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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Kértem Istent, legyen ő az életem ura, és komolyan vette”
Interjú Tar Zoltánnal, az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet lelkipásztorával

n 4–5. oldal

Sok kicsi utcabálból nagy Szomszédünnep
A jó kezdeményezéseknek előbb-utóbb
híre kél, de ahhoz, hogy valóban el is terjedjen valami, szervezés is szükséges. A
Nyomdász vagy az Alsó utcai piknikek
évek óta sikeresek, de hogy ebből az
egész Érdre kiterjedő Szomszédünnep
kerekedjék, kellett Takács Éva, aki vállalta a szervezést, és jól jött persze az
önkormányzat támogatása is. Ráadásul
különösebb indokot sem kellett keresni,
hogy miért éppen most hívják szomszédolásra, barátkozásra, ismerkedésre az
érdieket: a várossá nyilvánítás 40. évfordulójánál alkalmasabb pillanatot aligha
lehetett volna találni a helyi közösségek
mozgósítására. Takács Évát másnap a
tapasztalatokról kérdezve előre borítékoltuk a választ: nagyon elégedett és boldog volt, hogy ennyien hallgattak a hívó
szóra. Ismét bebizonyosodott, hogy az
emberek igénylik az együttlétet, szívesen ismerkednek, beszélgetnek, falatoznak és poharaznak egymás társaságában. S ha ez már megy, jó rutinná válik,
ki tudja, mi lehet még belőle.
(Fotó: Boros sándor)

n 3. oldal

Több pénz jut az útépítésekre

Virágzással kél útjára a termés

Parázs hangulat, méltó évzárás

A fideszes többség igennel, míg a baloldali ellenzék
nemmel szavazott arra az előterjesztésre, amely a tavalyihoz képest duplájára, 240 millió forintra emelte a
Választókerületi Alap városfejlesztésre felhasználható
forrását. Közgyűlési összefoglaló.
n 6. oldal

Mi, érdiek sokfélék és egymásra nyitottak vagyunk. Erről is szólt a most virágzó szőlő, azaz a jövő évi bor megünneplése, és a jobbnál jobb nedűk seregszemléje
mellett szombaton 12. alkalommal megrendezett Szőlővirág ünnep és nemzetiségi találkozó.
n 8. oldal

Hazai pályán 3–1-es győzelemmel zárta az NB III Nyugati csoportjának 2018/2019-es küzdelmeit az Érdi VSE,
amely a Komáromot múlta felül az Ercsi úton. Ezt követően az érdiek T. Mészáros András polgármestertől vehették át a megérdemelt ezüstérmeket. n 23. oldal

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat,
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése
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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.
Fogadóóra: 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 (független)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

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 (MI HAZÁNK MOZGALOM)
 06-20-410-7921
Telefonon történő
egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-70-362-1359  szucsgabor.erd@gmail.com,
erdiszocialistak.mszperd@gmail.com. Minden hónap
második péntekén személyesen 17–20 óra között a
Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy e-mail
alapján folyamatosan, mindennap.

A diákpolgármester fogadóórája
LÁZÁR EVELIN, 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
ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu
GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 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

A jó kezdeményezéseknek előbb-utóbb híre kél, de ahhoz, hogy valóban el is terjedjen valami, szervezés is
szükséges. A Nyomdász vagy az Alsó utcai piknikek
évek óta sikeresek, de ahhoz, hogy ebből az egész Érdre
kiterjedő Szomszédünnep kerekedjék, kellett Takács
Éva, aki vállalta a szervezést, és jól jött persze az önkormányzat támogatása és konkrét segítsége is. Ráadásul
különösebb indokot sem kellett keresni, hogy miért éppen most mozgósítsák szomszédolásra, barátkozásra,
ismerkedésre az érdieket: a várossá nyilvánítás 40. évfordulójánál alkalmasabb pillanatot aligha lehetett volna találni a helyi közösségek mozgósítására.
Takács Éva, az ötletgazda
kilenc esztendővel ezelőtt
szervezte meg az első Nyomdász utcai találkozót egy
gyermekkori emléktől ihletve:
– Keresztanyáméknak Orfűn volt nyaralójuk, és egy
kis füves utcarészen gyakran rendeztek ilyen találkozókat. Sütögettek, beszélgettek, vitték a finomságokat.
Nekem ez akkoriban különleges élmény volt. Aztán később, amikor Pécs Európa
kulturális fővárosa lett, ott
is szerveztek hasonlót, mi
akkor már Érden laktunk,
egy év múlva gondoltam,
megpróbálom én is. Egy üres

mindenki sütött valami finomat.
Hasonló kép fogadta a látogatót még 27 érdi utcában
múlt szombaton, ennyien
vállalkoztak az utcapiknik
megszervezésére Takács
Éva felhívása nyomán. A helyei szervezők jártak házról
házra az önkormányzat által elkészíttetett meghívókkal és buzdítottak részvételre. A város adott még műanyag poharakat és tányérokat is, s kis ajándékkal is
kedveskedett, amit sok helyen személyesen T. Mészáros András polgármester,
másutt az utca önkormányzati képviselője adott át: egy,

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Sok kicsi utcabálból szomszédünnep

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Minden a Nyomdász utcából indult. T. Mészáros András és az ötletgazda, a fő szervező, Takács Éva
telek előtti utcarészre vittük
ki a székeket, és hívogattuk
az utcában élő embereket. A
lakók érdekesnek találták
ezt a kezdeményezést, hiszen nem lehetett tudni, ki
jön el, mi is történik egy
ilyen találkozón.
A kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy azóta
minden évben szerveznek
utcabulit, sőt évente többet
is, ahogy az egyik lakótól
megtudom: tavasszal és őszszel is kitelepülnek, de karácsony előtt is összejönnek
egy forralt boros koccintásra. Most is talán a legnépesebb mini utcabál volt a
Nyomdász utcai, két bográcsban főtt az étel, pingpongasztalt állítottak, lufihajtogatót hívtak, és persze

a 40. évfordulóra emlékeztető nagyméretű utcanévtáblát és az ilyen alkalmakkor
nélkülözhetetlen palack
bort. A rendezők arra is engedélyt kaptak, hogy a forgalom elől lezárhassák a lufikkal földíszített, a bulizáshoz „berendezett” utcaszakaszokat.
A György utcát két helyen
is lezárták, mivel az olyan
hosszú, hogy két külön pikniket kellett szervezni. Az
egyiket Szabó Tiborné vállalta magára a férjével, aki
sokáig a Nyomdász utca környékén volt vízóra-leolvasó,
tehát volt fogalma, hog y
mire vállalkoznak. Örömmel
nyugtázták, hogy sokan eleget tettek a meghívásnak,
igaz, sokan ismerik őket, hi-

A Fügefa utcában igazi diszkózenés utcabált szerveztek
szen 21 éve ebben az utcában élnek, a legfiatalabb
résztvevő egy három hónapos baba volt, a legidősebb
pedig egy 86 éves férfi, aki
szorgosan fotografálta az
eseményeket, s mindenkinek ígért képet.
A György utca másik partijára Berényi Fodor Andrea
hívta a lakókat, hatvan házat
járt végig a meghívókkal, s
mint mondja, mindenütt szívesen fogadták, s szép számmal jöttek is a bulira. Andreáék mindössze két éve laknak itt, jó alkalomnak tekintették hát, hogy megismerkedhessenek közvetlen és
távolabbi szomszédjaikkal.
Fontosnak tartják azt is,
hogy a gyerekek is megbarátkozzanak eg ymással,
hogy később együtt játszhassanak. Az ötlet annyira elnyerte a résztvevők tetszését, hogy már most azt tervezgették, hogy jövőre bográcsozást is iktatnak a programba, bár egy gázsütő már
most is üzemelt, amin tócsni
készült sokak örömére.
A benevezett utcák listáját
böngészve kiderült, hogy nagyon sokan csatlakoztak a
kezdeményezéshez Parkvárosban is, az M7-esen innen
és túl egyaránt. A fölső részen – Fenyves-Parkvárosban, ahogy egy ideje nevezik
– sokaknak csinált kedvet a
jól ismert Nyomdász utcai
kezdeményezés, de például
komoly utcabál kezdeti szakaszába csöppentünk a vadregényes Fügefa utcában is,
ahol a szervezők láthatóan
összeszokott csapatot alkottak, a szervezői és vendéglátói szerepet Kanyár Farkas
Rita, Szabó-Sugár Andrea

A RÉSZTVEVŐ UTCÁK: Nyomdász, Fuvaros, Fűtő, Földmunkás, Napszámos, Köszörűs, Kőműves, Kerékgyártó, Festő, Aknász, Nyárfa,
Fügefa, Ezerjó, Sóskúti, Képviselő, Dévai, Aradi, Keve, Bihari, Pál,
Imre, György, Túzok, Gólya, Sárd, Viola, Gereblye.

és Nagy Zsófi Borbála vállalta magára, de a televíziónak „természetesen” egyikük férje nyilatkozott. A hölgyek tényleg kitettek magukért, volt itt minden, ami egy
jó bulihoz kell, már állt a
hobbi-lemezlovas Kanyár
András igazán profi pultja, a
fényeket már előző nap beállították és kipróbálták, s
amint eljön a gyerekektől
való elköszönés ideje – ez
egy viszonylag fiatal környék, sok még az apróság –,
kezdődik az igazi, felnőttes
buli – ígérték a folyvást mosolygó, lelkes hölgyek.
A fő szervezőt, Takács
Évát másnap a tapasztala-

tokról kérdezve előre borítékoltuk a választ: nagyon elégedett és boldog volt, hogy
ennyien hallgattak a hívó
szóra. Ismét bebizonyosodott, hogy az emberek igénylik az együttlétet, szívesen
ismerkednek, beszélgetnek,
falatoznak és poharaznak
egymás társaságában. S ha
ez már megy, jó rutinná válik, ki tudja, mi lehet még belőle. Ismét a Nyomdász utcát
kell példának hozni, ahol a
megszokottá vált utcabálozás után arra sem volt nehéz
rávenni az embereket, hogy
saját erővel is veg yenek
részt az aszfaltozási programban.
n M. Nagy Péter

Minden résztvevő közösség a 40. évfordulóra emlékeztető utcanévtáblát kapott ajándékba.

interjú

interjú

– Mikor döntötte el, hogy
lelkész lesz?
– Nem hirtelen elhatáro
zásból választottam. A csa
ládunkban ugyan nem volt
mindennapos a hit gyakorla
ta – a szüleim csak nagyobb
egyházi ünnepek alkalmá
val jártak templomba –, de
fontosnak tartották, hogy
hittanórára járjak. Így a sze
mélyes hitre jutásom elég
korán, már kamaszkorom
ban bekövetkezett és már
ekkor erős vágyat éreztem
arra, hogy mindenképpen az
evangélium szolgálatában
maradjak. Olyan nagy volt
bennem az Istenhez való tar
tozás öröme, hogy már hiva
talba lépésem előtt is szíve
sen szolgáltam a korosztá
lyomnak és a nálam fiata
labb tinédzsereknek. Majd
lassan érlelődni kezdett ben
nem a tudat, hogy lelkész
ként jóval többet tehetnék
azért, hogy minél több fiatal
hoz eljusson az evangélium.
A Szentendrei Református
Gimnáziumba jártam, meg
fogadtam az igazgatónő ta
nácsát, hogy mielőtt fakultá
ciót választunk, személye
sen is tájékozódjunk azon
szakmákról, amelyek esetle
ges hivatásként forognak a
fejünkben. Így én is megláto
gattam néhány lelkészt, ki
faggatva őket arról, számuk
ra mi okoz örömet, illetve
milyen hátrányokkal kell
szembenéznem, ha magam
is erre a pályára lépek.

– Mi motiválhat egy kamaszt Isten keresésére?
– Viszonylag korán konfir
máltam, de őszintén szólva,
akkor még nem sokat értet
tem belőle, viszont néhány
lelkes fiatal gyülekezeti tag
szervezett számunkra egy
ifjúsági kört. Nagy hatással
volt rám ez a közösség, sokat

észleltem, tapasztaltam, sőt
meg is értettem az evangéli
umból. Majd egy napon a
gazdag ifjú történetén ke
resztül szólított meg az Úr.
Emlékszem az egyik cso
portbeszélgetésre, amelyen
a csoportvezető úgy fogal
mazott: Ha nem létezne
mennyország, ő erre a rövid
földi életére is bátran vállal
ná, hogy Krisztus követője
legyen! Ez a mondat kibillen
tett engem az addigi gondol
kodásomból. Korábban azt
tartottam, hogy aki Jézus
követőjévé válik, itt a földön
azért kell visszafogottan él
nie, hogy majdan a menny
ben „jól járjon”, mert gazdag
jutalma lesz cserébe. Ugyan
akkor meggyőződésem volt,
hogy a pokolra kerülnek
azok, akik elvetik Krisztus
követését. De amikor azt
hallottam, hogy Jézus köve
tése már itt a földön is oly
hatalmas érték, amit a
mennyország létezése nél
kül is érdemes vállalni – sőt,
az Úr Jézussal már így is
személyes kapcsolatba lehet
lépni –, hatalmas vágyat
éreztem, hogy ezt én is meg
tapasztaljam. Az esti imám
ban arra kértem Istent, le
gyen Ő az életem ura és ko
molyan vette, dacára annak,
hogy szinte még gyermek
voltam, és sok mindent nem
is értettem a keresztény hit
ből. De nekünk ilyen Atyánk
van, aki mindig komolyan
vesz minket! Arra bátorítok
mindenkit, imádkozzon és
kérje az ő segítségét, mert
Isten komolyan veszi őt,
akár gyermek, akár felnőtt
szívvel fordul hozzá! Egy
őszintén elmondott imádság
volt ez a részemről és attól a
pillanattól élem meg, hogy
az Istennel való közösségem
személyes és bensőséges,
nem pusztán formalitás, val
lásos cselekedetek gyakor
lata. Nem véletlenül válasz
tottuk gyülekeztünk meg
újult honlapjára Máté evan

– Lelkipásztorként is azt
kapta, amire számított?
– Egy évtized távlatából
bátran állíthatom: igen! Sőt,
egyetértek egyik lelkész tár
sammal, aki egyszer úgy fo
galmazott: „az Úristen
aranytálcán hordoz”, hiszen
én is ezt tapasztaltam meg
azokban a közösségekben,
amelyekkel kapcsolatba ke
rültem. Budapesten nőttem
fel és segédlelkészként Ká
posztásmegyeren kezdtem a
pályámat, utána hét évig Gö
döllőn voltam beosztott lel
kész, majd megkerestek a
parkvárosiak. Hálás va
gyok, mert a lelkészi munká
mat is maximálisan támoga
tó gyülekezeti tagokra lel
tem. Elfogadnak, szeretnek
minket családommal együtt,
de ugyanennyire fontos szá
momra, hogy én is nagyon
szeretem a hivatásomat.
Kezdetben kizárólag az je
lentett nehézséget, hog y
egyedül, a saját belátásom
szerint kellett beosztanom
az időmet. Ez pedig – mivel
lelkiismeretesen szeretném
végezni a munkámat, de jó
családapa is kívánok lenni –
nem kevés fegyelmet és ön
mérsékletet követel tőlem.
Meg kellett tanulnom haté
konyan bánni a kötött, fix
kötelezettségeken kívüli,
szabad beosztású időmmel,
hogy jusson mindenre, ami
fontos. Időt kell szánnom a
bibliaolvasásra, a prédikáci
ókra és foglalkozásokra való
felkészülésre úgy, hogy a
családommal is sokat legyek
együtt és a pihenésre szánt
idő is beleférjen. Senki sem
kéri számon, hány órát ké
szül a lelkész a prédikációjá
ra, hány könyvet olvas el,
mennyire mélyed el egyegy
bibliai témában, mindez a
saját lelkiismeretére van
bízva, amit olykor súlyosabb
tehernek érzek, mint ha a kö
tött munkaidőben kellene
teljesítenem, mert minden a
saját időbeosztásomon mú
lik, az én felelősségem.

