredeti
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1) és
a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvodapedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a(z) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményeiben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, óvodapedagógus;
•
magyar állampolgárság;
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Sebestyénné M. Ewa, ill.
Nida Judit nyújt, a 06-23-365-470-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:
•
első lépésben a hirdetésben
megfogalmazott kompetenciák
alapján a könyvtár vezetői
válogatnak a jelöltek között;
•
második lépésben személyes
interjú.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 2 fő.
A munkavégzés helye:
Érdi Szivárvány Óvoda és tagóvodái:
•
Szivárvány Óvoda, 2030 Érd,
Hegesztő u. 2–8;
•
Tusculanum Tagóvoda, 2030 Érd,
Gárdonyi G. u. 1/b.
A munkakörhöz tartozó lényeges
feladatok:
•
óvodapedagógusi feladatok ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek
nevelése, fejlesztése nagyfokú
gyerekszeretettel;
•
együttműködő, pedagógiai
kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. Tv., és a 326/2013
(VIII.30.) Korm. rend. rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, óvodapedagógusi
végzettség;
•
büntetlen előélet;

•
cselekvőképesség;
•
magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások
•
három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány;
•
végzettséget igazoló okirat
másolata;
•
fényképes szakmai önéletrajz;
•
a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe
vehető továbbképzéseket, egyéb
végzettségeket igazoló okiratok
másolata.
A munkakör betöltésének időpontja: 2018. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.
A pályázat benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak az Érdi
Szivárvány Óvoda címére (2030
Érd, Hegesztő utca 2–8.) megküldésével. A borítékon fel kell
tüntetni: „Óvodapedagógus”.
•
személyesen Vincze Beáta
intézményvezető részére.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.

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 1m2-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 06-23-522-396 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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A GYERMEK

Újraéledő hagyomány
az érdligeti fonóban
Szőttek, fontak, batikoltak és még folytathatnánk a sort,
hiszen sütöttek kenyeret, főztek gulyáslevest, megta
nulták, hogy a zsemlemorzsa nem csak a boltban kapha
tó, hanem otthon is elkészíthető. Nagyanyáink prakti
káira, kézimunkáira tanította egy hétig az általános is
kolás gyerekeket Tamaskáné Jakab Margit, az érdi
szövőkör és a kézműves klub vezetője.
Az érdligeti ház műhelye,
árnyas és zegzugos kertje
gyerekzsivajtól volt hangos
a múlt héten. Nem mintha
nagy lett volna a kiabálás, de
tizenhat gyerek, ha szőnyeget fon, zoknipolipot készít
vagy épp batikol is, természetesen nem néma csöndben teszi, hanem nevetgélve,
beszélgetve, egymásnak segítve. Ahogy a fonókban tették ükanyáink. Voltak, akik
közösen dolgoztak egy-egy
díszen, mint például Noémi
és a barátnője, Anna.

maga az alkotás folyamata
is nagyon jó, nem beszélve a
végeredményről, az elkészült szőnyegről, többféle
díszről, amelyeket természetesen hazavihetett.
– Régóta rendezek már tábort a felnőtteknek, amin főleg azok vesznek részt, akik
év közben is eljárnak a szövőkörbe. Mikor még a gyerekeknek is tartottam ilyen
foglalkozásokat, természetes volt, hogy számukra is
rendezek nyári tábort, de
mióta a gyermekszakkörnek

Négy szövőszéken készültek a szőnyegek

186411

– Anya mondta, hogy lesz
itt egy szövős tábor, érdekesnek tartottam, és úgy gondoltam, kipróbálom. Korábban nem ismertem ezeket a
technikákat, de Margit néni
elég jól megtanította. Persze
még van hová fejlődnöm. Jó
lenne, ha év közben is járhatnék ilyen foglalkozásokra –
mondta Noémi, aki szerint
azért jó ez a tábor, mert
amellett, hogy bele lehetett
kóstolni, hogyan készítették
régebben a szőtteseket,
ERZSEBET_print_master_212x298.indd 1
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vége, nem rendeztem tábort
sem. Idén nyáron azonban
ismét meghirdettem, mivel
nagyon sokan kérték, olyanok, akiknek a nagyobb gyereke járt hozzám, illetve aki
ismeri a szövőkörünket –
mondta lapunknak Tamaskáné Jakab Margit.
– Nag yon sok mindent
megtanulhattak ez alatt az
öt nap alatt a gyerekek.
Nemcsak a szövés, a batikolás alapjaival, illetve a szövőszékkel és -kerettel, vala-