– Mekkora gyülekezetet
vett át a Parkvárosban?

„Arra kértem Istent, legyen ő az életem ura – és komolyan vette”

– Az érdi lelkipásztori szolgálat egyben új otthont is jelentett a családjának. Könynyen beilleszkedtek?
– Itt a templom melletti
házban lakunk, amit a gyü
lekezet már érkezésünk
előtt felújított. A költözé
sünk napja meglehetősen
eseménydús volt. Én még es
kettem Gödöllőn, így nélkü
lem indult el a holmijainkkal
megrakott teherautó, de
mire ideértem, azt láttam,
hogy már vagy harminc em
ber buzgón serénykedik a
leendő lakásunkban. Már
elkészültek a szekrények
összeszerelésével, csak a
bútorok helyére állításán, a
festések utolsó simításain
fáradoztak. Roppant meg
nyugtató és egyben biztató
is volt számomra az a segítő
készség, ami az érdi gyüle
kezeti tagok részéről foga
dott, és ami azóta sem lan

kadt. Nemcsak fizikailag
készek a segítségre, hanem
az evangélium, az Ige to
vábbadásában is igencsak
buzgók. Ennél is nagyobb
öröm számomra, hog y a
gyermekekre és a fiatalokra
is mindig lehet számítani,
több ifjúsági csoport is sike
resen működik a közössé
günkben. Szeretek itt lakni,
bár sokan az gondolnák,
hogy a templom közelében
24 órás szolgálatban kell
lenni. Én meg úgy gondolom,
jó az, ha a lelkész „szem előtt
van”, könnyen elérhető. Az
egyedüli hátránya, hogy az
otthonom közelsége meg
foszt attól az élménytől,
hogy mint sokan, a feladata
im végeztével, legalább ne
gyed vagy fél órát kerékpá
rozhassak hazáig, de ezt
megoldom a szabadidőmben,
gyakran indulunk el a na
gyobbik fiammal hosszabb
rövidebb biciklitúrára.

– Ez kicsit fogas kérdés,
mert épp miután idekerültem, egy presbiteri hétvégén
latolgattuk, miként határozzuk meg magunkat. Kis
g yülekezet vag yunk? Hiszen, aki járt már a templomunkban, láthatta, hog y
nem túl méretes. Vagy a tagság létszámára, a három ifjúsági csoportra, az évenkénti 120 fős gyermek- és
családi táborunkra alapozva, talán mégsem számítunk
annyira kicsi közösségnek?
Végül arra a megállapításra
jutottunk, hogy se nem kicsi,
se nem nagy – hanem „növekvő gyülekezetként” határozzuk meg a mi református
közösségünket, annál is inkább, mert szinte hétről hét-

– Változott-e bármi a gyülekezet életében, amióta ön
a lelkipásztor?
– A tagok számára már az
is jelentős változásnak számított, hogy új lelkipásztor
lépett hivatalba, hiszen
nyilván más a karakterem
és az igehirdetési stílusom,
mint az elődeimnek. Éppen
ezért az első évben szándékosan törekedtem arra,
hogy lehetőleg semmin ne
változtassak, maradjon
minden, ahogyan megszokták, és ezt örömmel vették a
tagok. Mostanra azonban
megérett egy-két újdonság.
A felnőtt misszióban nagy
előrelépésnek tartom például, hogy elindítottuk az Alfa
kurzust azok számára, akik
nem élnek hitvalló életet,
vagy azért, mert még nem
jutottak hitre, vagy ha igen,
még kérdéseik és kételyeik
vannak és szeretnék jobban
elmélyíteni a bibliai ismereteiket. Ugyanakkor folyamatos igény van újabb és
újabb házas körök elindítására is, így a felmerült igényeknek megfelelve, az Igéből merítve keressük a vála-

zésüket. Vajon sikerült-e
önöknek is megkedvelni a
várost és az érdieket?
– A református egyházban a gyülekezet választ
lelkipásztort, és ha a lelkész hajlandóságot mutat a
szolgálatra, meghívják magukhoz beszélgetésre, ismerkedésre, majd egy igehirdetéssel is bemutatkozik. Esetemben a presbitérium, az egyházközség egyhangú szavazással választott meg, aminek én igencsak örültem, leginkább
azért, mert mindenki úgy
jöhetett már a következő vasárnapi istentiszteletre,
hogy olyan lelkész prédikációját fogja hallgatni, akire
ő is igent mondott, és ez nagyon fontos. Mivel a munkánk az emberekhez köt
bennünket, igen hamar sikerült sok gyülekezeti tagot
személyesen is megismernünk, majd rajtuk és a gyermekeinken keresztül – óvoda, iskola, barátaik szülei –
újabb érdiekkel találkozhattunk, így nagyon hamar
megtörtént a beilleszkedésünk. Való igaz, hogy a korábbi életünket sem volt
könnyű hátrahagyni. Mivel
mi sem számítunk tősgyökeres érdinek, törekszem
arra, hogy kiemelten szolgáljak azoknak, akik – hozzánk hasonlóan – nemrégen költöztek a városba, s
emiatt kissé magányosnak
érzik magukat. Fontosnak
tartom, hog y a közösségünkben új kapcsolatokat
építsenek és így, ahogyan
esetünkben is történt, minél
előbb otthonuknak érezzék
ezt a várost.
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szokat, megoldásokat a hét- zetbe, másrészt azon fiataköznapi kérdésekre és prob- lokból, akiket ők hoznak a
lémákra.
„KFT” – Krisztusra Figyelő
Társaság – óráira. Az állan– Ön szerint milyen a mai dó tagok ugyanis elhívják
osztálytársaikat, néptáncos
fiatalok viszonya Istenhez?
barátaikat, szomszédjaikat,
– Tapasztalataim alapján közeli vagy távoli ismerőseiaz evangélium megérinti ket. Éppen ezért ez a csoport
őket, nagy hatással van rá- úgy működik, mint egy néjuk. Mégis, azért vettem pes baráti közösség, és minnagy levegőt a válaszom dig vannak köztük olyanok,
előtt, mert sokszor azt lá- akik korábban nem rendeltom, hogy ennek dacára még keztek egyházi kötődéssel,
sincs meg a kapcsolódási de ide szívesen jönnek, jól
pont az életük és az evangé- érzik magukat, ezért újra ellium között, mintha nekik jönnek, maradnak.
nem is lenne szükségük a
szabadulásra. Olykor nem
– A hétvégén pünkösd
látják, hogy nem kellene 6–8 napját ünnepeljük. Hogyan
órát eltölteni a számítógép készülnek rá?
képernyője előtt, illetve a telefont nyomkodva vagy azt,
– A reformátusok számáhogy igenis van kiút a hátrá- ra az egyház születésnapján
nyos családi körülmények- a Szentlélek kitöltetésén kíből is! A fiatalokban ugyan vül a konfirmáció ideje is a
még nem fogalmazódik meg, pünkösd. A vasárnapi istenhog y szabadulásra van tiszteleten megtörténik a tiszükségük, de amint meg- zenévesek ünnepélyes fogaélik, személyesen találkoz- dalomtétele és a konfirmának az evangéliummal, rop- ció alkalmából először veszpant átütő ereje van szá- nek úrvacsorát. Az ünnepi
mukra, és sokan Krisztus alkalmat mindig megelőzi
követőivé válnak. Egyéb- egy felkészítő hétvége, amiként nincs okunk panaszra, kor a fiatalokkal átbeszélmert a mi gyülekezetünk- jük, miként mutatkozzanak
ben igen gazdag ifjúsági élet be a gyülekezet előtt, mit
mondjanak magukról a konzajlik.
firmáció során. Pünkösdkor
– Vajon a kamaszok el tud- két istentisztelet van, vasárják-e érni az evangéliummal nap és hétfőn is, míg szoma gyülekezeten kívüli kortár- baton megtartjuk a konfirmációs vizsgát, amelyen a
saikat?
jelöltek röviden beszámol– Úgy vélem, igen, mert nak arról, mit tanultak az
gyakran érkeznek új fiata- evangéliumról, hogyan épüllok. Az ifjúsági csoport két fő tek a hitükben.
irányból építkezik. Egyrészt
az itteni családok felnövek– Említette, hogy az érdiek
vő tagjaiból, akik gyakorla- nagy szeretettel és segítőtilag „belenőnek” a gyüleke- készséggel fogadták az érke-
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n Bálint Edit

– Négy. A legidősebb Bendegúz, ő nyolcéves, a legkisebb Botond, aki másfél
éves. Köztük a két lány, Bíbor és Bolda. Feleségemmel
az óbudai református gyülekezet ifjúsági körében találkoztunk. A kezdetektől támogat a lelkészi pályámon,
bár ő közgazdász, most meg
főállású édesanya. Korábban eg y ideig dolgozott
ugyan a szakmájában, de
már a házasságkötésünket
megelőzően önkéntesként is
szolgált a budapesti gyülekezetben, majd ezt Gödöllőn
is folytatta. Kezdetben a
gyermekszolgálatot, később
a baba-mama kört vezette,
most viszont újra a gyermekmisszióban kívánja
folytatni.

géliumából az 5. rész 16.
számú igét: „Úgy ragyogjon
a ti világosságotok az embe
rek előtt, hogy lássák jó cse
lekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat”.

re újabb és újabb családok
bukkannak fel a templomban, akik fiatal házasokként, egy-két gyermekkel
vagy akár már nagycsaládként csatlakoznak hozzánk.
Ezzel együtt olyan idősekkel is gyarapodunk, akik
különféle okokból a fővárosból vagy az ország egyéb területeiről, esetleg a határon
túlról, a gyermekeiket, illetve unokáikat követve találnak új otthonra Érd-Parkvárosban.
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Közel két éve, 2017 szeptemberében lett az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora. E rövid idő
alatt a korábbi értékek és hagyományok megőrzését is
szem előtt tartva új programokkal, csoportos foglalkozásokkal, táborok szervezésével gazdagította a közösséghez tartozók életét. Tar Zoltánnal a kereszténység
egyik legnagyobb ünnepe, pünkösd előtt beszélgettünk
hitről és lelkészi hivatásáról.

– Hány gyermekük van?

298628

Az evangélium megérinti a fiatalokat

164074
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Több pénz jut az útépítésekre
Döntött a közgyűlés a Választókerületi Alap forrásának
növeléséről, a pénzügyi keret a testület döntése nyomán
duplájára nőtt, így idén már 240 millió forintból gazdálkodhatnak a képviselők, amelyből így az utak fejlesztésére is több jut. Új pályázati lehetőséget is megszavazott
a testület, így jutalmazzák azokat, akik tisztán tartják
kertjüket. Emellett lezárult a Helyi Építési Szabályzat
módosításának véleményezési folyamata. Közgyűlési
összefoglaló.
A májusi közgyűlés napirendi pontjai előtt adták át
az Év Családja Díjat, az Érdi
Sport Díjat, valamint elismeréseket osztottak ki a tűzoltók napja alkalmából. Szintén napirend előtt a képviselők egyperces néma csenddel fejezték ki részvétüket a
dunai hajótragédiában elhunytak családtagjainak.
A fideszes többség igennel, míg a baloldali ellenzék,
Csőzik László, Szűcs Gábor,
Havasi Márta és Csornainé
Romhányi Judit nemmel
szavazott arra az előterjesztésre, amely a tavalyihoz képest duplájára, 240 millió forintra emelte a Választókerületi Alap városfejlesztésre
felhasználható forrását. Az
elmúlt években a Választókerületi Alapból több utca

aszfaltozását is finanszírozhatták a képviselők. Most ez
az összeg a duplájára emelkedik. A balliberális képviselők bár nemmel szavaztak,
nem tudták megakadályozni
a forrásbővítést, így a lakóutak aszfaltozására mostantól kétszer akkora összeg áll
a képviselők rendelkezésére, mint eddig.
Újabb pályázati lehetőséget fogadtak el a képviselők:
a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapítását Fülöp Sándorné (Fidesz–KDNP), a környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság elnöke terjesztette
elő. A pályázaton azokat díjazzák, akik rendben tartják kertjüket és ezzel hozzájárulnak Érd kertvárosi jellegének megtartásához és

egyben példát is mutatnak a
többi városlakónak.
A szociális ellátások helyi
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására is javaslat került napirendre. E szerint a speciális
fruktózintoleranciával élő
személyek külön támogatást
kapnak annak érdekében,
hog y részt vehessenek a
közétkeztetésben. Emellett
az Érden élő, nagykorúvá
váló fiatalok is digitális eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapnak, hogy
továbbra is kötődjenek a városhoz – ezeket a lehetőségeket is egyöntetűen megszavazta a testület.
A közgyűlésen napirenden szerepelt a Helyi Építési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletmódosítás
véleményezésének lezárása
is. A városban egyre több
esetben fordul elő, hogy egy
telken több lakóépületet helyeznek el, amelyek összes
hasznos alapterülete egyenként nem éri el a 300 m 2-t. Az
egymástól egy-két méterre
lévő épületek együttese a
legtöbb esetben a telek kon-

Törvényes volt a választás
cepció nélküli, a környezetét is erodáló beépítését
eredményezi és lehetetlenné
teszi a kertvárosias jelleg
megőrzését.
– Sajnálatos módon egy
olyan tendencia harapódzott el a városban, amikor
a jogszabályok határán táncolva beruházók, ügyvédek
nagyon sok friss lakásvásárlót átvernek azzal, hogy
társasházi lakásként adnak
el olyan lakásokat, amelyek
valójában jogilag nem azok.
Ezt megelőzendő, polgármester úr már több felhívást
tett közzé és most, amennyire engedik a jogszabályi
korlátok, a HÉSZ-be az önkormányzat is előre kíván
fékeket beépíteni. Utólag
pedig természetesen ellenőrzést végez és megteszi a
feljelentéseket az illetékes
szervezeteknél – emelte ki a
döntés kapcsán Simó Károly alpolgármester.
– Ezt egy nagyon fontos
kérdésnek tartom és örülök
annak, hogy a város ebben
az ügyben fel kíván lépni az
ilyen anomáliák ellen és
megpróbálja ezen keresztül

is megvédeni az itt lakók érdekeit – mondta el Szűcs Gábor (MSZP-DK-Együtt) képviselő.
A képviselő-testület elfogadta a város zajtérképére
épülő intézkedési tervet, de
a határozati javaslatot kiegészítették azzal, hogy felkérik a kormányhivatalt a
zajtérkép azonnali felülvizsgálatára. Erre azért van
szükség, mert a Tolmács utcában működő üzem zaja a
környéken élők életkörülményeit nagymértékben befolyásolja.
Az eg yebek napirendi
pontok között Kopor Tihamér képviselő (Fidesz–
KDNP) jelezte, hogy a Papi
földeken össze kellene gyűjteni a tavalyi évben levágott
ágakat, valamint a füvet is le
kellene kaszálni a terület
rendezettsége érdekében.
Antunovits Antal képviselő
(Fidesz–KDNP) pedig a lakosság nevében köszönetét
fejezte ki a Városfejlesztési
Osztálynak azért, hogy az
Enikő és Emma utcában is
megoldották a közvilágítás
problémáit.
Q Győri Lívia

Városi elismerések
A képviselő-testület május 30-ai ülésén ünnepélyesen
átadták az Év Családja Díjat, az Érdi Sport Díjat és elismerésben részesültek a város tűzvédelmét kiemelkedően ellátó tűzoltók is.
A közgyűlés áprilisi ülésén úgy döntött, hogy az Év
Családja Díjat Ecsedi István
és családja részére adományozza. Ecsedi István távközlési üzemmérnök, vállalkozó, felesége, Lepsényi
Ibolya magyar–angol szakos pedagógus. Hét gyermekük és hét unokájuk van.
– Az, hogy ilyen szép családunk van, és rajta Isten ál-

dása, az a legnagyobb öröm.
De ha ezt látják az emberek,
és elismerik, az nagyon jólesik – mondta lapunknak
Lepsényi Ibolya, hangsúlyozva: a nag ycsaládban
nagy erő van. Ecsedi István
hozzátette: a sok gyerek
mellett fiatalok tudtak maradni – újra és újra megélhették a gyerekek örömét és
élni vágyását. A házaspár

A közgyűlés az Érdi Sport Díjat Dömötör-Mátrai Beátának adományozta

elárulta azt is: még
sok unokát várnak, és
úgy érzik, sok feladat
is vár rájuk.
A közgyűlés az Érdi
Sport Díjat DömötörMátrai Beáta többszörös magyar válogatott röplabdázó részére adomá nyozta,
aki 1983-ban kezdett
röplabdázni az Újpesti Dózsánál. Felnőtt
sportpá lyafutása
alatt játszott a BVSCben, a BSE-ben, Nyíregyházán és Miskol- Az Év Családja Díjat Ecsedi István és családja kapta
con. Öt alkalommal
magyar bajnoki aranyérmet,
– Jövőre folytatjuk NB IIAz önkormányzat a tűzolnég yszer Mag yar Kupa ben, illetve beleugrunk a Ma- tók napja alkalmából a legaranyérmet, kétszer strand- gyar Kupa sorozatrendszeré- kiválóbban szolgáló tűzolröplabda magyar bajnoki cí- be is. Szeretnénk feljutni egy- tók elismerésével fejezte ki
met, egy alkalommal Queen két éven belül az NB I-be, il- köszönetét és háláját Érd
of the beach győztese címet letve egy valóban profi klubot Megyei Jogú Város Hivatáés egyszer Interliga első he- felépíteni Érden – mondta la- sos Tűzoltóságának. Oklelyezést ért el. 2007 szeptem- punknak Dömötör-Mátrai Be- velet és jutalmat vehetett át
berében indította el a röplab- áta, aki arra a legbüszkébb, Rózsa Gábor tűzoltó alezredaedzéseket Érden a Delta hogy nagyon sok gyerekkel des, Ladányi Zoltán tűzolRSE keretében. A 2018–19-es sikerült megszerettetni ezt a tó százados, Kovács János
NB II-es szezonban a cso- sportot, és sok szülőt tudtak tűzoltó főtörzsőrmester,
Borda István tűzoltó főportharmadik helyért harcol bevonni a sport világába.
az általa vezetett csapat,
– Nagyon köszönöm ezt a törzsőrmester, Oltósi Zsolt
U15-ös csapatukkal pedig díjat, büszke vagyok rá! Kö- tűzoltó főtörzsőrmester, Nébejutottak az országos dön- szönöm a családomnak, a meth Zoltán tűzoltó törzstőbe, ahol dobogós helyezést férjemnek, akik támogattak őrmester.
vár a lányoktól.
– tette hozzá.
QQÁdÁm K.

Unokázós csalók

T. Mészáros András: az ellenzéknek nincs koncepciója, csak nemet
tudnak mondani mindenre
ezért nem tudták a szavazókat meggyőzni. Jellemző ez
egyébként az érdi ellenzékre, a magyar családok támogatásáról szóló koncepciót
folyamatosan és következetesen elutasítják, kizárólag
az érdi városépítés, illetve a
személyemmel kapcsolatos
problémákat és ügyeket vetik fel. Mi egy olyan várost
építünk, ami félig van készen, ezt kell készre építenünk, ezen dolgozunk már
több mint 10 éve, azt gondolom, hogy elég nagy hatékonysággal és sikerrel. Azzal, hogy a városvezetést,
ezt a városépítési gyakorlatot támadják, azt tették nyilvánvalóvá, hogy őket nem
érdekli semmi. Nem érdeklik
őket az érdi családok, az
érdi emberek, Érd város
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Az európai parlementi választás eredményeit és a
részvételi adatok alakulását értékelte városvezetői
sajtótájékoztatóján T. Mészáros András. A polgármester hangsúlyozta, hogy
az érdi balliberális ellenzéknek nem volt mondanivalója az Európai Unióról
és önkormányzati kampányt folytattak.
Kiemelkedő részvétellel
és törvényes keretek között
zajlott le az európai parlamenti választás május 26án, Érden pedig az országos
átlagot is meghaladta a részvételi arány. T. Mészáros
András polgármester sajtótájékoztatóján köszönetét
fejezte ki mindazoknak,
akik leadták voksukat, illetve azoknak, akik a választás
lebonyolításában részt vettek. Az eredményeket is ismertette: a Fidesz itt Érden
valamennyi szavazókörben
többséget szerzett, a második legtöbb szavazatot a DK
kapta, harmadik helyen pedig a Momentum végzett.
Őket követi sorrendben az
MSZP, a Jobbik, a Kétfarkú
Kutyapárt, a Mi Hazánk
Mozgalom, a sort pedig az
LMP és a Munkáspárt zárja.
– Ami talán itt Érden különösen érdekes volt, hogy a
balliberális ellenzéknek
nem volt mondanivalója az
Európai Unióról, Magyarország és az unió viszonyáról,
egyértelműen csak önkormányzati kampányt próbáltak folytatni, talán éppen
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mint egység, csak a hatalom.
Nincs koncepciójuk, csak nemet tudnak mondani mindenre – hangsúlyozta a polgármester.
A szerdai tájékoztatón T.
Mészáros András kiemelte,
hogy a csütörtöki közgyűlés
egyik legfontosabb kérdéseként a HÉSZ-módosítás véleményezésének lezárásáról
döntenek a képviselők, ami
elsősorban a többlakásos lakóépületek építése terén tapasztalható visszásságok,
felelőtlen tervezések és kivitelezések visszaszorítását
szolgálja. A Helyi Építési
Szabályzat véleményezésének lezárásáról szavazott a
közgyűlés, 18 igen mellett
elfogadta a testület (lásd 6.
oldal).
QQgyl

A Pest Megyei Főügyészség indítványt tett annak a férfinak és
nőnek a letartóztatására, akik egy 85 éves százhalombattai aszszonytól 900 000 forintot csaltak ki azzal ürüggyel, hogy a fia
balesetet szenvedett. A bűnügy gyanúsítottjait, egy budapesti
férfit és az élettársát 2019. május 23-án egy társuk felhívta telefonon. Azt az utasítást kapták, hogy menjenek Százhalombattán
egy megadott címre. Addigra már a társuk felhívott ott egy 85
éves asszonyt, a bűnügy sértettjét. A telefonban azt mondta az
éltes nőnek, hogy a fia balesetet szenvedett, azonnal pénzre van
szüksége. Nézze meg a sértett, hogy mennyi pénze van otthon,
s azt adja át annak a személynek, aki hamarosan a lakásához
megy. Az idős sértett elhitte a történetet, majd 900 000 forintot
átadott az időközben a házához érkező elkövetőknek. A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság és az Érdi Rendőrkapitányság
nyomozói percek alatt elfogták a gyanúsítottakat. A gépkocsijukban megtalálták a sértettől kicsalt pénzt. A Pest Megyei Főügyészség indítványt tett a férfi és a nő letartóztatásának elrendelésére. A nyomozási bíró egyetértett az ügyészi állásponttal,
és elrendelte a kényszerintézkedéseket.

Halálos gázolás
A Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó, ittas állapotban
elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat egy férfival
szemben, aki ittasan, kokaintól bódultan száguldott egy érdi utcán és halálra gázolt egy idős férfit. A bűnügy vádlottja, egy érdi
férfi 2018 novemberében délelőtt közlekedett a személygépkocsijával Érden, a Bajcsy-Zsilinszky úton, 125–130 km/h sebességgel hajtott. A vádlott ittas és kokaintól bódult volt. Egy idős férfi
egy gyógyszertárból indulva át akart menni az úton. A férfi észlelte ugyan az előtte áthaladó sértettet, azonban az extrém sebességtúllépés miatt nem maradt ideje, hogy hárító manővert
hajtson végre. Változatlan sebességgel elütötte az idős embert,
aki az elütés helyétől mintegy 51 méter távolságra az útpadkán
ért földet. A vádlott áttért az ellentétes forgalmi sávba, ahol frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan haladó kistehergépkocsival. Az elgázolt idős férfi a baleset helyszínén életét
vesztette. A kistehergépkocsi vezetőjének maradandó fogyatékossággal járó sérülései keletkeztek. A Budakörnyéki Járási
Ügyészség halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádolja a férfit. Az ügyészség börtönbüntetés
kiszabására és közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt a
vádlottal szemben, aki letartóztatásban várja a tárgyalást.

Simó Károly: megbukott az ellenzék
Az érdi balliberális ellenzék nemcsak az EP-választáson bukott meg, hanem kudarcot vallott azok képviseletében is, akik rájuk szavaztak – így reagál Simó Károly,
az Érdi Fidesz szóvivője arra, hogy a baloldali képviselők a közgyűlésben nemmel szavaztak a Választókerületi Alap megduplázására.
Az európai parlamenti választáson a magyarok világosan kimondták: Brüsszelben változást szeretnének.
Olyan európai vezetőket
akarnak látni, akik nem
szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást,
akik tisztelik az európai
nemzeteket, és meg akarják
védeni a keresztény kultúrát,
akiknek mindig az európai
emberek érdekei az elsők.
Magyarország csak ilyen vezetőket fog támogatni –
hangsúlyozta Simó Károly,

az Érdi Fidesz szóvivője múlt
pénteki sajtótájékoztatóján,
kiemelve: a kormánypártok
az EP-választáson rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattak, 2004 óta ez
volt a legmagasabb részvételű EP-választás. A magyarok
bebizonyították, hogy Magyarország európai nemzet,
európai ország, Európa a mi
hazánk is. A kormány igen
erős felhatalmazást kapott,
hogy Brüsszelben a változást
képviselje – mondta Simó Károly, hozzátéve: Érden az or-

szágos átlagot meghaladó
részvétellel zajlott a voksolás.
– Az országos eredménynyel megegyező sorrend alakult ki, a Fidesz valamennyi
szavazókörben nyert, az emberek többsége a jobboldali
pártot választotta.
Összehasonlítottuk az
eredményeket a 23 megyei
jogú városban: 12. legjobb
eredményét érte el Érden a
Fidesz, tehát a középmezőnyben vagyunk, olyan városokat megelőzve, mint Eger,
Veszprém, Békéscsaba. Fontos megjegyezni azt is, hogy
Érden a Fidesz–KDNP több
szavazatot kapott, mint a balliberális ellenzék és a Jobbik
együtt – ismertette Simó Károly az érdi eredményeket.

Simó Károly kitért arra is,
hogy a május 30-ai képviselőtestületi ülésen a baloldali ellenzék nemmel szavazott az
előterjesztésre, amely a tavalyihoz képest duplájára, 240
millió forintra emelte a Választókerületi Alap városfejlesztésre felhasználható forrását.
– Nem pontosan értjük,
hogy miért, de a balliberális
ellenzék, amikor útépítésről
van szó vagy arról, hogy erre
pénzügyi forrásokat fordítson a város, mindig ideges
lesz, és lehetőség szerint ellene szavaznak. Sajnos ez így
történt ez most is: Havasi
Márta, Szűcs Gábor, Csőzik
László és Csornainé Romhányi Judit nemmel szavazott arra, hogy több forrás
legyen a költségvetésben az

utak építésére. Ismét bebizonyosodott, hogy a hataloméhség felülírja a racionalitást,
azt, hogy mi az emberek érdeke. Mi mással lehetne magyarázni, hogy egy ilyen fontos kérdésben nem teszik félre az egójukat és saját önös
érdekeiket, és nem szavaznak a források biztosítása
mellett? Újfent ki kell mondani: az érdi balliberális ellenzék nemcsak az EP-választáson, hanem az ilyen akciójukkal is megbukott, kudarcot
vallott azok képviseletében,
akik rájuk szavaztak, hiszen
az érdi balliberális emberek
is útépítést szeretnének.
Őket is cserbenhagyják az
ilyen döntésekkel – hangsúlyozta Simó Károly.
QQÁdÁm
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Kacatokból összeálló kompozíciók

jelzők, hűtőmágnesek, virágkoszorúk
kerültek itt ki a kis
kezek közül, papírból, sógyurmából és
magokból. Akinek
Kora délelőttől hajthatták szuszogó kecske és csüngő- pedig zenélhetnékje
a gyerkőcök azokat az óriási hasú vietnami törpemalac volt, annak sem kelszappanbuborékokat a Mély leste, ahogy a kaméleon rö- lett visszafog nia
utcai pincesoron, amelyek videsen a gyerekek fejére, a magát: a g yereknem egy esetben még náluk kígyó meg a nyakuk köré színpadon Tóth Anis nagyobbnak bizonyultak. került. Persze csak egy-két dorné Timi látta el
Legalábbis egészen addig, pillanatra. Amit viszont ott a kicsiket és nagyomíg nem sikerült utolérni és is hagyhattak, azok olyan kat különféle megjól kipukkasztani őket, az- katica- és teknőskarkötők ismerésre és megtán zúdult az egész szappa- voltak, amelyeket profi mó- szólaltatásra váró
nos víz rá az ember gyereké- don, pár másodperc alatt hangszerekkel.
nek a fejére, amit előtte fes- fabrikált össze lufiból egy
Kora délután már
tettek tele cica-, lepke-, tig- bohóc a számukra.
egyre többen érkez- Megtelt a pincesor, a nemzetiségek felvonulásával kezdődött a találkozó
Maguk a gyerekek is kiél- tek az ide közlekeris-, csontvázmintával műértő gonddal. Ha meg fent ma- hették alkotókedvüket: Zsol- dő kisvonattal, lassan meg- és ősszel a szüreti mulatsá- Ezzel az ünneppel az Érden
radtak az alkotások, rájuk is nai Magdi és csapata már telt a pincesor, és a nemzeti- got ezen a helyen. Mindkét élő nemzetiségek összessécsodálkozott a kaméleon – sokadszorra volt a résztve- ségek felvonulásával meg- esemény egyre jobb, egyre gét fogjuk össze, és nagymindkét szemével szigorúan vője az eseménynek, hogy kezdődött a találkozó is. gazdagabb, egyre szórakoz- nagy szeretettel köszöntjük
külön-külön – az állatsimo- lefoglalja kicsit a kézműves- Erdélyi-Takács István re- tatóbb, egyre kellemesebb. őket itt immáron 12. alkagatóban. Itt az árnyékban kedni vágyókat. Idén könyv- formátus lelkész áldása Abban bízom, hogy lesz a vá- lommal – tette hozzá.
után a Pumukli Né- rosnak is és a szőlőgazdákA németek, görögök, szlomet Nemzetiség i nak is arra ereje, hogy ezt a vákok, horvátok, lengyelek
Óvoda bűvölte el kis tavaszi-nyáreleji összejö- és nem utolsósorban pedig
produkciójával a vetelt megrendezze, hogy itt az Erdélyi Magyarok és Széközönséget, majd T. mindenki jól érezhesse ma- kelyek Egyesülete nemcsak
Mészáros András gát, és nag yon remélem, táncos-énekes, de gasztropolgármester kö- hog y mindenki számára nómiai bemutatókkal is kedszöntötte az egybe- nyilvánvaló, hogy ez speciá- veskedtek az érdeklődőknek.
lisan az érdieké – fejtette ki A szomjoltásról pedig mi
gyűlteket:
mással lehetett volna gon– Remélem, min- a polgármester.
– Virágzik a szőlő, ez azt doskodni, mint finom érdi
denki azzal a tapasztalattal távozik jelenti, hogy az új termés út- borokkal, amelyek évről évre
ma is, mint tavaly is jára kél, elindul, és ebből a egyre jobbak, tudtuk meg az
erről a rendezvény- termésből előbb-utóbb finom idei borverseny zsűrijétől és
ről, hogy szép az borok fognak születni – az eredményhirdetésből is.
érdi pincesor és jók kezdte később köszöntőjét Az idei vándorkupát Buaz érdi borok. Soka- az Érdi Pincetulajdonosok kovszky Csaba pincetulajdik éve rendezzük a Egyesületének elnökhelyet- donos és borász vehette át.
A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda produkciója elbűvölte a közönséget
(Fotók: Boros Sándor) szőlővirág ünnepet tese, Martonosi Tamás. –
nQ Jakab-aponyi noémi

Igazán autentikus – a legkifejezőbb lévén sajnos muszáj
ezt a szót használni – környezetben nyílt meg Homolya
Gábor asszamblázs kiállítása a Törökbálinti Falumúzeumban. Illeszkedés és ellentét: múltat idéző régi kredencek, konyhai és egyéb használati tárgyak közé helyezve láthatjuk a többnyire ugyancsak koros tárgyakból – mondjuk ki bátran –, kacatokból új jelentésű alkotássokká komponált műveket, amelyek június 23-ig, tehát még a múzeumok éjszakáján is megtekinthetők.
Nem szokatlan látvány az ilyesmi a szomszéd város kis
múzeumában, békésen megfér itt a múltidéző darabokkal a kortárs képzőművészet, még a mostaninál nagyobb kontrasztok esetén is.