mint a hulladék textilek
számtalan újrahasznosítási
módjával ismerkedhettek
meg – Noémi és Anna például felhasogatott műszálas
ágyneműből szőttek együtt
díszt –, hanem a kenyérsütéssel is. A kerti kemencénkben pizzát, kenyeret, fánkot,
kürtős kalácsot sütöttünk,
együtt főztük az ebédet, és
mindenben segédkeztek a
gyerekek – tette hozzá az
iparművész.
A tábor alapja természetesen a szövés volt, az alaptechnika elsajátítása, de
többféle kézimunkába belekóstolhattak a gyerekek.
– Szőttünk kereten terítőt,
négy szövőszéken szőnyeget, fontunk, varrtunk játékos figurákat, szőttünk díszeket, baglyot is. Megmutattam a gyerekeknek, hogy
szőni nemcsak kereten lehet,
hanem akár faágakon vagy
régi gereblye fején is. Mindennapra terveztem többféle
foglalkozást, de ha valaki
belemélyedt egy-egy technikába, mert azt jobban megszerette, hagytam, hogy azt
gyakorolja – tette hozzá Tamaskáné.
– Nagy örömömre a tizenhat gyerek közt voltak fiúk
is, és nagyon jól érezték magukat, mert megtalálták a
nekik való elfoglaltságot –
például élvezettel kopácsolták ki a nedveket a levelekből a növényekkel történő
batikolásnál. Természetesen a főzőcskézés, kézműveskedés mellett volt lehetőség a bújócskára, népi játékokra is – mondta Margit,
akitől megtudtuk azt is: nagyon sokan érdeklődtek a
tábor iránt, de tizenhatnál
meg kellett húznia a határt.
A táborozókkal ketten foglalkoztak; a szövőkör egyik
tagja segítette még a gyerekeket.
A felnőtteknek szóló tábor
sem marad el: a már gyakorlottabb, illetve kezdő hölgyeket augusztus 6–10. között
várja Tamaskáné; érdeklődni, jelentkezni telefonon lehet, a 30/213-1209-es telefonszámon. Természetesen a
szövőkör, illetve a kézműves
klub foglalkozásai is folytatódnak ősztől, sőt, ha lesz
elég jelentkező, a gyermekszakkör is újraindulhat.
QQÁdÁm Katalin
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Kalandok és hagyományok
Évtizedek óta megrendezi nyári napközijét az Érdi
Református Gyülekezet. A tábornak idén is az érdlige
ti kemping adott otthont, ahol több mint negyven gyer
mek töltött el egy játékokban, programokban gazdag
hetet.
Mint Erdélyi-Takács
István református lelkész
lapunknak elmondta, idén
főleg olyan általános iskolások jelentkeztek, akik a
g yülekezet tag jai vag y
akikkel az iskolai hittanoktatáson kerültek kapcsolatba.

rekek, hogy kell lángost
sütni, egy másik délelőtt
régi népi fajátékokkal lepte
meg a gyerekeket az Éltető
Értékeinkért Egyesület.
– Sokak életébe épültek
bele a nyári táboraink.
Gyakori, hogy akik most a
gyermeküket hozzák, fiata-

Egy délelőtt a népi játékok jegyében
– Nagyon örülünk annak, hogy idén is ilyen sok
gyerek jött el az egyhetes
táborba. A programokat
úgy állítottuk össze, hogy
a bibliai leckéktől a sportoláson át a kézműveskedésig sokféle elfoglaltságot
tartalmazzon. A foglalkozások középpontjában – ha
nem is kimondva, de éreztetve – a keresztény, illetve
közösségi értékek állnak.
A szülők szokták is mondani, hogy a tábori hét pozitív
hatással van a gyerekekre
– tette hozzá Erdélyi-Takács István.
A napközi reggel kilenckor kezdődött, közös imával, reggelivel. Ezt követték
a kézműves foglalkozások,
valamint a közösen előadott színdarab próbája.
Az elveszett bárányról szóló példabeszédet feldolgozó
történetben minden táboros szerepelt, és az utolsó
délután mutatták be a szülőknek.
Ebéd előtt még volt idő a
bibliai leckére, no meg a
fürdésre is, a kemping medencéjében. A délutáni pihenés után ismét fürdés,
kézműveskedés, szaladgálás következett, és nem maradhatott el a színdarab
próbája sem. Voltak meglepetésprogramok is: egyik
nap megtanulhatták a gye-

lon már részt vettek egyegy táborunkban, és ma is
fel-felidézik az együtt töltött nyarakat. Igaz, ezek
régen más jellegűek voltak,
mint most a napközi, mások
voltak az elvárások és a
gyerekek is, de az elmondható: a mai fiatalok is nag yon aktívak, mozgékonyak. Persze, aki pihenni
szeretne, arra is nyílik
mód, hiszen a hangsúly
azon van, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat – zárta
szavait a lelkész, aki két
hitoktatóval, egy pedagógussal és két szülővel gondoskodott a gyerekekről.
Az idei táborban is nagyon sok volt a visszajáró,
mint például Gréta, aki,
mint mesélte, kisgyerekkora óta tölt el egy-egy hetet a
kempingben.
– Ötödik éve vagyok itt.
Nagyon szeretem a társaságot, kedvenc programom
a színdarabra való készülés, és nagyon szeretem a
bibliai történeteket – mondta a nyolcadikba készülő fiatal lány. Az alsó tagozatos
Eliza a népi játékokat szerette a legjobban, barátnője, Fruzsi pedig a bibliai
történeteket és azt, hogy
sok barátja van a napköziben, és újakat is lehet szerezni.
QQÁ. K.
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A mohácsi csatában elpusztult II. Lajos királyra, illetve
a magyar és lengyel katonákra emlékeztek Érden vasárnap, szentmise és koszorúzás keretében. T. Mészáros András polgármester hangsúlyozta: a mohácsi csatának ma is van aktualitása, hiszen a lengyel és a magyar katonák az akkori oszmán hatalom megállítására
törekedtek, azért adták életüket, hogy a keresztény Európa megmaradhasson.

Titkársági asszisztenst

vel ugyanúgy kell védenünk
az országot és egész Európa
területét – hangsúlyozta a
polgármester, hozzátéve: a
leng yel–mag yar barátság
több száz éve fennáll, és egymás megbecsülése, tisztelete továbbra is megmarad
majd.
Az ünnepségen elhangzott
Vörösmarty Mihály Mohács
című verse, a magyar és a
lengyel himnusz is, majd a
megemlékezők elhelyezték
virágaikat, koszorúikat az
emlékmű talapzatánál.