„Nézd, ezt én csináltam, meg azt is ott!”
Csinálni és továbbadni – ez Szekér Gizella fazekas tömör ars poeticája, aminek szellemében éppen húsz esztendeje vezeti a sóskúti Andreeti Károly Általános és
Művészeti Iskola kerámiaszakkörét. A gyerekek munkáiból évente kis kiállítást rendeznek a Szepes Gyula
Művelődési Központ előtéri tárlóiban.
Nagymamákat, anyukákat
hoznak gyerekek kézen fogva és viszik a vitrinekhez –
mesélik a művelődési központ dolgozói –, s büszkén
mutatják: „Nézd, ezt én csináltam, meg azt is ott!”. S ragyog a kicsik szeme a boldogságtól, a nagyié pedig olykor
elhomályosul a szakkörben
készült kerámiatárgyak láttán. Még akkor is, ha nem
mindegyik nevezhető még fazekasremeknek, de kivétel
nélkül minden darabon látszik az igyekezet, a gyermeki
kreativitás és ártatlan báj – s
igen, némelyik munkán az

igazi tehetség is. És látszik
az agyag szeretete, ami hálás, ügyes kezek alatt jól formálódó anyag, alkalmazkodik a gyermeki fantáziához,
megmunkálójának aktuális
képességeihez. Az anyukák
és nagymamák mélátn lehetnek büszkék csemetéik munkáira. És büszkék lehetnek a
kis fazekaspalánták is, álljon
hát itt a nevük is: Donát Boglárka, Fuli Gréta Emma,
Galvati Anna, Izsó György,
Jóri Zsófia, Kisdi-Karabinszky Kolos, Kozma Vanda, Molnár Boglárka, Molnár Levente, Molnár Vero-

nika, Nagy Eszter Dorka,
Németh Roland, Szalai Málna, Varga Hanga, Takács
Hunor, Tórt Anna, Varga
Nyeste, Végvári Rebeka.
S még egy dolog látszik a
kiállított kollekción: Szekér
Gizi már idézett elhivatottsága, amellyel immár két évtizede – fél évszázados szakmai tapasztalattal és gyakorlattal a háta mögött – igazítja a kicsi kezeket a korongon forgó agyagra, mutatja,
hogyan lesz igazán csinos
egy kancsó füle, hogyan készül egy madárka, egy tálka,
egy sótartó vagy éppen egy
sakk-készlet. A tanítványokból elvétve lesz talán valaki
fazekas, de az alkotás öröme, a kézműves termékek
megbecsülése ezeknek a
gyerekeknek mindig magától értetődő lesz.
n –y–

Homolya Gábornak oly
kor nem csak a művei talá
nyosak, de már tárlatának
címével, címeivel is képes
gondolkodóba ejteni. Tárgy
esetek – áll a meghívón egy
felől, amit értő bólintással
nyugtázunk, hiszen mi más
ra számítanánk, mint fur
csa, újraértelmezett dolgok
ra, de mindjárt ott a sub rosa
kifejezés is, ami kezdetben
valószínűleg tényleg csak a
meg nyitón közreműködő
együttesre vonatkozott vol
na, de aztán címmé is előlé
pett, hogy valami titokra
utaljon, valami olyasmire,
amit nekünk kell megfejte
nünk. A kapcsolatot megta
lálni persze nem nehéz, hi
szen a tárlat – már elhelye
zésével is sugallt – fő műve a
Csipkerózsika című alkotás.
Kelle ennél nagyobb titok?
A megfejtés persze ott van a
beszédes tárgyakban, még
ha olykor igen áttételes mó
don kapcsolódnak is egy
máshoz. Ahogy ez Homolya
minden művére igaz, ame
lyeket szemlélve mindig
újabb és újabb darabokat, s
ezekhez köthető utalásokat
vagy egyértelmű utalásokat
fedezhetünk fel.
A kérdésre, hogy egyegy
tárgy adjae az ötletet vagy a
gondolathoz kerese alkotó
elemeket, a művész válasza:
isis. Egyre csak gyűlik a
készlet tárgyakból – ami eb

ben az állapotban még csak
egy halom lom –, már keres
ni sem nagyon kell, már hoz
zák a barátok, az ismerősök,
ha ráakadnak valamire. Le
het, hogy évekig csak poro
sodik egyegy régi darab,
amíg éppen arra nem lesz
szükség egy ötlethez. De elő
fordul az is, hogy jön a gon
dolat, amihez meg kell talál
ni az illő tárgyat, vasdara
bot, órát, írógépet, textilt,
könyvet vagy éppen újságki
vágást, sarlót és kalapácsot,
egy kupakot, egy kalapot,
esetleg falapot. Hogy a sám
fákról ne is beszéljünk, tud
ják, azok a régi, fából valók,
erős rugós szárral… ezek
Homolya Gábor első felhasz
nált kellékei közé tartoznak,
számtalan variációban és
annál is több jelentéssel tűn
nek fel munkáiban. Mert a
lényeg éppen abban rejlik:
nem elég, ha egy tárgy olyan,
mint… gondolatok sorát kell
elindítani, ami újabb tárgya
kat vonz be, tágítva ezzel az
asszociációs kört, mígnem
végeredményként a kacatok
ból összeálló kompozíció
többnyire nagyon humoros
– sokszor igen elvont – s sze
rencsés esetben nag yon
mély gondolatok kifejezőjévé
áll össze.
Rávilágítanak ezek az al
kotások Homolya Gábor szi
porkázó asszociációs képes
ségén túl arra is, hogy egy

Egy régi terv megvalósítása:
Csipkerózsika
egy tárgy, amihez szorosan
kötődik – a gyakorlatban és
tudatunkban – eredeti funk
ciója hogyan képes önálló
életre kelni, mondjuk egy
szerűen formai jegyei okán
– amire például sok példát
láthatunk a fotográfia bizo
nyos ágaiban – vagy pedig
azzal, hogy új jelentést tud
nak felmutatni.
P. Boros Ilona, a törökbá
linti g yűjtemény vezetője
nem pusztán a helyhez való
illeszkedés okán hívta meg
Homolya Gábort. A kis falu
múzeum rendszeres bemu
tatkozási lehetőséget kínál
kortárs képzőművészeknek,
amelyhez egy éltető közös
ség, egy aktív képzőművész
baráti kör is kapcsolódik,
akiknek a tárlatok szervező
je igyekszik befogadhatóvá
tenni a mai alkotásokat
nemcsak kiállításukkal, de
prezentációkkal, előadások
kal is. A válogatás szem
pontjai nem túl bonyolultak:
„Megengedhetem magam
nak, hogy olyan kiállítókat
hívjak, akiknek művei elér
tek a lelkemig” – mondja P.
Boros Ilona, aki maga is is
mert képzőművész. n (mnp)

BÚTOR
• tervezés, • méretre készítés,
• helyszini szerelés,
+ szerelvények,
+ lapszabászat

TETő-ZSindEly
SZaküZlET
Bitumenes zsindely
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely)

Polikarbonát lemez
3120 Ft/m2

OSB

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

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

Újságunkat megtalálják a postaládákban
és az alábbi címpontokon:
Polgármesteri Hivatal
Polgárok Háza
Művelődési Központ
Szerkesztőség
Érdi Aréna
Gárdonyi Tanuszoda
Parkvárosi Közösségi Ház
COOP Minaret Csemege
Bagoly Csemege
Coop ABC
Rózsakert 97 ABC
AlphaZoo
Kabai Bt. ABC
Vitapékség
Lottózó

A fölszarvazott vadász – Orr-vadász – Villany-pásztor-óra – Páros ujjú patás – Őzpörkölt

2030 Érd Burgundi u 41.
www.toresz.hu
Tel: 06-30/9480-235
info@toresz.hu

260149

Mi, érdiek sokfélék és egymásra nyitottak vagyunk. Erről is szólt a most virágzó szőlő, azaz a jövő évi bor megünneplése, és az idei jobbnál jobb nedűk seregszemléje
mellett a szombaton 12. alkalommal megrendezett Szőlővirág ünnep és nemzetiségi találkozó.
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297060

Virágzással kél útjára a termés

| 2019. június 5. |

293420

| 2019. június 5. |

Érd, Alsó utca 1.
Érd, Alsó utca 3.
Érd, Alsó utca 9.
Érd, Szabadság tér 12.
Érd, Velencei út 39-41.
Érd, Gárdonyi Géza u. 1.
Érd, Gépész u. 14.
Érd, Fő utca 74.
Bagoly utca 62
Lőcsei 4-8
Borszéki utca 22
(Lőcsei/Borszéki sarok)
Diósdi út 42
Balatoni út 18.
Balatoni út 88.
Fehérvári út 42.

298632
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ajánló

Határtalanul Erdélyben Lengyel menekültek nyomában

Rendhagyó Oma, Opa, Enkelkinder gyermeknapra készül az Érdi Német Kultúr Egyesület június 8-án, 10
órától az Érdligeti kempingben.
A rendezvényre szeretet
tel várják a nagymamákat,
nagypapákat unokájukkal,
illetve a gyerekeket szüleik
kel. A helyszíni „mini múze
umban” régi fotók, tárgyak
gyűjteményét nézhetik meg
a látogatók. A felnőttek fel
eleveníthetik azokat az idő
ket, amikor még a régi tár
gyakat használták szüleik,
nag yszüleik, a g yerekek
pedig kitalálhatják, hogy
mire használhatták ezeket.
A szervezők örömmel fo
gadják, ha a látogatók is
hoznak a családban még
fellelhető régi fotót, tárgyat,
amit a gyerekek megismer
hetnek. A mamák, papák
beülhetnek a mesesarokba,
hallgatóságuk megismerhe

ti gyermekkoruk minden
napjait, szép emlékeit. Aki
szeretné, megoszthatja a
családjában történt vidám
és szomorú eseményeket,
elmesélheti, milyen régi
konyhai receptek vannak
még a családban az ősök
hagyatékából, és hogy va
jon élneke még a heti ét
rend régi hagyományai?
A szervezők kérik, a láto
gatók június 6ig jelezzék
részvételi szándékukat a
30 8335727es vagy a 30
3364003as számon.
A gyermeknapot a Beth
len Gábor Alap támogatásá
val szervezi az Érdi Német
Kultúr Egyesület az Érdli
geti kempingben, a Fürdő u.
4. szám alatt.
n Á.K.

lengyel származású taggal
rendelkeznek.
Második napon korán reg
gel szavaztunk az európai
uniós választáson. A szava
zás után végigsétáltunk a
Templom utcán, majd a Fő
térre eljutva mindenki saját
kedvtelése szerint tölthette
el az időt az ódon városrész
ben. A Fő térről indult a kis
vonatos városnézés, bejár
tuk vele a központot és a Lő
vérek alsó részét is. Majd
Kőrös Ildikó idegenvezető
„vitt át” bennünket Burger
landba – Kismartonba és
Rusztra. A könnyed prog
ram során sok mindent meg
tudtunk az Eszterházyakról,
a Fertő tóról és természete
sen a 2 városkáról. Délután
visszatértünk Sopronba,
majd Brennbergbányán ko
szorúztunk a „kocsmatemp
lom” falán levő, lengyelekre
emlékező táblánál. Megnéz
tük a Fekete Madonna máso
latát is, amit a lengyel mene
kültek adományoztak a
templomnak, hálából az itte
nieknek a befogadásért. A
szentmisén és a koszorúzá
son is együtt voltunk a sop
roni baráti kör tagjaival,
meg is állapodtunk, hogy
csinálunk majd a jövőben kö
zös programot.
Összességében megismer
kedtük a lengyeleket befoga
dó helyekkel Sopron megyé
ben, a két arisztokrata csa
lád történetével. Picit az iro
dalom is megérintett ben
nünket, a lengyel vonatkozá
sú verseket Dózsa Lajos fel
olvasásában hallgathattuk.
Információban és élmé
nyekkel gazdagon ért haza a
mintegy 37 fő a tanulmány
útról, én biztosan.
Bazsóné Megyes Klára
elnök

élményekkel gazdag programokkal vár minden gyermeket
4 éves kortól 16 éves korig (úszástudástól függetlenül) a nyári úszótáborába!

Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
2019. június 17-től augusztus 2-ig
intenzív, heti 5 alkalmas úszásoktatásra
várja gyermekek jelentkezését
4 éves kortól, 20 fős, kis létszámú
csoportokban, két oktatóval.

Legfontosabb tudnivalók
– mindennap 8.00–16.00 óráig tartjuk foglalkozásainkat
– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 5200 Ft/nap (1 hét ára 26 000 Ft)
– testvérkedvezmény érvényesíthető
– kezdő gyermekek jelentkezését is várjuk (4 éves kortól)
Részletes programunk
– gyülekező a Gárdonyi Géza Tanuszodánál, reggel 7.15-től 7.45-ig
– táborzárás 16.00 óra (ügyelet 16.30-ig)
– napi 2 × 60 perces úszás reggel, illetve délután
(a megfelelő tudásszinttel rendelkezőknek úszóedzés)
– a két úszás között napközben szakemberek irányításával sportfoglalkozások
(sorverseny, labdajátékok, foci stb.)
– valamint különböző színes programjaink várják gyermekeiket
(rajz- és kézműves foglalkozás, éneklés-mesedélután)
Helyszíneink: uszoda, udvar, tornaterem. A gyermekek csak abban az esetben mehetnek
egyedül haza a nyári napközis foglalkozás helyszínéről, ha ezt írásban, dátummal ellátva kéri
a szülő! A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda (Érd, Gárdonyi Géza u. 1.), valamint a
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) biztosítja.
Turnusok időpontja
június 17–június 21.; június 24–június 28.; július 1–július 5.; július 8–július 12.;

Az egymást követő napokra épülő oktatás
ugrásszerű változást eredményez a részt vevő
gyermekek tudásában.
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a hiányzott
óraszámmal megegyező le nem úszott óra
pótolható a nyári intenzív tanfolyamok végéig!
Az oktatás időpontja:
hétfőtől péntekig 16.00–17.00 óra között
Helyszíne: Érd, Gárdonyi Géza u. 1., tanuszoda

július 15–július 19.; július 22–július 26.; július 29–augusztus 2.
Jelentkezés: folyamatosan, de legkésőbb az adott turnust megelőző héten. (A tábor befizetését is legkésőbb az adott turnust megelőző héten kell rendezni.) Befizetés az első turnusra: 2019.06.03., hétfőtől 06.07., péntekig, 16.00–17.30-ig (uszoda), utána június 17-től
minden hétfőn 16.00–17.15-ig a helyszínen (uszoda). Érdeklődni és jelentkezni az alábbi
elérhetőségeken lehet: Fülöp Henriett 06-20-2215-502 vagy erdiuszo@gmail.com.

2019.

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)

II. ÉRDI

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

Az úszásoktatás egyhetes ára 8500 Ft
(testvérkedvezmény érvényesíthető).
Befizetés június 17-től hétfőnként
16.00–17.15 óra között az uszodában
Fülöp Henriettnél (06-20-221-5502).

Talpbetétek
készítése

10.12.
ÉRD Aréna

(2030 Érd, Velencei út 39-41)

ARÉNA

Számítógépes
talpvizsgálat
Gyógycipő készítése

SZÁRAZ tűzifa

ÉRDI BÉTA KKT.
06-23/372 - 292
Érd, Ribiszke utca 8.
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

egész évben
folyamatosan.
Rönkben, ömlesztve,
kalodában.
Óriási választék,
kedvező árak.

DEÁK BILL GYULA

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

AA5836732

VIKIDÁL GYULÁVAL

Jegyek válthatók az ÉRD ARÉNA jegypénztárában személyesen és
online a www.erdarena.hu oldalon.
1. körös early bird: 5490 Ft (június 1-től június 30-ig)
2. körös early bird: 6490 Ft (július 1-től szeptember 15-ig)
3. körös early bird: 7090 Ft (szeptember 16-tól október 11-ig)
Helyszínen a koncert napján: 7500 Ft.

Információ: www.erdarena.hu, info@erdarena.hu,Tel.: 06 23 361 431

293308

Rendhagyó gyermeknap

mint a 93 éves Sövegjártó
Irénke néni, aki a lengyel
tábor közelében lakott er
dész édesapjával. és aki
nagy szeretettel mesélt a
lengyelekről.
A 10 éve átadott emlékmű
nél koszorúztunk, a lengyel
és a magyar himnuszt éne
keltük. De elvittek bennün
ket a templomba is, ahol a
lengyelek által ajándékozott
rózsafából készült Mária
szobrot láthattuk.
Fertődön a kertben, a
parkban g yönyörködhet
tünk. Fertőszéplakon a szé
pen, szakszerűen helyreállí
tott tájházakat, a falu ba
rokk templomát, a kálvária,
a sajátos barokk szobrokat,
valamint Széchényi Ferenc
szülőhelyét, a romos kas
télyt néztük meg.
Nagycenken a Széchenyi
emlékkiállítást idegenveze
tő mutatta be, ahogy a temp
lomkertben található csalá
di mauzóleumot is. Utóbbi
ban lengyel és magyar nem
zetiszínű szalaggal, mé
csessel emlékeztünk a leg
nagyobb magyart a hazá
nak adó családra. Sopron
ban a szálláshelyünk elfog
lalása után a vacsoráig volt
idő eg yénileg fölfedezni
Sopront, a hűség városát. A
várkörön belül található ősi
városmag egyénileg jól be
járható, a másnapi idegen
vezetés csak megerősítette
az előzőleg már megtudott
információkat.
Este randevúnk volt a Sop
roni Magyar–Lengyel Baráti
Kör tagjaival. Elnökük, Kiss
Danuta bemutatta az egye
sületet, két másik tagjuk pe
dig a saját élettörténetükkel
ismertetett meg bennünket.
Ők kisebb szervezet, mint
mi, viszont arányában több

Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. idén is sok úszással,

296449

Bolyai Farkas ás Bolyai János szobránál Marosvásárhelyen

NyugatDunántúlra, Sop
ron vármegyébe vezetett az
utunk. Sopron környékén
több, nagy létszámú (összes
ségében kb. 12–15 ezer fős)
menekülttábor működött.
Kapuváron, Fertőszentmik
lóson, Nagycenken, Kiscen
ken, Brennbergbányán. Sop
ron környéke más szempont
ból is fontos szerepet töltött
be a magyarországi lengyel
menekültek életében. A né
metországi hadifogoly és
munkatáborokból megszö
kött lengyelek egy része
Sopron térségében lépte át a
magyar határt, itt érkezett
magyar földre, ami sok száz
lengyel embernek az életet
jelentette akkoriban. Voltak
menekültek, akik Magyaror
szágon szerették volna befe
jezni megkezdett tanulmá
nyaikat, több mint 300an be
is fejezték. A mai Nyugat
magyarországi Egyetem, a
híres Bányászati és Erdé
szeti Főiskola Mag yaror
szág első műszaki felsőokta
tási intézményeként, az itt
élő lengyel menekült fiata
loknak tanulmányaik folyta
tását tette lehetővé.
Utunk során két olyan
helyszínt kerestünk föl, ahol
emlékművet, illetve emlék
táblát találunk: Brennberg
bányát és Fertőszentmik
lóst. De a menekülttáborok
többi helyszíne közül Nagy
cenken, Fertőszentmiklóson
is jártunk, bár ott nincsenek
ilyen emlékek. Természete
sen más nevezetességeket is
megtekintettünk a kétnapos
út során – főleg a Széchényi
és Eszterházy család nyo
mában járva.
Fertőszentmiklóson sze
retettel fogadott bennünket
a polgármester úr, a művelő
dési ház igazgatója, vala

Intenzív úszásoktatás
kezdő gyermekek részére

281956

és ahol finom erdélyi speci
alitásokat kóstolhattunk
meg. Harmadik nap Maros
vásárhelyre utaztunk a Bo
lyai Líceumba, ahol az otta
ni diákok bemutatták isko
lájukat az érdi bolyaisok
nak. Délután megkoszorúz
tuk a Bolyaiak síremlékét.
Negyedik nap Szovátán a
Medvetó volt kirándulá
sunk első állomása, majd
Korond, Farkaslaka és Se
gesvár következett. Péntek
délelőtt még ellátogattunk
Kőrösfőre, ahol egy gyönyö
rű templomot csodálhat
tunk meg, majd az 5 napos
kirándulásunk Nagyvára
don ért véget, ahol egy rö
vid városnézés után elin
dultunk hazafelé.
Császár Irén
tanár

Nyári Úszótábor 2019

165119

Ebben az évben 56 hete
dik osztályos tanuló utaz
hatott 5 pedagógus kísére
tében. Három osztályfőnök
(Ábrahám Aranka, Császár Irén, Novák Jánosné)
és két szaktanár (Neuverth
Irén és Wikipil Gábor) kí
sérte a gyerekeket.
A csoport egy erdélyi ide
genvezetővel május 6án,
hétfőn indult útnak. Dél
után Nagykárolyban meg
tekintettük a kastélyt, majd
a Sárkányok kertjében tú
ráztunk, este pedig Kolozs
váron szálltunk meg. Más
nap Kolozsvár nevezetessé
geit tekintettük meg, dél
után pedig ellátogattunk a
tordai sóbányába. Este
megérkeztünk a gernyesze
gi szállásra, ahol összesen
három éjszakát töltöttünk

Több mint 10 éve járja az
Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület az országot a lengyel menekültek
táborainak, illetve az őket
befogadó települések fölkeresése céljából. Az utolsó két évben azonban megszakítottuk ezt a sorozatot, hiszen Szent Lászlóra
emlékezve Nagyváradra
és Nyitrára utaztunk, valamint fölkerestünk a Délvidéken egy lengyelek lakta
települést is. Most ismét
olyan helyeket tűztünk ki
célul, ahol befogadták a
lengyeleket 1939-ben. Különösen időszerűvé teszi
ezt a kerek, 80 éves évforduló is.
A fertőszentmiklósi lengyel emlékműnél

210965

Mivel iskolánk Bolyai János nevét viseli és testvériskolánk a marosvásárhelyi Bolyai Líceum, minden évben
a Határtalanul program keretében az erdélyi utazást
pályázzuk meg.
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
Gyulai Erika festményei. A kiállítást megnyitja
Szabó László, festőművész. Gitáron közreműködik Puskás Levente
Június 7-én, péntek 18 órakor

KLUBÉLET

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

PROGRAM

Back to the ’80s
Retro party a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében
Június 14-én, pénteken 20 órakor
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák, játékok cseréje-vására
Június 15-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR

Szekér Gizi tanítványai
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti
Iskola kerámia szakkörös diákjainak munkái
Megtekinthető június 11-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA

„Fények vonzásában”
Bakos Ágnes fényképei
Megtekinthető június 28-ig

KAMARATEREM
Fény-Forrás

Érdi Hungarikum Klub – Érdikum
Június 13-án, csütörtökön 18 órakor
Kern Péter Kaktuszkör
Dél-Afrikáról olvasgatok, 2 rész. Lukoczki Zoltán előadása. A belépés ingyenes
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Júniusi 13-án, csütörtökön 18 órakor
Meridiántorna
Jó idő esetén a Magyar Földrajzi Múzeum
kertjében
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 15.30 órakor
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15.30 órakor
Duna-Art Fotóklub
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Minden hónap első páratlan keddjén 18 órától
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ:
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102

TÁRLAT

„Érd az én városom”
Megtekinthető július végéig

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT

Bukfenc torna
9 órakor
Rajzszakkör
16 órakor
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT

Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
Zsírégető erősítés
19 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT

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

NYÁRI SZÜNET a Parkvárosi
Közösségi Házban július 8–29-ig!
A könyvtár augusztus 5–26-ig
tart zárva!

Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor
Színjátszó csoport
15–17 óráig
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1. és október 31. között hétfő szünnap,
kedd-péntek 10–18 óráig, szombat-vasárnap
10–18 óráig

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére
A múzeum tetőtéri előadóterme és a
kocsiszín rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel összeegyeztethető
célokra. Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár meghívja Önöket

2019. június 5-én 17 órára a

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Részlegeink nyitvatartási rendjéről, rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és
díjszabásáról bővebb információkat a fenti
elérhetőségeken kaphatnak az érdeklődők

Piszkos Fred közbelép…

Június 10-én (pünkösdhétfő)
könyvtárunk minden részlege
ZÁRVA tart. A könyvtár kötészeti
szolgáltatása szünetel.

(P. Howard őszinte érdekében)

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Ajánló
Tematikus válogatás krimikből
Június hónapban

Rejtő Jenő életének tényei és legendái c. előadásra

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

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS

Érd 775
Mindennapi élet Érden a 13–16. században

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus
újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás

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

irodalmi muzeológus (Petőfi Irodalmi Múzeum)
aljass Izzadt Greg kapitány
Helyszín: Érd, Hivatalnok u. 14.

TÁRLAT

Művészet és technika
A regensburgi egyetem képzőművész hallgatóinak kiállítása. Megtekinthető június 22-ig

CSALÁDI LAPOZÓ

MEGJELENT A
JÚNIUSI SZÁMA

Ízelítő a tartalomból
Érdekességek a nyári
napfordulóról

Nyári túrák biciklitúra, bortúra

Úticélok a test és
lélek egészségéért.

Csinosan, divatosan
a forró napokban
2019. június 14.
Magyar Földrajzi Múzeum – kocsiszín

20.00 óra

KONCERT
és a 80-as évek
legnagyobb slágerei
Szombathely

a család minden tagjának
3-99 éves korig
FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

Székesfehérvár

Siófok

Nagykanizsa
Kaposvár

PROGRAMA JÁNLÓ
6 MEGYÉBŐL

KERESSE VÁROSUNK ÉS A KÖRNYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!

Sztárinterjú

Csuja Imrével

Jegyek: Elővétel: 2190 Ft, helyszínen: 2500 Ft.
298633

INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK

Érd
Veszprém
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(online vagy személyesen a Szepes Gyula Művelődési Központban
2030 Érd, Alsó utca 9. Jegyinfó: 06 23 365 490 - 105 mellék

Június 10., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
FTC-Rail Cargo Hungaria–ÉRD
(2019. január 12-ei meccs)
20:45 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
21:00 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 Bibliai szabadegyetem
22:20 Fogadó-óra
22:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:25 Verses percek

Június 11., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
HOMMAGE A SZABADOS-REGŐS
20:35 Flóra Film – Madarat tolláról…
10. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
21:05 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
ÉRDI VSE–Komárom
22:45 Műábránd
MÁRKUS PÉTER és az INDIAI KAPCSOLATOK
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:35 Verses percek

Június 12., sZERDA

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Mozgás sportmagazin
20:05 Bibliai szabadegyetem
20:55 Globo TV – Portré
Eric „Az Angolna” Moussambani
21:20 Egy nap a világ – Madeira
útifilmsorozat
21:45 sztárportré 199. rész

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.
KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
Az Érd FM 101.3 tudományos
magazinja
20.00 A tudomány mai állása
előző heti adás ism.
SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
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!
22:40 Fény-kép kulturális magazin
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:45 Verses percek

23:40 Fény-Kép kulturális magazin
00:10 Mozgás sportmagazin
00:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:55 Híradó
01:15 Verses percek

Június 13., CsÜTÖRTÖK

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:45 Fény-Kép kulturális magazin
20:15 Mozgás sportmagazin
20:45 sztárportré 200. rész
21:10 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:40 Globo TV – Portré
Eric „Az Angolna” Moussambani
22:05 Egy nap a világ – Madeira
útifilmsorozat
22:30 Bibliai szabadegyetem
23:20 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:50 Verses percek

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd Extra
beszélgetés aktuális témákról
19:40 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:10 sztárportré 199. rész
20:35 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
FTC-Rail Cargo Hungaria–ÉRD
(2019. január 12-ei meccs)
21:45 Kempo sportmagazin
22:00 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Mozgás sportmagazin
23:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd Extra
beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:25 Verses percek

Június 14., PÉnTEK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Érdi szenior akadémia
Munkavállalási lehetőségek 50 év felett
1. rész
20:30 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:45 Flóra Film – Jelenetek egy operatőr
életéből – Hildebrand istván
legendáriuma
portréfilm
22:25 Vajtó és a Világ – Varbó – segway túra
útifilmsorozat
23:10 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom

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 Ölvedi Rékával
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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

Június 15., sZOMBAT

Június 16., VAsÁRnAP

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fénykép kulturális magazin
21:00 Flóra Film – Jelenetek egy operatőr
életéből – Hildebrand istván
legendáriuma
portréfilm
22:40 Vajtó és a Világ – Varbó – segway túra
útifilmsorozat
23:25 Mozgás sportmagazin
23:55 Fény-Kép kulturális magazin
00:25 Érdi szenior akadémia
Munkavállalási lehetőségek 50 év felett 1. rész
00:50 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
01:20 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:50 Verses percek
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

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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Közérdekű tájékoztatás

A nyári szünidei
gyermekétkeztetésről
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján
– a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
A nyári szünet időtartama alatt, 2019. június 17-étől 2019. augusztus 16-áig,
naponta 11.30–12.30 óra között biztosított a szünidei gyermekétkeztetés
azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.
Az étkezés helyszínei:
Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője (2030 Érd, Erzsébet u.
•
24–32.) vagy
•
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője (2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.).
A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon 13–18.30 óra között, szerdai napokon
8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd

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: 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: főiskola.
Elvárt kompetenciák: jó szintű precizitás, önálló
munkavégzés, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
felsőfokú képesítésről bizonyítvány;
•
könyvtárosi diploma másolata;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagát a bírálatban részt vevők
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
június 30. 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 határideje: 2019.
július 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd

könyvkötő 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:
•
kemény-, félkemény és puhafedeles könyvek kötése és javítása;
•
folyóiratok kézi kötése, újrakötése, helytörténeti anyagok spirálozása, bekötése,
kasírozása;
•
a könyvtár tevékenységével összefüggő anyagok készítése, nyomtatványok, kiadványok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
emelt szintű szakképesítés, könyvkötő;

•

könyvkötő – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
•
szakmai bizonyítvány;
•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
június 15. 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 határideje: 2019.
június 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukalib.hu honlapon szerezhet.

hirdetmény
Érdi Tankerületi Központ

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

gordonka szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 01–2019. 12. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gordonka
tantárgy oktatása, egyéb tanári feladatok ellátása
a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,
gordonka szakirányú tanári szakképzettség vagy művész szakképzettség;
•
büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
alapfokú számítógép-kezelői ismeretek;
•
tanári pályán szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

Érdi Tankerületi Központ

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

trombita/kürt szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 01–2019. 12. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 10
órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: trombita/kürt tantárgy oktatása, egyéb tanári feladatok
ellátása a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,
trombita/kürt szakirányú tanári szakképzettség vagy művész szakképzettség;
•
büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
alapfokú számítógép-kezelői ismeretek;
•
tanári pályán szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat.