186396

Telefon:
06-23/520-117
E-mail:
ertekesites.erdiujsag
@maraton.hu

Munkavégzés helye: Érd
A fényképes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölésével kérjük a
következő címre elküldeni:
agota.juhasz@krause-systems.hu
vagy a 06-23/365-109-es faxszámra.
www.krause-systems.com

Ezt a pozíciót Neked találták
ki, ha szívesen vennél részt az
alábbi feladatokban:
• gyártó gépsor hibátlan és
üzemszerű működtetése
• gép beállítása és karbantartása
• gyártási folyamat rendszeres
ellenőrzése

szerkesztoseg.erdiujsag
@maraton.hu

Rád van szükségünk, ha:
• van targoncavezetői engedélyed
• és rendelkezel gépészeti
alapismerettel
Cserébe lehetőséged lesz:
• béren kívüli juttatási csomagban
részesülni
• Multinacionális és modern
munkakörnyezetben végezni a
munkádat
• Folyamatos szakmai fejlődésre
és versenyképes szakmai tudás
megszerzésére
• Dinamikus csapatban dolgozni

SMT GÉPKEZELŐ

Ha fontos Neked, hogy olyan
vállalatnál kamatoztasd
képességeidet, ahol
középpontban van a probléma
megoldás, a csapatmunka, és
hogy a cég céljainak elérése
mellett a munkavállalók is meg
tudják valósítani az egyéni
céljaikat is, akkor jelentkezz
hozzánk még ma!
Önéletrajzokat MAPEI KFT 2040
Budaörs, Pf.6. és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

QQÁdÁm

 VERSENYKÉPES ALAPBÉR (MIN. bruttó 210.000,- Forint)
 KIMAGASLÓ MŰSZAKPÓTLÉK ( 70% folyamatos 6/2-es munkarend)
 KAFETÉRIA MÁR A PRÓBAIDŐ ALATT IS
 FÉLÉVES TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ
 HAVI JELENLÉTI BÓNUSZ
 MUNKATÁRS AJÁNLÁSI PROGRAM (PÉNZJUTALOMMAL!
BR. 70.000,- ÉS 100.000,- KÖZÖTT)
 MEGEMELT MUNKÁBA ÁLLÁSI BÓNUSZ! (BR. 50.000 FORINT, HA
MUNKAVISZONY MÉG AUGUSZTUSBAN LÉTREJÖN)
 INGYENES VÁLLALATI BUSZJÁRATOK
 SZÁLLÁS BIZTOSÍTÁSA
 EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAM
 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
 HAZAUTAZÁSI TÁMOGATÁS
 MEGBÍZHATÓ, HOSSZÚTÁVÚ MUNKAHELY
 HATÁROZATLAN IDEJŰ MUNKASZERZŐDÉS

AZONNALI KEZDÉSSEL!!!

Érd Pára Príma
üzletünkbe

szakképzett pék
munkatársat
keresünk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-23-534-111
JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN
MINDEN HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEKEN REGGEL 08:00 ÓRÁTÓL
AZ ALÁBBI CÍMEN:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000
Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési
lehetőség.
Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció
megjelölésével, elérhetőséggel az üzlet
vezetőjénél személyesen a 2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.
Érdeklődni lehet:
Lecsek Zoltán
Tel.: 30/228-9021 vagy 23/520-349

Felvételt hirdetünk TÖRÖKBÁLINTI
emblémázó műhelyünkbe
az alábbi pozíciókba:
Â Csomagoló
Â Emblémázó
Â Raktári munkatárs
Â Kisegítő munkatárs
(férfi munkatársat keresünk)
ELVÁRÁSOK:
• Általános iskolai végzettség
• Folyamatos, precíz munkavégzés
• Büntetlen előélet
AMIT KÍNÁLUNK:
• Kiemelkedő bérezés
• Műszakpótlék
• Egy műszakos munkarend
( 07.30-tól 16.00-ig)
• Útiköltség támogatás (100%-os),
már a munkába állás napjától
• Könnyű fizikai munka
TOVÁBBI ÁLLÁSAJÁNLATAINK:
Â Komissiozó
Â Szitamosó
(férfi munkatársat keresünk)
További információ és jelentkezés:
hammer.line.kft@gmail.com
Mobil: 06204661663

183933

nem; valószínűleg azért,
mert ebben a korban, ezen a
területen inkább kidobott
anyagok vannak. De ez nem
baj; nekünk azzal kell dolgoznunk, amit hátrahagytak számunkra, hiszen abból tudjuk rekonstruálni,
miért változott az emlékanyag – zárta szavait Vicze
Magdolna.
Az ásatásokon talált tárgyi emlékeket a Matrica Múzeumban tekinthetik meg az
érdeklődők.

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

Tel.: 22/454-023.
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

183257

Húsz év alatt három és fél méterre jutottak le, és a földet kézi erővel, kétcentinként bontották el a régészek
újabb réteg, ahová lejutottunk, más, mint amit a korábbi években feltártunk: a
házmaradványok sokkal
rosszabb állapotban maradtak fent, mint az előző rétegeknél, és sokkal rosszabb
alapanyagot használtak, ezáltal sokkal kevesebb is maradt meg belőlük. Az eszközanyagok és a kerámiaanyagok is mások. A cserép-, kőés csontanyag töredékes állapotban van. Más szezonokban találtunk hátrahagyott szép edényeket, idén

Munkavégzés helye:
Pest megye, Sóskút

185989

A Közép-dunántúli
Országos Bv. Intézet
felvételt hirdet hivatásos és
közalkalmazotti jogviszonyú
beosztások betöltésére.
Felvételi feltételek: büntetlen
előélet, magyar állampolgárság.
Érdeklődni az intézet személyzeti
osztályán lehet.