Érdi Tankerületi Központ

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola
klasszikus hangszeres zongoratanár és korrepetitor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019. 09. 01–2019. 12. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: klasszikus
hangszeres zongora oktatása és korrepetitori tevékenység ellátása, egyéb tanári feladatok ellátása a
munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,
klasszikus zongora szakirányú tanári szakképzettség vagy művész szakképzettség;
•
büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt;
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
alapfokú számítógép-kezelői ismeretek;
•
tanári pályán szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

•

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé;
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata;
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
június 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-23-364-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Lukin László AMI, 2030 Érd, Felső
utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TK/123/36-100/2019, valamint
a munkakör megnevezését: gordonka
szakos tanár;
•
elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető részére a zenesuli.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül;
•
személyesen Lukin László AMI, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 21.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól
való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé;
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
június 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-23-364-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Lukin László AMI, 2030 Érd, Felső
utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TK/123/36-102/2019, valamint
a munkakör megnevezését: trombita/kürt
szakos tanár;
•
elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető részére a zenesuli.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül;
•
személyesen Lukin László AMI, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 21.

•

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
valamint annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését
nem teszi lehetővé;
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata;
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
június 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó intézményvezető nyújt, a 06-23-364-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Lukin László AMI, 2030 Érd, Felső
utca 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: TK/123/36-101/2019, valamint
a munkakör megnevezését: klasszikus
hangszeres zongoratanár és korrepetitor;
•
elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó
intézményvezető részére a zenesuli.erd@
gmail.com e-mail címen keresztül;
•
személyesen Lukin László AMI, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 21.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

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

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

belső ellenőrzési csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 1. pont
Ellátandó feladatok: 370/2011. (XII.31.)
Korm. rend 22. §-ban felsorolt feladatok
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: az ellátandó feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
magyar állampolgárság;
•
cselekvőképesség;
•
büntetlen előélet;
•
az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati,
gazdasági mérnöki, a könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet
szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és okleveles pénzügyi revizori,
pénzügyi-számviteli szakellenőri,
ellenőrzési szakelőadó, okleveles
könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső
Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az
Information Systems Audit and
Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
közigazgatási gazdálkodási és
ellenőrzési szakértői, költségvetési
ellenőri, felsőfokú államháztartási,
államháztartási gazdálkodási és
ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás
tanácsadói szakképesítés;
•
a pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 70. § (5) bekezdése szerinti
nyilvántartásban;
•
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
15. § (9) bekezdésében előírt legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
•
felhasználói szintű MS Office irodai
alkalmazások;
•
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
önkormányzati költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás;
•
objektivitás;

•

jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
•
precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet
1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz;
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
•
motivációs levél;
•
a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség
vállalására vonatkozóan;
•
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 84–85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. augusztus 5. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Tajti
Lászlóné belső ellenőrzési csoportvezető
nyújt, a 06-23-522-320-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-17-10/2019., valamint a
munkakör megnevezését: belső ellenőrzési
csoportvezető.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb
lényeges információ:
•
a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1)
bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
•
a kinevezés határozatlan időre szól,
6 hónapos próbaidő kikötésével;
•
Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői
kinevezést csak felsőfokú iskolai
végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium teljes
körű mentesítésével rendelkező
kormánytisztviselő kaphat.”
•
Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2)
bekezdéstől eltérően, ha a vezetői
kinevezéskor a kormánytisztviselő
nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell
tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból
elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél
fogva megszűnik. A közigazgatási
szakvizsga letételére nyitva álló
határidőbe nem számít bele a 30
napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó
kiküldetés időtartama.”

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

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
klinikai, kémiai laboratórium munkarendjében vérvétel, betegadatok kezelése, a vizsgálandó témák feldolgozása
és technika validálása;
•
a laboratórium informatikai rendszerének alkalmazása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
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•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné intézetvezető főnővér nyújt, a 06-20-324-5657-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény címére
történő megküldésével (2030 Érd, Felső
utca 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 2033/KSZK/2019,
valamint a munkakör megnevezését:
klinikai laboratóriumi asszisztens;
•
elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen Fodor Károlyné intézetvezető főnővér részére, Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 11.
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Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

•

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

szülész-nőgyógyász szakorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: járóbeteg-szakellátásra jelentkező beteg ellátása,
gondozása. Vállalkozói forma is lehetséges.
Szolgálati lakás korlátozott számban áll rendelkezésre.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
egyetem;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
•
erkölcsi bizonyítvány;

Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás;
•
érvényes működési kártya igazolás.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató nyújt, a 06-30-445-0632-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics
László Egészségügyi Intézmény címére
történő megküldésével (2030 Érd, Felső
utca 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1929/KSZK/2019,
valamint a munkakör megnevezését:
szülész-nőgyógyász szakorvos;
•
elektronikus úton dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen: dr. Szakács Ferenc orvosigazgató, Pest megye, 2030 Érd, Felső
utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
június 11.

Jelentkezési lap

www.alegszebbkonyhakertek.hu
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________
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Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

rehabilitációs szakorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: járóbeteg-szakellátásra jelentkező beteg ellátása, gondozása. Vállalkozói forma
is lehetséges. Szolgálati lakás korlátozott
számban áll rendelkezésre.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
egyetem;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
•
erkölcsi bizonyítvány;

•

Magyar Orvosi Kamarai tagsági
igazolás;
•
érvényes működési kártya igazolás.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szakács
Ferenc orvosigazgató nyújt, a 06-30-4450632-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr.
Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1930/KSZK/2019,
valamint a munkakör megnevezését: rehabilitációs szakorvos;
•
elektronikus úton dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató részére, Pest megye,
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 11.

Címe: _____________________________________________________________________________

Minősége:

Tulajdonos

Megművelő

A benevezett konyhakert címe: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nevezési kategória:
CSAK 1 kategóriát jelölhet be!

Balkon: Erkélyen kialakított
Zártkert 1.: zöldséges
Mini: 50 m2-ig
Zártkert 2.: gyümölcsös
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 3.: vegyes
Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek

Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?

Igen

Nem

Még nem tudom

A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________
A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2019-es programban önként vesz részt.
A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai, vagy azok megbízottjai előzetes időpont egyeztetés után - június 01. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.
FONTOS! A beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (Név, cím!)
Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag
utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, fűszer és
gyógynövények megléte a kertben, madárbarát (madáretető, madáritató és odú), rovarbarát kert kialakítása, a
kertművelést több generáció végzi, figyelmet fordítva a talaj védelmére és a régi, saját megőrzésű fajtákra!
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése KÖTELEZŐ!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja alapján „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz
benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban
résztvevők számára.

Kelt:____________________, 2019. _________________

______________________________
Jelentkező aláírása

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

radiológus szakorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Járóbeteg-szakellátásra jelentkező beteg ellátása, gondozása. Vállalkozói forma is lehetséges. Szolgálati lakás korlátozott számban áll
rendelkezésre. Kiemelt bérezés.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
egyetem, radiológiai szakvizsga vagy
szakvizsga előtti gyakorlat;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
•
teljes körű, valamennyi ultrahang diagnosztikájában való jártasság;
•
minden testtájra kiterjedő röntgen
leletezésben való tapasztalat;
•
jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok, erkölcsi bizonyítvány;
•
Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás;
•
érvényes működési kártya igazolás.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató nyújt, a 06-30-445-0632-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
címére történő megküldésével (2030
Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1928/KSZK/2019, valamint a
munkakör megnevezését: radiológus
szakorvos;
•
elektronikus úton dr. Szakács Ferenc
orvosigazgató részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen keresztül;
•
személyesen dr. Szakács Ferenc orvosigazgató részére, Pest megye, 2030
Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 11.
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Újra Pest Megye Szépe

Rendhagyó gyereknappal lepte meg a Szociális Gondozó Központ a kicsiket május 30-án, a Magyar Élelmiszerbank támogatásával.

Június 1-jétől augusztus 20-áig lehet jelentkezni a III.
Pest Megye Szépe versenyre a 18–26 év közötti Pest
megyei és budapesti hölgyeknek a verseny hivatalos
weboldalán.

mi, lányok is egymással, illetve a minket felkészítőkkel
is. A verseny óta rengeteg
divatbemutatón szerepeltünk, én is mint szépségkirálynő voltam azóta már
címlapfotózásokon és kisebb-nagyobb portfóliófotózásokon. Ez ismételten nekem nagyobb önbizalmat,
csapatszinten pedig nagyobb összetartást hozott.
Azzal a jó tanáccsal tudok
szolgálni, hogy egy percig se

Két lényeges változás is Nem csoda, hiszen a döntőtörtént az idei verseny kiírá- sök és a győztes rengeteg
sában, tudtuk meg Bada díjjal, ajándékkal gazdagodZoltán versenyigazgatótól. hat. Kiss Korinnát, a II. Pest
Egyrészt a szervezők meg- Megye Szépe győztesét, aki
emelték egy évvel a felső annak idején Érd Szépe is
korhatárt, ami korábban 25 volt, arról kérdeztük, mit taév volt, így most már 26 éve- nácsol a következő verseny
sek is jelentkezhetnek a ver- indulóinak.
seny re.
I l let ve
ezentúl a tetoválás
sem jelent kizáró
okot, abban az esetben, ha az nem feltűnő helyen van,
amiről a castingon
a zsűri dönthet
majd, mondta el
Bada Zoltán. Amiben viszont továbbra sem lesz változás, és ami szinte
csak erre a versenyre jellemző országos szinten:
hogy a Pest Megye
Szépe döntőjén
nincs és nem is lesz
bikinis kör.
A versenyre a Kiss Korinna nyilatkozik a januári döntő után az Érd TV-nek
Pest Megye Szépe
– Egy szépségverseny egy habozzanak, adják önmaguhonlapján (pestmegyeszepe.
hu) lehet jelentkezni június nőnek rengeteg dolgot képes kat, próbálják meg, hiszen
1. és augusztus 20. között. A adni, akár belső értékeket, nincs mit veszíteniük. Mincastingokra ősszel fog sor fejlődést, egyre nagyobb ki- den lánynak ajánlanék egykerülni, a döntővel egybekö- tartást, amiket az életben is szer egy igazi szépségvertött gálát pedig 2020. január tudunk kamatoztatni. A Pest senyt – foglalta össze véle11-én tartják majd meg Tö- Megye Szépe annyiban kü- ményét a jelenlegi királynő,
rökbálinton, a Munkácsy Mi- lönlegesebb, mint a legtöbb aki 2020. január 11-én fogja
verseny, hogy nagyon csalá- átadni a koronát a III. Pest
hály Művelődési Házban.
A verseny egyre népsze- dias volt a hangulat. Szám- Megye Szépe verseny győzrűbb: egyre több településről talanszor találkoztunk, és tesének.
jelentkeznek egyre többen. nagyon összeszokhattunk
QQnoi

Állati jó állatbemutató
Az alkalmazkodás mesterei címen ismertette meg
a g yerkőcökkel a madarász és állatidomár azokat
az emlősöket, akikkel mi is
találkozhatunk, ha nyitott
szemmel járunk akár a ház
körül, akár egy-egy kirándulás alkalmával.
– A legfőbb célom ezekkel az előadásokkal éppen
az, hog y tudatosítsam a
gyerekekben: a természet
rendkívül gazdag, bár
egyes fajok már a kihalás
szélére jutottak a tevé-

kenységeink miatt. Viszont
ha körülnéznek, nyitott
szemmel járnak, nemcsak
a tévé képernyőjén meg a
tableten láthatnak rókát,
nyestet, görényt vagy borzot és sólymot, hanem itt,
körülöttünk is.
A madarászkodás is régóta jelen van életében: kisgyermekkorában vált galambásszá, majd solymászszá. Azóta dolgozott már
állatidomárként is rengeteg filmben, de az utóbbi
években már „csak” állati

jó bemutatókat tart országszerte a gyerekeknek.
Mindezt nem egyedül persze. Mert akármilyen szórakoztató és tapasztalt előadónak is bizonyult a solymász, „asszisztensei”, akiket elhozott magával, mégis abszolút ellopták tőle a
show-t: történetesen eg y
egér, egy patkány, egy görény, egy nyest, egy borz,
egy róka és egy kutyus.
A solymász kitért azokra a
fajokra is, amelyeket unokáink már nem fognak látni,
mert kiirtottuk a természetes élőhelyüket, és azokra is,
amelyek mindennek ellenére
a túlélésre hajtanak, és
igyekszenek alkalmazkodni
a számukra finoman fogal-

A gyerekek nagyon élvezték a látványos bemutatókat, azt, hogy
mindent megfoghattak, és természetesen kérdezhettek is
nőttkorra megalapozza ezt a
szemléletmódot. Az interaktív kiállítás mellett a program keretében újrahasznosított papírból készült szelektív gyűjtőket is kapunk, öszszesen nyolcvan darabot,
emellett tájékoztató, illetve
foglalkoztató füzeteket is –
ezeket a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület készítette
–, így tovább fenntarthatjuk
érdeklődésüket a környezettudatos életmóddal és a szelektív hulladékg yűjtéssel
kapcsolatban – tette hozzá
Vincze Beáta.
Az önkormányzat sikeres
pályázatának köszönhetően
nemcsak az óvodásoknak

szerveztek programot: májusban a Bolyai, a Móra, az
Érdligeti és a Teleki iskolákból több mint 200 diák látogathatott el az FKF Szemléletformáló Újrahasználati
Központjába. Ezen felül a
projekt keretében nemcsak
az interaktív kiállításra látogatók, hanem összesen
mintegy kétezer-ötszáz érdi
diák és óvodás kap a szelektív hulladékgyűjtéshez, a tudatos vásárláshoz, az egészséges életmódhoz és a környezetbarát háztartás kialakításához kapcsolódó tájékoztató és foglalkoztató füzeteket.
QQÁ. K.

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet
felvételt hirdet hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyú beosztások betöltésére:
FELÜGYELŐ
SZAKÁPOLÓ (OKJ54 ápoló/asszisztensi végzettség)
GÉPJÁRMŰVEZETŐ („D” kategóriás jogosítvány)
Munkavégzés helye:
Baracska vagy Székesfehérvár vagy Martonvásár.
Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.

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

A MÁV Zrt. munkatársakat keres
az alábbi munkakörökbe:
ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL:
felsővezeték szerelő (Érd)

KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:

Tóth Gábor arra is felhívta a figyelmet: a vad maradjon csak a vadonban, ne akarjunk belőle háziállatot csinálni
mazva sem túl optimális változásokhoz.
Tóth Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetnek
ezek az állatok akármilyen
édesek és szeretnivalók, a
vad maradjon csak a vadonban, ne akarjunk belőle há-

ziállatot csinálni. Ha hűséges, szerető négylábút keresünk magunknak: nézzünk
szét a legközelebbi kutyamenhelyen, ahol több száz eb
vár arra, hogy gazdára és
otthonra találjon.
QQJAN

biztosítóberendezési műszerész
(Budapest)
Amit ajánlunk:
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és
jövedelem, választható béren kívüli juttatás,
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
utazási kedvezmény.
Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.
296140

Hiába tűnik cukinak és imádnivalónak a róka vagy a
borz, nekik is és nekünk is a legjobb, ha eredeti élőhelyükön, az erdőben laknak. Ezt tanulhatták meg tömören az ófalusi ovisok múlt héten, amikor Tóth Gábor
solymász tartott nekik állati jó bemutatót.