LEGYEN ÖN IS CSAPATUNK TAGJA!

jük a szelvény alját – mondta
Vicze Magdolna, a Matrica
Múzeum igazgatója, aki elárulta azt is: az idei ásatás
különösen izgalmas számukra, mivel a szelvénynek
ez a rétege más, mint a többi, és ez a változás azt mutatja, hogy az őskorban valamilyen társadalmi vagy
akár a településen belüli átalakulás történt.
– Húsz év alatt három és
fél méterre jutottunk le, és a
földet kézi erővel, kétcentinként bontottuk el. Ez az

Előnnyel indulsz a pályázók
között, ha:
• dolgoztál már korábban
gyárban, hasonló munkakörben,
részt vettél gyártósor
karbantartásban

QQÁdÁm Katalin

Hamarosan befejeződik a Matrica Múzeum idei nemzetközi ásatása a Sánc-hegyen. A huszadik éve tartó projekt különösen izgalmas szakaszba érkezett: a szelvénynek ez a rétege más, mint a többi.
ságát 4,5–6,5 méterre teszik.
Az ásatás évről évre folytatódik, amíg el nem érik az
emberi megtelepedés előtti
természetes réteget – azaz,
ahogy haladnak lefelé a földben, úgy haladnak visszafelé az időben.
– Hihetetlenül gazdag ez a
terület, de nem aranyban,
ezüstben, más kincsekben,
hanem információkban.
Ezen a magaslaton többször
megtelepedett az ember, de
folyamatosan először Krisztus előtt 2002 és 1400–1300
között éltek itt. Mi ezt a
bronzkori időszakot kutatjuk. (Érdemes tudni: akik az
Érd és Batta közti halomsírokat emelték, ezer évvel
később jöttek). Jelenleg közeledünk a Krisztus előtti
1900–1950. évhez. Még egy
méter van hátra, hogy elér-

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

Automata-gépsor kezelőt
keres. Ha Te is szívesen dolgoznál egy olyan munkahelyen ahol
a fentieket kínálják, akkor ne keress tovább, nálunk a helyed.
Itt megtalálod a számításaid.

Elektronikai Kft.
Évszázados múlttal rendelkező vállalat
Sóskúti Logisztikai Központba keres

RAKTÁROS
munkatársat

Az állás betöltéséhez szükséges
kompetenciák:
» 8 általános iskolai végzettség
» raktári területen szerzett tapasztalat
» érvényes targoncakezelői engedély
(OKJ)
Munkaidő: 7:00-15.30
Munkavégzés helye: Sóskút Ipari Park
Szerződés ideje: Határozatlan
(Próbaidő 3 hónap)
Jó kereseti lehetőség
Jelentkezés:
• Személyesen:
Sóskút, Homokbánya út (raktárvezetőnél)
• Önéletrajz beküldésével:
e-mail hrd@orion.hu
• Telefonon:
06-1/434 5246, 06-23/560 571

186040

mohácsi csatának ma is van
aktualitása, hiszen a lengyel
és a magyar katonák az akkori oszmán hatalom megállítására törekedtek, azért
adták életüket, hogy a keresztény Európa megmaradhasson.
– Ma újra ez a lengyel és a
magyar politika fő célja,
azaz az iszlám terjeszkedés
megállítása, a V4-ekkel
együtt. Most is ugyanazok a
kötelességeink, mint akkor.
Ha fegyverrel nem is, de elvekkel, ideológiával, a politika, külpolitika szervezésé-

Elvárások:
• Német és/vagy angol nyelvtudás
szóban és írásban.
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (magas szintű Excel kezelés)

• Jó kommunikációs készség
• Csapatmunka

A Mapei Kft. csapata

172007

mint a magyar sereg és a
lengyel segédcsapat egyesüléséről. Vasárnap reggel
szentmisét tartottak a Szent
Mihály-templomban a mohácsi csatában elhunytakért, a
két nemzetért, Érd városáért. A szentmisét Mojzer
György atya celebrálta. Ezt
követően az emlékműnél koszorúztak a LEMKE szervezésében; a megjelenteket
Dózsa Lajos, az egyesület
titkára köszöntötte, majd T.
Mészáros András emlékezett a közel ötszáz éve történtekre, hangsúlyozva: a

Feladatok:
• Telefonközpont, levelek, faxok
kezelése
• Napi irodai tevékenység
• Fordítások végzése
• Kapcsolattartás az anyacéggel
• Beléptető rendszer és munkaidő
nyilvántartó program kezelése
• Állandó kapcsolattartás az informatikai részleggel

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig

183723

Dózsa Lajos, az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület titkára (b), T. Mészáros András polgármester
és Bazsóné Megyes Klára, az egyesület elnöke

Négyezer év
tárgyi emlékei
A Matrica Múzeum nemzetközi ásatása 1998-ban
kezdődött a Sánc-hegyen, az
Érd és Százhalombatta határában lévő bronzkori földvár területén, azzal a céllal,
hogy az itt élt, az úgynevezett Vatya-kultúrához tartozó emberek mindennapjait
meg ismerjék. A kezdeti
svéd–ameri kai–mag yar
együttműködés az évek során egyre bővült, változott;
idén angol, holland és magyar kutatók, régészhallgatók dolgoznak az ásatáson –
összesen harmincnyolcan –,
ami július elején kezdődött,
és 27-éig tart.
A SAX (Százhalombatta
Archaeological Expedition)
projekt keretében egy 20×20
méteres szelvényt kutatnak
immár húsz éve. A fúrásminták a településréteg vastag-

(Siker Üzletház)

181095

felállításakor, 1926 -ban
szállították. 2007-ben az emlékmű mellé még egy táblát
elhelyeztek, amely azoknak
a lengyel katonáknak állít
emléket, akik a hagyomány
szerint Érden, illetve Érd
után csatlakoztak a magyar
király seregéhez. A mintegy
1200–1600 fős lengyel segédcsapat tagjai életüket áldozták a törökök elleni csatában
– tudtuk meg Bazsóné Megyes Klárától, az Érdi Leng yel–Mag yar Kulturális
Egyesület elnökétől, aki elmondta azt is: a lengyel katonáknak Mohácson is van emlékoszlopa.
Ófaluban évtizedes hagyomány, hogy július 22-én megemlékeznek a Mohácsra induló II. Lajos királyról, vala-

Érd, Szabadság tér 12.

185611

1526. július 20-án II. Lajos
király és Mohácsra induló
háromezer fős serege Érdre
érkezett. Az alig húszéves
király Sárkány Ambrus kastélyában pihent meg egy kis
időre, majd július 22-én –
ami akkor is vasárnapra
esett – útnak indult: az itteni
réven átkelt a Dunán, hogy a
Csepel-szigeten búcsút vegyen feleségétől, Habsburg
Máriától.
II. Lajos érdi tartózkodásának, illetve a mohácsi
vészben elesett katonáknak
állít emléket a mohácsi csata
négyszázadik évfordulójára
emeltetett ófalusi oroszlános
emlékmű, amelynek érdekessége, hogy az oroszlán a
római korból származik; jelenlegi helyére az emlékmű

ELÉRHETŐSÉGE

„Azért szeretek itt dolgozni, mert csapatban vagyok. A vezetőim rendesek, megtesz a cég mindent, hogy jól érezzem magam. Vannak kihívások!
Ez szerintem elég indok, hogy szeressek itt dolgozni. Tudom, hogy biztos
helyen vagyok. „
Frolyó Miklós

186398

„Mohácsnak ma is
van aktualitása”

KRAUSE Kft.
Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő
alumínium létrát, állványrendszert és egyedi
szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég keres
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apróhirdetés

Elvárások:

Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI MŰSZAKOS MUNKARENDBE!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű önéletrajzodat küldd el a job@alpine.hu
e-mail címre
06-23/534-111, 06-23/534-122

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az
arpad@napfenyotthon.hu e-mail címen,
érdeklődni a 06-23-368-400-s
telefonszámon lehet

facebook.com/Alpine Hungary

szakképzett pultos,
pénztáros, eladó
munkatársakat
keresünk.

183256

Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000
Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési
lehetőség.
Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció megjelölésével, elérhetőséggel az üzlet vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.
Érdeklődni lehet:
Bajádiné Nagy Zsuzsa
Tel.: 30/683-5254 vagy 23/520-349

Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

185852

A

Kft

Fizetés: 300.000-350.000 Ft között.

takarítónőt

érdi munkahelyre felvesz
Feladatok: irodák, üzletek, lakások takarítása
Feltételek: gyakorlat takarítói munkában,
fizikai alkalmasság gyors, hatékony
munkavégzésre, magára adó,
kulturált megjelenés, viselkedés
Bérezés: teljesítmény alapján kiemelt
bérezés érhető el
Jelentkezés:
önéletrajzzal a hodil@megatherm.hu
e-mail címen.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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Konténeres teherautóra
keresünk sofőrt
törökbálinti telephellyel.

2016.06.15. 10:54:12

06-20/934-6354

értékesítő

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozícióba:

TARGONCAVEZETŐ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

 Általános iskolai bizonyítvány
 Sikeres felvételi teszt
 Érvényes emelőgépkezelői
bizonyítvány

 SZÁLLÁS biztosítása
 INGYENES vállalati BUSZOK
 Egyéb szociális juttatások
 Jó CSAPAT!

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal: Bocsi Krisztián,
e-mail: bocsi.krisztian@krupptsa.hu
Telefon: 06-30-195-0484

ÁTLAGOSAN
ELÉRHETŐ BRUTTÓ
JÖVEDELEM:

290.000,- FORINT

JELENTKEZZEN ÖN IS!
TELEFONSZÁM: 06-23-534-111 vagy 06-23-534-122
SZEMÉLYESEN: MINDEN HÉTFŐ – SZERDA - PÉNTEKEN REGGEL 08:00 ÓRÁTÓL AZ
ALÁBBI CÍMEN:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Méretre, garanciával

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

Amit kínálunk:
versenyképest fizetés, jó munkakörülmények,
új gépjárművek.

 Megemelt BELÉPÉSI BÓNUSZ! Bruttó 50.000,- forint, ha a munkaviszony
még 2018. augusztusában létrejön!

REdőNY

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Előnyt jelent:
GKI vizsga, targoncavezetői jogosítvány

Feltételek:

NÖVÉNY

*86337*

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

*81990*

• Dísznövénykertészeti munkatárs
(Szigetszentmiklós)
• Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés
(Budaörs, Törökbálint, Gyál Ipari Park)
• Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

Családi háznál külön bejárattal szoba-konyha kiadó. 06-70-9078799

NAPRA FORGÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.

*82561*

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

A fenti munkakörökre megváltozott munkaképességű munkavállalók
jelentkezését is várjuk!