Több száz érdi gyermek juthatott el májusban rendha- vásárlás került előtérbe. A
gyó környezetvédelmi programokra egy nyertes pályá- gyerekek nagyon élvezték a
látványos bemutatókat, azt,
zatnak köszönhetően.
hogy mindent megfoghattak,
Érd Megyei Jogú Város gainak a Körösök Völgye Na- és természetesen kérdezhetÖnkormányzata aktív pályá- túrpark Egyesület. A papír tek is.
– Rettentően jól éreztem
zati tevékenységének kö- újrahasznosításáról tartott
szönhetően 2 930 000 forin- interaktív foglalkozáson magam, a legjobban az újratot nyert „A hazai hulladék- egyszerre egy óvodai cso- hasznosítás tetszett, vagyis
gazdálkodással és szelektív port vett részt, és négy állo- hogy mi mindent lehet csihulladékgyűjtéssel kapcso- mást jártak be a gyerekek a nálni a használt papírral –
latos lakossági környezettu- Parkvárosi Közösségi Ház- mondta lapunknak Hunor.
– Fontos, hogy a gyerekedatos szemléletformálásra” ban. Megtudhatták, hogyan
című pályázat keretében, hasznosítható újra az a pa- ket már ennyi idős korukban
FM-LSZF/2018-01 azonosító pír, amit a szelektív gyűjtőbe megtanítsuk arra, hogyan
számon. A projekt az Inno- dobnak. A következő állomá- gyűjtsék szelektíven a hullavációs és Technológiai Mi- son azt beszélték meg, mi dékot, és hogy azt hogyan
nisztérium támogatásával kerülhet – és mi nem – a lehet újrahasznosítani. Száz
komposztba. A harmadikon gyermeket láttunk vendégül
valósult meg.
„Zöldülj! Fordulj!” címmel a környezetbarát csomago- ezen a délelőttön, négy csorendezett interaktív kiállí- lásé volt a főszerep, míg a portban – mondta lapunktást május 29-én délelőtt a negyediken a csomagolás nak Balikó Viktória, az önSzivárvány óvoda aprósá- fajtái és a környezettudatos kormányzat pályázati csoportjának munkatársa.
Vincze Beátától, a Szivárvány Óvoda intézményvezetőjétől megtudtuk: négy tagóvodájukból érkeztek gyerekek erre a programra, és
nagy örömmel éltek a lehetőséggel.
– Mindnyájan tudjuk: ha
kisg yermekkorban nag y
hangsúlyt fektetünk a környezettudatosságra, az fel-

298224

nek a régi Parkvárosi Közösségi Ház épületében: az
egyik teremben ügyességi
lufis játékban vehettek
részt a gyerekek, a másikban a festésé volt a főszerep. Nemcsak a picik színezhettek, hanem őket is
kifestették kollégáink. Az
előtérben célbadobóst rendeztünk az óvodásoknak –
gyermeknap lévén nem labdával, hanem cukorkával
kellett a kör közepébe találni. Minden pályánál édesség volt a gyerekek jutalma,
amit a csoportok egy-egy
nagy kosárba – azaz kincses ládába – gyűjthettek.
Voltak olyan rászoruló
gyermekek is, akik nem
tudtak eljönni erre a délelőttre, hozzájuk elszállítottuk az édességet – tette
hozzá Tréfa Gabriella.
Az édes délelőttöt Áprily Géza interaktív koncertje
zárta, aki egyórás
vidám, tavaszi utazásra vitte a gyerekeket a dalokon
keresztül, amelyek
zömét ő maga szerezte.
– Nag yon tetszett ez a koncert.
Korábba n
még
csak egy koncerten voltam – árulta
el az egyik kisfiú a
Áprily Géza egyórás koncerttel utaztatta, gyermeknapi rentáncoltatta és nevettette meg a gyereke- dezvény végén.
ket
Q Á. K.
A mindenki számára nyitott délelőttön főleg óvodások vettek részt, akik a közeli Szivárvány oviból érkeztek.
Mint Tréfa Gabriella, a
Szociális Gondozó Központ
munkatársa, programszervező tanácsadója elmondta,
központjuk évek óta segíti a
Magyar Élelmiszerbanktól
kapott adományokkal a
hátrányos helyzetű, illetve
a Családok Átmeneti Otthonában élő g yermekeket;
most először, egy nyertes
pályázatnak köszönhetően,
módjuk nyílt arra is, hogy
az – immár harmadik alkalommal megrendezett –
gyermeknapjukon is adományozzanak a finomságokból.
– Három akadálypályát
állítottunk fel a gyerekek-

Zöldebb jövőt írunk

296402

Édes délelőtt
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Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

 Amit kínálunk:

Ha felkeltettük érdeklődését,
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben.
artec systems Hungaria Kft.
Tel: +36 (23) 428-337
E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Munkatársakat keresünk

Épületgépész szakkereskedés

sárgaréz csaptelep testek gyártásához

(Érd-Parkváros)

AMIT NYÚJTUNK:
• Egy multinacionális cég biztos háttere.
• Versenyképes jövedelem!
• Prémiumok!

raktárosokat

188838

2016.06.15. 10:54:12

Raktárost
Feltételek:
• targoncavezetői jogosítvány
• raktárkezelési gyakorlat

Feltétel:
• középiskolai végzettség
• logisztikai területen eltöltött
gyakorlat

ALBÉRLET KÍNÁL

Előny:
• angol nyelvtudás.

Automata-gépsor kezelőt
három műszakos munkarendbe

Torockói utcában 95 nm-es, dupla garázsos ház 895 nm-es telken eladó, felújítás alatt. Irányár: 27,5 M Ft.
06-70-6788234

vagy érdeklődjön telefonon reggel 8 órától este 8 óráig:

06/30-989-3105

Jelentkezni lehet önéletrajzzal, bérigény
megjelölésével a lenti e-mail címen!
Pályakezdőket is szívesen fogadunk!
szabo.zoltan@plantart.hu

E S Z T E R G Á LY O S
G É P I M E G M U N K Á LÓ
B E TA N Í T O T T Ö N T Ő
é s TA K A R Í T Ó

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

*98113*

munkakörök betöltésére
BÉREZÉS: versenyképes
MUNKARENd: Jelenleg 1 műszak (esetenként 2 műszak, csak hétköznapokon)
JUTTATÁSOK:
• Órabér + Teljesítményösztönzés %-os besorolással
• Jelenléti bónusz
• Év végi jutalom (időarányosan)
• Egyszeri nyaralási hozzájárulás készpénzben (félévkor)
• Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)
JELENTKEZÉS:
• Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00 -14.00 óráig)
• Önéletrajz megküldésével: e-mail boszmet@t-online.hu
• Telefonon: 06 23 348 049 (8.00-14.00 óráig)

224055

klumPák

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

*85626*

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

KoNTÉNER

Konténer
Mi n d e n f é l e
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

KONTÉNERES SITTSZÁLLÍTÁS

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

LOMTALANÍTÁS
Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
Hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,
zöldHulladék elszállítás,
gyökérkiszedés, kisebb bontások.
betonozás, burkolás,
kerítésjavítás és festés!
06-20-525-1211

164255

164210

NyáriGUMi-AKCiÓ!

298886

raktar@family-frost.hu

Amit nyújtunk:

» stabil, nagy múlttal rendelkező, 80 fős, de
családias légkörű cég
» normál munkarend (hétfőtől-péntekig
6-14.30-ig)
» egész évben tudunk munkát biztosítani,
nincs szezonalitás nálunk

281990

Önéletrajzát küldje a következő email címre:

» kertészeti munkákban szerzett tapasztalat
előny
» jogosítvány

292551

Bruttó bér: 280 000 Ft.
Munkavégzés helye: Sóskút Ipari park.
Munkavégzés ideje: határozatlan idejű.

Elvárások:

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

CSALÁDI HÁZ

Kézi csiszoló

– 2 és 3 műszakos munkarend
– Betanítás a próbaidő alatt
Fémipari képzettség, vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.
– Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig
– Cafeteria bruttó 9200 Ft/hó
– Toborzási jutalom
– Munkába járási támogatás adómentesen
– Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

VÁLLALKoZÁS

*60415*

*98457*

Munkatársakat keresünk sóskúti üzemünkbe

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem, ill. a norma túlteljesítése esetén,
többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

» kültéri kertészeti, és kertfenntartási
feladatok elvégzése
» kertészeti gépek, eszközök szakszerű
használata
» növényvédelmi teendők elvégzése
» téli hó eltakarítási és síkosság elleni
védekezési feladatok ellátása
» a park és a burkolt területek napi takarítása

*95814*

Különálló épületben, 100 nm-es,
összkomfortos ingatlan kiadó! 0630-486-8870

(bruttó 217 000 - 348 000 Ft-ig)*
(bruttó 333 000 - 550 000 Ft-ig)*

Feladatok:

296875

keres mélyhűtött élelmiszer raktárba,
kétműszakos munkarendbe.
Targoncás végzettség előny, de nem feltétel.
(3312, 3313, 3324)
Saját alkalmazásban, teljes munkaidőben
történő foglakoztatásban.

kollegát keresünk

t: 06-30-682-1390

Jó állapotú robogó sürgősen eladó!
06-20-9-20-4261

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók júniusban 30-50% kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722.

CNC/automata gépkezelő

KERTÉSZ

AzonnAli készpénzfizetéssel!

Szakácsot, jó főzőasszonyt keresünk
idénymukára, 6 órás munkaidőre!
*63001*
06-30-33-64003
2000-es Fiat Brava 1,6-os, megkí*96668* mélt állapotban,. szervizkönyves, foszervizelve, extrákkal elAblAk beépítőt lyamatosan
adó. 06-70-681-6070

A Family Frost Kft. gyakorlott

ÁRU ÖSSZESZEDŐT,
KOMISSIÓZÓT

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

*78115*
25 éves anyuka 3 és 7 éves gyerekkel S.O.S albérletet keres. 06-20-573- Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, la9164
*93491* postető szigeteléseket vállalok. 0630/571-97-43, 06-20-214-9640

Logisztikai asszisztenst

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

174869

JÁRMŰ

Érdi Peugeot márkaszervizbe autószerelőt keresünk. Jelentkezni lehet:
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

PaPucsok,

Zsákos, konténeres sittszállítást
vállalunk, gyorsan, korrekt árakon!
06-30-408-4614

294397

ÁLLÁST KÍNÁL

ALBÉRLETET KERES

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu
címekre kérjük elküldeni.

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

*58517*

06-20-9351-817

Előny:
• Sóskút vagy környéki lakóhely.

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

Magánházaknál takarítás vállalok! Érd lakótelepen 57 nm-es, panelprogramos, felújított parkettás lakás
06-20-572-9923
*98260* eladó. 06-20-566-9180 (15-20h-ig)

keresek, jó kézügyességgel és
fizikummal Érdre és környékére
(nyugdíjast is).

Feltételek:
• gépészeti alapismeret
• targoncavezetői engedély

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

A MAPEI Kft.
sóskúti gyárába keres:

ū Kezdő bér bruttó 200.000 Ft
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége

168134

AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
• B kategóriás jogosítvány,
vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat

ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

FŰTÉS-VÍZSZERELÉS
LAKÁS

ÁLLÁST KERES

Munkavédelem
Munkaruházat

06-30/2411-343

Email: rapidbeton@gmail.com

*96451*

166431

Sóskút és vonzáskörzetéből.

+36-23-332-014

 Az Ön profilja:

Zsámbéki 4*-os Szépia Bio & Art
Hotelbe elhivatott szakácsot
keresünk. Hosszú távú munka
lehetőség, biztos jövedelem. Kulturált,
családias munkakörnyezet. Vidám
csapat. Jól felszerelt konyha. Feladatok
közé tartozik büfék elkészítése, tálalása,
a la carte ételek készítése.
Önéletrajzokat a
szepiahotel@szepiahotel.hu
címre várjuk.

+36 30 962 7429

Bővebb információkért hívja ezt a számot:

252063

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

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

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

164057

 Az Ön feladatai:

Evetke 9 hónap körüli, közepes
testű, mozgékony, pörgős növendék kutyus, ivartalanított szuka.
Játékos, aktív, más kutyákkal
néha kekeckedik. Még nevelést és
foglalkozást igényel.

Csókás vízvezeték-szerelő

271101

Női munkavállalót keresünk
kábelkonfekció gyártására
Budaörsre

Telefon: 06-70-3036003
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215875

189333

Jelentkezés:
a szaboi@megatherm.hu e-mail
címen szakmai önéletrajz megküldésével.

Olyan kőművesek
jelentkezését várjuk, akik
rendelkeznek szakirányú
végzettséggel vagy több éves
tapasztalattal.
Főbb feladatok: falszerkezetek
építése illetve falak, pillérek
betonozása.
Előny, ha rendelkezik
nyelvtudással, illetve
jogosítvánnyal.
Ha felkeltette érdeklődését
várjuk jelentkezését:
barbara.veszpremi@vastbouw.hu !

165245

(C kategóriás jogosítvánnyal
– E kategória előny – és érvényes
GKI kártyával)
Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELADÓKAT KERESÜNK!

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
e-mailcímen, vagy érdeklődjön a
06-30-300-9113-s telefonszámon.

2016.06.15. 10:54:12

Előny:
» egyszerűbb gépek és
acélszerkezetek szerelésében
szerzett gyakorlat
» jogosítvány

Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!
Nincs kiszállási díj!
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Jenna nagyon kedves, békés, jóindulatú, 3 év körüli, nagytestű,
ivartalanított szuka kutyus. Eddigi
Bankszámlaszám: életében nem sok törődésben ré10403136-49534949- szesült. Kertes házba költözne szí49521015.
vesen, akár másik kutya mellé.
Adószám:
18707379-1-13,

Gépkocsivezetőt

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti
betonüzemünkbe
keverőgépész-diszpécsert,
mixer gépkocsira „C” kategóriás
gépkocsivezető kollégákat keresünk.

273579

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkereskedelmi cég az alábbi
munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Ha örökbe fogadná
Jennát vagy Evetkét,
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
w w w. s i r i u s a l a p i t vany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

munkatársat felveszünk érdi vagy
VIII. kerületi munkahelyre.

298744

Gazdikereső

Raktáros

252087

165205

apróhirdetés

VEGYES
Érdre, foglalkozás nevű utcába ezermester kertgondozót keresek idősebb, tapasztalt férfi személyében.
06-70-362-1550
*57516*

Kiárusítás! Gépesített kisgyümölcsös eszköztára (motoros gépek,
szerszámok, ládák, hordók) Jún. 2930. Érd, Bagoly u. 87.: 06-20/4230379
*96512*

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

*01541*

PALATETÔK
bontás nélküli

A
FELÚJÍTÁS
ezzel, 12 év garancia!
színes, mintás, bitumenes lem
érés, árajánlat.
Lapos tető szigetelés, ingyenes felm
www.palatetok.hu
Bodó Gábor, 06-30/2277-082 •

www.facebook.com/palatetok

257834
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Veretlen hétvége

Gigászi ütközetek év végére

Parázs hangulat, méltó évzárás

A Delta RSE Érd serdülő lány, illetve ifjúsági fiú csapata is minden mérkőzését megnyerte a hétvégi, hazai
környezetben lejátszott országos bajnoki fordulója alkalmával.

H a g y o m á ny o s a n
a
Naaaagy Évadzáró Csoki Kupával zárta le az
évadot az Érdi VSE tollaslabda szakosztálya,
amely a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola
tornacsarnokában vezette le a hosszú, de eredményes idényt.

Hazai pályán 3–1-es győzelemmel zárta az NB III Nyugati csoportjának 2018/2019-es küzdelmeit az Érdi VSE,
amely a Komáromot múlta felül az Ercsi úton. Ezt követően az érdiek T. Mészáros András polgármestertől vehették át az ezüstérmeket.