*82565*

INGATLAN

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

175235

TÁRSKERESÉS
48 éves, nőtlen férfi komoly kapcsolatra társat keres. Budapesti és Pest
megyei hölgyek hívását várom. 0620-454-1373

*86023*

Életjáradékot fizetnék havonta idős
személynek ingatlanért. 06-20-6290916 (érdeklődni 17 óra után)
*85916*

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

185870
169763

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

Duguláselhárítás non-stop,

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

Ács, kőműves és mindenféle famunkát,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

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

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

VÁLLALKOZÁS

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

T: 06-20/288-5148
Ács és kőművesmunkát, új és régi tető átrakását, palatető felújítását
(bontás nélkül), beázás és viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom. 0670-5882701
*72830*

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel. Hétvégén is. Garanciával. 06-30/318-21-73.
*78115*

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket vállalok. 0630/571-97-43, 06-20-214-9640
*75836*

Mindenféle gépi és kézi kerti munkát vállalunk, vidéken is! 06-306824431
*83150*

Segítséget keresek, kertészkedést
kedvelő, jókedélyű nyugdíjas úr személyében 06-70-3098582 (lehetőleg
délután)

MUNKALEHETŐSÉG

*84068*

AutomAtA mosógépjAvítás

Redőny
sZúnyOgháló

C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépjárművezetőket
keresünk. Fizetés megegyezés szerint.

Városközpontban a Stop Shoppal
szemben 40 m2-es, 1. emeleti, öszszkomfortos, klímával felszerelt helyiség irodának, üzletnek, lakásnak
hosszabb távra kiadó . Tel.: 20-5859-633

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

JÁRmű

168839

*84910*

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

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,
kiemelkedő kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni: 30/939-2222

t: 06-30-682-1390

Érdi telephelyre

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

*85687*

Ema ablakgyártó kft.
érdi nyílászáró szaküzletébe

AzonnAli készpénzfizetéssel!

 Targoncavezetői előre lépési program

üzletünkbe

2016.06.15. 10:54:12

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

 Kiemelkedő MŰSZAKPÓTLÉK

Érd Pára Príma

175860

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.
Névtelen-1 1

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ (évente kétszer)

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

168134

raktárosokat

 KAFETÉRIA (már a próbaidő alatt is)

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

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

 Versenyképes ALAPBÉR

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

183714

Amit kínálunk: Versenyképes alapbér, választható kafetéria,
teljesítménybónusz, kiemelkedő műszakpótlék,
bejárástámogatás/ vagy ingyenes vállalati buszjárat,
ingyenes egészségügyi szűrővizgsálatok

Új! Biztonsági őrt/portást alkalmaz
Érdi Festékgyár Érdeklődni: 06-304089641

*84484*

Gépek műszaki állapotának megtartása,
alkatrészigény jelentése

A Napfény Otthon Alapítvány Idősek
Otthona azonnali belépéssel
teljes munkaidős
szakképzett ápolókat,
szociális gondozókat,
továbbá a Kende utcai otthonba jó
állóképességű, teljes munkaidős
mosónő munkatársat
keres! A közalkalmazotti bérbesorolás
mellett kiemelt cafeteriát 13.és 14.
havi fizetést biztosít.

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK

Jűűűűűűűűűű űű tiűűűűtiűűtitiű

*75923*

185707

Ólmos és olmozatlan forrasztási szabályok
betartása

184078

Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal, pozíció
megjelölésével, elérhetőséggel
személyesen a 2040 Budaörs,
Szabadság út 52-54. címen vagy a
budai.akos@krupptsa.hu
e-mail címen.

Napi jelentések pontos vezetése

Előny:

ű űűűtiűűtiűűtiűű űűűűűűtt űűűűűűűűűűű
ű őőttő űtiűűűűűtiűűűűűű űűűűűűűű űűűűűűűű

172107

cukrászmester,
cukrász
(fizetés megegyezés
szerint) munkatársakat keresünk.

Megoldási javaslatok a hibák megelőzésére

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat. Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés. /Targonca kezelői jogosítvány előny./ Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon: 0670/2228212.

ű űűűűűűűti űűűtiűű
ű őűűűűűűűűűűű titiűőű űűűűűőtiűű
ű űűtitiűűűűűűű tiűűűűűűűti
őűűűűűttűűűűő
ű tititiűtiti tiűűűűőűűti

165245

Visszacsatolás a hibák okairól (jelentések a
vállalatirányítási rendszerbe)

185609

Ha örökbe fogadná Szuszit vagy Nikkit, vegye fel a
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állatés Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

üzletünkbe

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

183254

Nikki kedves, nagytestűre
nőtt, játékos, aktív, embercentrikus kutyus, 9 hónap körüli, ivartalanított szuka. Kertes házba költözne szívesen,
ahol foglalkoznak vele, még
nevelést és sok mozgást igényel. A többi kutyával általában problémamentes.

181266

Szuszi kedves, emberbarát
kutyus. 5–6 év közötti, ivartalanított kan, közepes termetű. Figyelmet és szeretetet
igényel, amit régi gazdái nem
tudtak neki biztosítani, ezért
szökdösött, kereste a társaságot, a kerítésen át tud menni,
ha akar. Régóta vár gazdira.

A sori hibás termékek analízise és lejavítása

ÁLLÁST KÍNÁL

Amit kínálunk:

168839

Munkakörhöz tartozó feladatok:

Érd Pára Príma

ű űűűűűűűű űűűűűőti titiűűűtitiűűűűti
ű űűűűűűűűőti őűűűűtiűűűűti őőőőőő
ű űűűtitiűtiűűűűű űűűűtiűtiűűűűűű
ű tiűűtitiűőűűtiűűűű űűűűtiűtiűűű
ű űűűőűűőűűőűűűű űtiűűűűűű

Email: rapidbeton@gmail.com

165958

(PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!)

*69751*

Szobafestést, mázolást, tapétázást és
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.
Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

183825

Elvárások:

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

164508

JAVÍTÓ TECHNIKUS

164057

164413

űűűűűűűű tiűűüűti űűűtiűűűűűűűű űűőűűőűűtiűűűű űűűű űű űűűűűűűűűűű
űűűűűűűű űűűűűűűűű tiűűűűűűűűűűűűű űtiű űű tiűűűűűűtiűtiti űűtiűűtiűű
űűűűűűűűű űűűűűűti űűűtitiűtiűűűűű űűűtiűűűű űűűűűűűűű űtiűűűtiűűtiűűű
ű űűűűűűűtiűűűtitiűűűti űűűtiűűűűtiűűű űűűűűűűűűűti űűűűtiűűűű űűűűűűűű

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

165300

Az ALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan az európai piacon megjelenő prémium kategóriás
autókba audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben. Folyamatosan bővülő, tehetséges,
lendületes csapatunkba multinacionális környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

173506

0620/981-6474

Feladatok:

185241

Dr. Fekete Balázs

168178

kiszállással.

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók augusztusban 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722
*83786*

Palatetők bontás nélküli felújítása.
Bodó Gábor, +36-30-227-7082. Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12
év garancia! Lapostető szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat. www.facebook.com/palatetok www.palatetok.hu
*65761*

Tető építése, régi tető átrakása, beázás és viharkár elhárítását vállalom,
kisebb javításokat, kőműves munkát
is! 06-30-566-9051
*72832*

Vállalom régi tetők javítását, új tetők
készítését, lambériázását, gipszkartonozást, tetőtéri ablak behelyezését, laminált parketta lerakását. 0620/804-59-88.
*81468*

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

174869

Veszettség
elleni
védőoltás,

Gazdikereső

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti
betonüzemünkbe
keverőgépész-diszpécsert,
mixer gépkocsira „C” kategóriás,
cementszállító gépkocsira „E” kategóriás
gépkocsivezető kollégákat keresünk.
+36 30 962 7429
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Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Munkavédelem
Munkaruházat

PaPucsok,
klumPák

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

164255
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VEGYES
Eladó irodaasztal, vitrin, tükrös
könyvespolc, nagyméretű ebédlőasztal, 4x3m-es szőnyeg. függönyök, grillsütő (nagyméretű). 06-204846330
*84202*

Garázsvásár! 07.28-án! Költözés miatt eladó ruházat, bútor, konyhafelszerelés, stb. 06-30-5688942, 06235688921
*86348*

Gondozásért, ellátásért, háztartásvezetésért lakhatást keresek Érden/
Martonvásáron! 06-70-309-8582

*86340*

Lakókocsi eladó! Műszaki vizsga
2020-ig, 360 000 Ft. 06-20-381-0948

*85101*

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középiskolásoknak. T: 06-20/516-56-84
*74370*

Zanussi háromfiókos, keskeny, jótállásos fagyaszó 37 000 Ft-ért eladó.
06-30-570-6961

*85559*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat, és kiegészítő dísztárgyakat vásárolok! 06-70-2825381

*72811*
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sport

Adok-kapok Monoron

Az NB III Keleti csoportját megnyerő, így a másodosztályba feljutó Monor SE vendégeként játszotta harmadik felkészülési mérkőzését az Érdi VSE.
házigazda (1–1). Néhány
perccel később Melczer Vilmos sem hibázta el az érdiek büntetőjét, így ismét vezettek (1–2). A folytatásban
azonban előbb egy kiugratás után (2–2), majd egy
kontrából is bevették a monoriak Kertész kapuját (3–
2). Mojzer Györgyék hiába
próbáltak egyenlíteni a hajrában, ez nem sikerült, így
az Érdi VSE elszenvedte
első vereségét a felkészülés során.
Limperger Zsolt alakulata
a következő
e d zőme c c sét
július 28-án,
10.30-tól, hazai
környezetben,
az NB II-től búcsúzó Szolnoki
MÁV-val vívja,
majd a bajnokság augusztus
5-én, a Videoton FC II ellen
kezdődik
ugyancsak haKoós Gáborék nem tudtak élni a lehetőségekkel zai pályán.

186405

Limperger Zsolt alakulata az első félidőben nemcsak
hogy többet birtokolta a labdát, hanem számos veszélyes akciót is vezetett, aztán
a játékrész felénél a monoriak védelmi megingását Koós
Gábor használta ki (0–1).
Ezt követően ugyan a Monor
SE is megélénkült, de komoly
veszélyt nem jelentett Kertész Ferenc kapujára.
A fordulás után aztán
szinte a semmiből, egy tizeneg yessel Ficsor Richárd révén egyenlített a

(Fotó: Kertész Bence)

n Domi
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Végh Richárd vb-győztes!

Végh Richárd (b2) megismételt fináléban szerezte meg a vb-címet
Aranyérmes lett a kínai
Tajpejben zajló szumó világbajnokságon Végh Richárd, az Érdi Spartacus
SC 80 kilogrammos szumósa, miután szombaton
megnyerte a juniorok versenyét.
Japán riválissal kezdett a
junior korosztály 80 kilogrammos súlycsoportjában
Végh Richárd a szumó világbajnokságon, akit elsőként
legyőzött, majd az elődöntőben lengyel ellenfél következett, akit ug yancsak két
vállra fektetett az érdi spor-

toló, aki a döntőben az ukrán
Makszim Csibulnyak ellen
meccselt. Az orosz játékvezető által vezetett mérkőzésen a mérkőzésvezető először az ukránt hozta ki győztesnek, de a japán segítőbírók új meccset rendeltek el,
amelyet Végh Richárd nyert
meg, így aranyérmes lett!
Mellette a magyar delegáció
tagjai közül a junior 100 kilósoknál Szilágyi Erik ötödik
helyen végzett.
A felnőtteknél a 85 kilogrammos mezőnyben érdekelt Délceg József Levente
egyesült államokbeli ellen-