Szombaton a Delta RSE
Érd fiúcsapata a Dr. Tarnawa Ferdinánd U19 országos
ifjúsági bajnokságban lépett pályára. A Vörösmarty
gimnáziumban rendezett –
hazai szempontból záró fordulóban – helyosztón a 16–
19. helyekért küzdöttek a
felek. A 2018/2019-es kiírásban újoncként szereplő
érdi tigrisek először a
Pénzügyőr SE Debrecennel
csaptak össze, amely találkozót három szoros szettben nyerték 3:0 arányban.
Egy meccs szünet után a
PTE-PEAC várt az érdiekre, amellyel ugyan szintén
izgalmasnak mondható já-

tékrészeket vívtak, de ezúttal is nyertek 3:0-ra.
A két sikerrel eldőlt, hogy
a Delta RSE Érd végez a tizenhatodik pozícióban az
idei OIB-ben.
A lányok vasárnap röplabdáztak szintén a Vörösmartyban, méghozzá a Szalayné Sebők Éva U17 országos serdülő bajnokságban.
A mérkőzéseket az I. osztály 17–20. helyeiért rendezték. Az érdi lányok kezdésként a TFSE Budait,
majd a székesfehérvári Fésüs Röplabda Akadémiát,
végül pedig a TRSE-t győzték le 3:0-ra.
QQPP

A Delta RSE Érd (fehérben) a tizenhatodik lett az idei OIB-ben

Túl a legnagyobb megmérettetéseken, a diákolimpián, az országos bajnokságokon és a nemzetközi viadalokon, hazai környezetben ünnepelték a szezon sikereit az
érdi tollasozók.
A gyerekek utolsó energiáikat mozgósítva megmutatták, jövőre még több rutinnal
és erővel vágnak neki egy, az
ideinél is sikeresebb évadnak, hiszen a legtöbb összecsapás kiélezett meneteket
hozott, ha csak az U13-asok
arany- és ezüstérmesére,
Pető Balázs és Flórián Bence gigászi összecsapására
gondolunk, ahol mind a három szett nüanszokon múlt
valamelyik fél javára.
A Naaaagy Évadzáró Csoki Kupán hét, U9-es korú
versenyző is debütált. A lányok versenyét itt Szabó Petra nyerte Horvát Hanna és
Briák Alexandra előtt, míg
a fiúknál Egri Ákos diadalmaskodott Horváth Adrián,
Nagy Zsombor és Takács
Patrik előtt.
Az U11-eseknél a lányok
versenye is hasonlóan kiélezett küzdelmet hozott, végül
Dudás Vanessza lett az
aranyérmes – és a legeredményesebb lány tollaslabdá-

Flórián Bence a szezon végén is mindent beleadott
zó –, Hegyesi Alexa, Orlai
Enikő és Fekete Dóra előtt,
míg a fiúknál Borbás Dávid
elsősége és Kapronyi Ferenc második helye mögött
hármas holtverseny alakult
ki a bronzéremért, amelyet
Dancs Olivér, Boros Barnabás és Narancsik Levente is kiérdemelt.
Az U13-asoknál Fekete Tímea legyőzte nagy vetélytársát és barátnőjét, Kis-Kasza Arabellát, míg a dobogó
legalsó fokára Herberth Noémi és Gyenge Laura állhatott fel. Az U11-esek fiúkhoz
hasonlóan ebben a korosztályban is három harmadik
helyezett lett, hiszen az említett Pető Balázs és Flórián
Bence mögött Harmos Boldizsár, Vietorisz Norbert és
Körmendi Gergely között
sem született döntés.
Az U15-ösöknél Schvirján
Zsófia aranyérmesként zárt,
miután Villás Vivient, Simon Alízt és Barla Szabó
Annát előzte meg. A fiúknál

Zsarnai Marcellé lett az
aranyérem, aki a torna végén
a legeredményesebb férfi versenyzőnek járó különdíjat is
megkapta, mögötte Nusser
Ádám, Süle Bernát és Balázs Viktor is dobogós lett.
A nyílt kategóriák közül az
A-ban Villás Vivien a nála
idősebbeket, Bugyenszki
Adriennt, Györgylőrincz
Krisztinát és Schvirján
Zsófiát is maga mögé utasítva lett aranyérmes. A fiúknál
Kis-Kasza Miklósnak alaposan meg kellett küzdenie az
elsőségért Harmos Mártonnal, illetve a bronzérmes
Nika Rolanddal és Novák
Barabással.
A B-kategóriában az U11esként elinduló Borbás Dávid Kovács Marcellt és Sebestyén Gergőt megelőzve
második aranyérmét is megszerezte, míg a nőknél Kardos Eszter Pék Ildikót, Udvardi Vivient, illetve Angelusz Borbálát megelőzve
nyert.
Q Domonkos

A Puskás Akadémia FC IIvel folytatott versenyfutást
az ezüstérmes Érdi VSE mögött a harmadik helyért küzdő Komárom VSE, amely ennek megfelelő elánnal kezdte
a meccset: előbb Kenesei
jobb oldali beadása nem talált társat, majd Hajba Tamás ugyancsak jobbról betett labdáját Végh Tibor elől
szedte fel Kertész Ferenc.
Az első percek után a hazaiak is belendültek, Mojzer
György és Pál Szabolcs is
ígéretes helyzetbe került,
de nem tudott élni a lehetőséggel.
Aztán a tizenötödik percben Csiszár Zoltán felívelését csúsztatták tovább az
érdi támadók Kollega Krisztián elé, aki egy csellel két
embert vert át, ziccerben viszont nem lőtt, hanem önzetlenül passzolt az üresen érkező Mojzer Györgynek, aki
hét méterről bombázott a
kapu közepébe (1–0).
A következő percek nem a
helyzetekről szóltak, majd a
25. percben Pintér Nikola
súlyosnak tűnő sérülést

szenvedett a vendégek kispadja előtt, s sajnos nem is
tudta folytatni a találkozót,
helyére Gera Dávid érkezett.
Aztán Kenesei Krisztián
révén a vendégek is helyzetbe kerültek, de a rutinos csatár balról, kissé kiszorított
helyzetből fölélőtt. Az érdiek
is próbálkoztak, Melczer Vilmos jobb oldali szabadrúgásáról Bozsoki Imre centikkel maradt le, így ezt könnyedén védte Szabó Marcell,
akinek nem sokkal később
újabb dolga akadt, hiszen
Melczer ezúttal a bal oldalról
fordult kapura, lövését pedig
a rövidre vetődve védte a komáromi hálóőr.
A játékrész hajrájában
egy érdi szöglet után a kipattanót Gera Dávid szedte öszsze, visszatett labdáját Melczer gyönyörűen fejelte a
hosszú alsó sarok felé, Szabó ezt még a kapufára tolta,
onnan viszont épp az érdi
középpályás elé pattant viszsza, aki az üres kapuba gurított (2–0).
A félidő utolsó momentuma
egy komáromi helyzet volt,

Érdi VSE–Komárom VSE 3–1 (2–0)
Érd, 250 néző. V: Rúsz Márton (Nagy Petra, Balla Levente)
Érdi VSE: Kertész F. – Kalmár, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. (Gera D., 31.
perc) – Koós, Májer, Melczer – Kollega, Mojzer (Pintér O., 68. p.), Pál
Sz. (Bálint Á., 88. p.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.
Gól: Mojzer (15., 63. perc), Melczer (43. p.), ill. Hajba (60. p.)

Győzelemmel ünnepelte a szezont az Érdi VSE
Schiller Patrik balról, ballal
csak a kapufát találta el.
A második játékrészben
mindkét együttesnek megvoltak a lehetőségei, az érdieknek akadt ugyan több,
mégis a Komárom szépíteni
tudott egy óra játék után,
amikor Hajba Tamás kapott
labdát az érdi tizenhatoson
belül, majd a kapufa segítségével talált be (2–1).
A vendégek „öröme” azonban nem tartott sokáig, hiszen három perccel később
Koós Gábor középről, távolról belöbbölt szabadrúgását
Mojzer György csúsztatta a
hosszúba (3–1), visszaállítva
ezzel a kétgólos különbséget.
3–1 után a kétgólos Mojzer
György helyére Pintér Olivér
érkezett, aki ezen a mérkőzésen debütált a csapatban.
A Komárom nyomott az újbóli gólért, amelyhez a 72.
percben közel is állt, de Hajba Tamás laposan betett labdájára hiába érkezett tökéletes ütemben Kenesei Krisztián, Kertész óriási bravúrt
bemutatva hárította a közel-

Sok kilométer, sok siker

Érem nélkül, sok rutinnal

Az elmúlt szombaton, június 1-jén rendezték meg Tamá- ellenére két dobogós helyesiban a 2018/2019-es tanév mountain bike diákolimpia zést sikerült beg yűjteni.
Röv id távon Bartalis
országos döntőjét.
Krisztina meg nyerte a
A versenyen amatőr (B- tese. Kömöz Lujza a máso- Master2-es női kategóriát,
kategória) és igazolt, li- dik helyen ért célba, így ő a Kömöz Róbert a férfi Mascenccel rendelkező (A-ka- dobogó második fokára áll- ter 2-es kategóriában a dotegória) iskolás korú gyer- hatott fel. A fiúk közül U9 bogó második fokára állhamekek indulhattak, a neve- korosztályban Szabadi Ko- tott fel. Kámán Csaba a
zés az iskolákon keresztül los az ötödik helyen, U11 Master 2 kategória ötödik
történt. Az érdi iskolákból korosztályban Kömöz Sá- helyén ért célba.
Május 26-án a Szilvásvámindössze négy tanuló ne- muel a tizenegyedikként
rad Maratonon rövid távon
vezett a versenyre, ők az ért célba.
Május 12-én a felnőtt csa- felnőtt kategóriában KáÉrdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület igazolt pat az XCM magyar kupa mán Krisztián a hetedik,
versenyzői, akik az „A” ka- első futamán állt rajthoz Master 2 kategóriában KöVárgesztesen a Villapark möz Róbert a 23., Kámán
tegóriában álltak rajthoz.
U9-es korosztályban a lá- Maratonon. Az időjárás is- Csaba a 24. helyen ért célnyok között Kömöz Abigél mét a sárosabb arcát mu- ba. Június 2-án a Mogyomegnyerte a futamot, így ő tatta, így a pálya helyen- rósbányán megrendezett
lett a 2018/2019-es év moun- ként csak a kerékpárok to- Hegyek Pokla XCM ranglistain bike diákolimpia győz- lására volt alkalmas, ennek tafutamon rövid távon Kö-

Egy A- és hét B-döntős helyezést, valamint számos ru- atalabb Tohl Patrik a B-döntint szereztek az érdi úszók a kaposvári ifjúsági orszá- tőig menetelt, ahogy Imre Bálint is. Előbbi a legjobbak kögos bajnokságon.
zött nyolcadik lett, Tohl megAz Érdi Úszó Sport Kft. ki- kiváló alkalom volt a rutin- nyerte a B-döntőt, Imre Bálint
lenc versenyzője állt rajtkőre szerzésre és a formaidőzítés- pedig hetedikként végzett.
100 mellen Jankó Donát az
a korosztályos ob-n, amelyen re az ifi ob a serdülők orszáelőkelő huszadik, 800 gyora 2001-es Imre Milán, illetve gos bajnoksága előtt.
Nyolc versenyző is rajtkőre son pedig Jánosi Viktória a
a 2002-es Jánosi Viktória
utolsóéves ifiként, míg Imre állt az esemény első napján, 24. helyet szerezte meg.
Bálint (2002), Dávid Eliza közülük a legjobban 50 gyorA második napon a legjobb
(2003), Polgár Laura (2003), son a 48. helyen záró Jankó eredményt Imre Milán érte el
Pigler Attila (2003), Jankó Donát teljesített, míg 100 há- 400 gyorson, miután a 25. heDonát (2003), Tohl Patrik ton Polgár Laura 29-ként, lyen végzett. 50 pillén is övé
(2004) és Ángyán Máté (2005) Pigler Attila 40-ként fejezte lett a legjobb érdi teljesítmény,
a mezőnyhöz képest jóval fia- be a versenyt.
de ez csak a 34. helyre volt
Aztán 200 méter pillangón elég. 200 vegyesen egyedüli
talabb versenyzőként mérette
remekeltek az érdiek, hiszen érdiként szerepelt Jankó Domeg magát.
A korosztályos különbsé- az előfutamban Imre Milán nát, aki 32. helyen fejezte be a
gek miatt amolyan hangoló- nyolcadikként verekedte be számot, míg a Tohl Patrik,
dásként tekintettek a viadal- magát a fináléba, míg az ifi Imre Bálint Erik, Pigler Attila,
ra az érdiek, akik számára korosztálynál három évvel fi- Imre Milán összetételű 4×200

Kömöz Abigél testvérét, Lujzát megelőzve lett diákolimpiai bajnok
möz Róbert Master 2 kate- emelkedő eredmények, így
góriában a harmadik he- sikeres évnek néz elébe az
lyen végzett. Szépen gyűl- egyesület.
nek az idei évben is a kiForrás: erdmost.hu
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(Fotó: Balogh István)

ről leadott lövést. A túloldalon is akadtak események,
negyedórával a bajnokság és
a mérkőzés vége előtt előbb
Kollega Krisztián cselei után
a kapufa mentette az érdi támadó lövését, majd Melczer
kísérletét Szabó Marcell
szedte össze.
Az utolsó percekben elszabadultak az indulatok, a komáromiak teljesen feleslegesen egymás után kétszer is
megrúgták Melczer Vilmost,
majd a dulakodás után –
amelyben az érdi középpályás nem vett részt, hiszen
ápolták – érthetetlen módon
sárga lapot kapott.
Az utolsó percekben pedig
Pál Szabolcsot Bálint Ábel
váltotta, aki Pintér Olivérhez
hasonlóan bemutatkozott a
harmadosztályban.
A hátralévő percek nem
hoztak változást, az érdi
helyzetek mellett a vendégek
elvétve jutottak csak el a hazai kapuig, az Érdi VSE pedig 3–1-es győzelemmel és
ezüstéremmel zárta a
2018/2019-es idényt.

– Az első tíz percben a Komárom dominált, kicsit fel
kellett pörögnünk, mert tudtuk, hogy mindent megtesznek a győzelem érdekében,
hiszen a bronzéremért küzdöttek. A tizedik perc után
felvettük a ritmust, meg is
szereztük a vezetést és onnantól kezdve végig kézben
tartottuk a meccset – értékelt Ebedli Zoltán asszisztens-edző, az Érdi VSE utánpótlás-vezetője, aki kiemelte,
hogy Pintér Olivér és Bálint
Ábel is bemutatkozhatott.
Az Érdi VSE-nek kilenc év
után búcsút int Ország Péter,
aki legrégebbi játékosként
búcsúzott el az egyesülettől.
– Kilenc év nagyon hosszú
idő, főleg a mai labdarúgásban. Sikeresnek mondanám
ezt a kilenc évet, hiszen hatszor dobogón végeztünk, volt
két aranyérem, három ezüstés egy bronzérem. Nagyon jó
társaság, amelyet nagyon nehéz itt hagyni, de sajnos az
élet ilyen és néha búcsúzni kell
– fogalmazott Ország Péter.

méteres fiú gyorsváltó egy
hellyel csúszott le a döntőről.
A harmadik versenynapon
közel jártak legjobbjaikhoz
az érdiek, Imre Milán kilencedik, Tohl Patrik 16., Jánosi
Viktória pedig 17. helyen végzett 400 vegyesen. Jankó Donát ugyan két évvel fiatalabb
a korosztálynál, 200 mellen
azonban így is beverekedte
magát a B-döntőbe, ahol a
második helyet szerezte meg
2:28,31-es idővel.
100 gyorson nem sikerült
bejutni a délutáni programba, azonban 200 háton Imre
Bálint a B-döntőben 2:15,94
perces idővel nyolcadikként
végzett, míg a 4×100 méteres
fiú gyorsváltó tizedikként
zárta az ifi-ob-t.

A záró napon aztán 200
gyorson sem sikerült a döntős
helyezés, azonban a folytatásban minden számban szerepeltek az érdiek a délután
folyamán is, hiszen Jankó Donát 50 mellen, a B-döntőben
nyolcadikként végzett, ahogy
50 háton a két korosztállyal
kisebb, 2005-ös Áng yán
Máté, aki szintén nyolcadikként érte a falat a B-döntőben. 100 pillangón pedig Imre
Milán szállt vízbe, s hetedikként végzett a B-döntősök
mezőnyében.
Az érdiek 4×100 méteres
fiú vegyes váltója – Ángyán
Máté, Jankó Donát, Tohl Patrik, Imre Milán Juliánusz – a
legjobbak között 3:59,33-as
idővel hetedik lett.
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