(Fotó: Magyar Sumo Csapat / Facebook)

féllel kezdett, akit kiléptetett a dohióból és legyőzött.
A második meccsén Délceg
portugál riválissal nézett
farkasszemet, akit egy rövid meccsen tett ki a küzdőtérről, majd a harmadik
találkozóján az ukrán elleni meccsen elesett, így vigaszágra került. Ott aztán
Srí Lanka-i ellenfelét győzte le, de az ötödik mérkőzésen a házigazdák szumósa
kiforgatta a dohióból Délceget, aki vereségével így
is az előkelő, hetedik helyen végzett.
nQDomonkos
179895

RÖVIDPÁLYA

Kézilabda
Az ÉRD négy játékosa vesz részt a július 22. és 28. között a törökországi Belekben edzőtáborozó magyar női kézilabda-válogatottban. Kim Rasmussen 22 játékost vitt magával, ahol az ÉRD
négy játékosa, Janurik Kinga, Kisfaludy Anett, Szabó Laura és Tóth
Gabriella is jelen van.

Röplabda
A Delta RSE Érd négy játékosa is tagja volt annak az U15-ös magyar leány válogatottnak, amely a horvátországi Pulában lépett
pályára nemzetközi röplabdatornán. A játékosokat két részre
osztották, a deltás Tóth Luca és Jakab Boglárka a piros jelű együttesbe került, amely végül a hetedik helyet szerezte meg a részt
vevő tizenhat csapatból. A szintén deltás Tátrai Zsanett és Flach
Dóra a zöld jelű csapattal tizenharmadik lett.

Strandröplabda
A Strandröplabda Magyar Kupa harmadik állomásán, Dunaújvárosban eddigi legjobb ob-helyezését érte el Tátrai Nikolett. A
dunaújvárosi viadalnak Papp Lujzával vágott neki a Deltánál nevelkedő sportoló, akik az elődöntőben az ezüstérmes Dénesi–
Győri kettőstől kaptak ki három játszmában. A bronzmeccsen a
jóval rutinosabb, az elődöntőben első magyarországi vereségét
elszenvedő Lutter–Szombathelyi páros két szettben nyert, így
Tátraiék a negyedik helyet szerezték meg.

Strandfoci
A 5 Stars Érdi VSE fiataljai az egyesület első trófeáját nyerték a
Százhalombattán rendezett Pest megyei strandfocibajnokságon
és kvalifikálták magukat a jövő héten kezdődő országos tornára,
ahol Pest megyét képviselhetik majd. A 5 Stars U19-es csapata az
elődöntőben kiélezett, hosszabbításos mérkőzésen győzte le az
Aramis SE-t 4–3-ra, így a döntőben a Kistarcsa FC legjobbjaival
küzdhetett a megyei bajnoki címért. A döntő szinte már az első
harmadban eldőlt, miután az érdiek rögtön négygólos előnybe
kerültek, s végül 7–4-es győzelmet arattak.
n D.B.
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Orgonaszentelés ünnepi misével
Különleges misét celebrálhatott a Gellért utcai Karmelhegyi Boldogasszony katolikus templomban múlt vasárnap Maklári István esperes a hívek nagy örömére: orgonát szenteltek. Eddig csak egy kis elektromos hangszeren szolgáltathatott zenét a szertartásokon a gyülekezet kántora, Csibi Balázs, mostantól viszont egy tekintélyes orgona hangja zengi be a templomot.
Évek óta tervezgette a
gyülekezet, hogy jó lenne
egy orgona a templomba, a
karzaton a helye is megvolt.
A tervezgetésen túl próbáltak pénzt is megtakarítani,
ahol csak lehetett – mondja
Csibi Balázs –, végül a hívek
adományaiból, önkormányzati támogatásból össze-

gyűlt egy komolyabb hangszerre való.
Mint mindennek, a használt templomi hangszereknek is van piaca, az érdi kántor egy német honlapon bukkant az eladó orgonára, amiről hangszerépítőként azonnal megállapította, hog y
megéri a 22 ezer eurót, amit

az 1898-ban gyártott viktoriánus stílusú brit orgonáért
kértek. Egy hasonló minőségű új hangszer ára legalább
50 millió forint lenne. Az érdiek, mivel Csibi Balázs
maga ment el a hangszerért
– Hollandiában egy megszűnt református gyülekezet
templomából adták el – és
szerelte össze itthon, így az
egészet kihozták 11 millió
forintból.
A kántor büszkén sorolja
a húszregiszteres orgona
tulajdonságait, aminek belseje 1400 sípot rejt, s igen jó
hangszernek számít már ko-

Csibi Balázs (b) Dankos Attila orgonaművészt (j) hívta meg, hogy
elsőként ő szólaltassa meg a templom új büszkeségét

A húszregiszteres, viktoriánus stílusú orgona belseje 1400 sípot rejt

ránál fogva is, mert a II. világháború után gyártott modernkori orgonák kommersz
anyagokból, ipari keretek
között készülnek, hangjuk
össze sem hasonlítható egy
ilyen régi hangszerével.
Csibi Balázs nem csak
építeni tud orgonát, de játszik is rajta, bár nem tartja
magát művésznek, a felszentelés alkalmából ezért
is hívták meg Dankos Attila
orgonaművészt Zalaegerszegről, hogy elsőként ő
szólaltassa meg a templom

új büszkeségét. A szertartásokon természetesen majd
rendre a kántor ül a kétmanuálos billentyűzethez.
Nemcsak a misék és egyéb
templomi alkalmak lesznek
ünnepélyesek az orgona által, de Csibi Balázs templomi
hangversenyeket is szeretne
szervezni, amire legfeljebb
az újvárosi katolikus templomban volt eddig lehetőség,
s elvileg lenne még Ófaluban
is, de az ottani hangszer romos, használhatatlan állapotban van.
n –y–

