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Érd, Felsőutca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

3 ÉRV, hogymost
vásároljon tőlünk:
• Tavalyi áron kapja
• Ingyen kiszállítjuk
• Biztos, hogy télen
száraz fával fűt
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Villányi Borok
kedvező áron.
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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„Nem tagadom, tudok vízilabdázni is, de nekem a foci az első”
Interjú Kertész Ferenc labdarúgóval n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 25. szám    2017. június 28.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Jap án csodái a múzeumok éjszakáján
Élettel, látványossággal telt meg a 

Magyar Földrajzi Múzeum. Japán tit-
kai, csodái tárultak föl a múzeumok 
éjszakáján, pedig tombolt a nyári for-
róság, a hőmérséklet estére se nagyon 
akart 30 fok alá süllyedni. Népes kö-
zönség volt kíváncsi a programra, 
amelyet T. Mészáros András polgár-
mester nyitott meg, méltatva az intéz-
ményt, amelyre a város büszkén te-
kint, s amely a napi tudományos mun-
ka mellett az ehhez hasonló rendezvé-
nyekkel is igyekszik megfelelni az 
alapító Balázs Dénes szándékainak. A 
felkelő nap országának állatvilága, 
egy különleges zenei stílus, a híres ja-
pán nemzeti viselet, a kimonó, a teaké-
szítést művészi-filozófiai magasságok-
ba emelő szertartás, tudományos elő-
adások, a múltat idéző kokeshi baba 
elkészítése, origami hajtogatás és ja-
pán csillagképek fürkészése – mindez 
látható, hallható és kipróbálható volt 
ezen a forró estén-éjszakán.
 n Részletek a 8. oldalon

Érdiek fél áron a Popstrandon

Idén nyáron is fél áron látogathatják a negyvenedik 
születésnapját ünneplő Agárdi Popstrand koncertjeit 
az érdi lakosok, annak a megállapodásnak köszönhe-
tően, amelyet múlt szerdán írt alá T. Mészáros András 
polgármester.  n 7. oldal

Ingyenes étkezés a nyári szünetben

Megkezdődött a szünidei ingyenes gyermekétkezte-
tés: augusztus 18-ig két helyen vehetik át a háromfo-
gásos, meleg ebédet a rászoruló érdi családok. Az 
ebéd nemcsak az iskolásoknak, a bölcsődés és óvo-
dás korú gyermekeknek is jár.   n 7. oldal

Fókuszban az Európa-bajnokság

Június 28-tól július 2-ig tart az izraeli ifjúsági Európa-
bajnokság, amelyen az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. 
két versenyzője, Barócsai Petra és Milák Kristóf vesz 
részt. Mindketten komoly esélyekkel utaztak a meg-
mérettetésre.   n 20–21. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-914-4037 
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-211-1963 
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu 
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-571-1063 
 donko.ignac@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-569-9243 
 demjen.attila@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-513-7218 
 fulop2004@freemail.hu 
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

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

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-962-6292 
 veres.judit@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP) 
 06-30-827-3467 
 szabo.bela@erdifidesz.hu 
Telefonos egyeztetés alapján, a Parkvárosi 
Közösségi Házban, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT (MSZP–DK–
EGYÜTT) 
 06-30-986-8808 
 cs.romhanyi.judit@gmail.com 
Telefonon vagy e-mailen történő egyeztetés 
szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030) 
 06-30-268-3852 
 csozik@csozik-szala.hu 
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-30-683-7509 
 havasi.marta.erd@gmail.com 
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK) 
 06-70-374-8877 
 pulai.edina@jobbik.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon 
számon.

A diákpolgármester fogadóórája

URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30 
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail: 
kormanyablak.erd@pest.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, péntek 
8.00–16.00

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00. 
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfoga-
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda 
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00. 
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;  
E-mail: titkarsag@ekfi.hu 
www.ekfi.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000 
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák  
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 
9.00–12.00 és 13.00–15.30, 
szerda-péntek 9.00–11.00. Pa-
nasznapi ügyintézés: minden hétfő 
9.00–11.00. Illetékességi terület: 
Budapest Környéki Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,  
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;  
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

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

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

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;  
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Aki nem kaszál, büntetésre számíthat

Küs zöbön az idei parlagfűszezon
Június 30-án lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő: 
július elsejétől belterületen a jegyző, külterületen a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a par-
lagfű elleni védekezést, a kiszabható bírság mértéke 
pedig tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjedhet. 

A parlagfű nemcsak az al-
lergiások életét keseríti meg 
– hazánkban minden ötödik 
ember parlagfűhöz köthető 
allergiás megbetegedéstől 
szenved –, hanem az agár-
szektorban is jelentős ter-
méskieséseket okoz, mivel 
az ország szántóterületének 
jelentős része parlagfűvel 
borított. A fertőzött terüle-
tek visszaszorítása érdeké-
ben az illetékes hatóságok 
szigorúan betartatják a vo-
natkozó jogszabályt, ami 
előírja: a földhasználó köte-
les az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani. Jó 
tudni: a hatóságok június 30-
át követően, a parlagfű vi-
rágbimbó kialakulásától 
függetlenül kötelesek ható-
sági eljárást kezdeményezni 
azokkal szemben, akik el-
mulasztották a parlagfű el-
leni védekezést.  Ezeket a 
földhasználókat/tulajdono-
sokat a növényvédelmi ható-
ság megbírságolhatja: ennek 
összege – a fertőzött terület 
nagyságától függően – 15 
ezer forinttól 5 millió forintig 
terjedhet. Elrendelik a köz-
érdekű védekezést is, ami 
azonnal végrehajtható, és 
teljes költsége az ingatlantu-
lajdonost, illetve a földhasz-
nálót terheli. Fenti kötele-

zettség betartatása belterü-
leten a jegyző, míg külterüle-
ten a földterületek, zártker-
tek esetében a földhivatalok 
hatáskörébe tartozik.

A gyomot is irtani kell
Ha az önkormányzathoz 

jelzés érkezik, miszerint egy 
ingatlanon parlagfű nő, a te-
lepülés jegyzője júliustól fel-
szólítás és értesítés nélkül is 
elrendelheti a kényszerka-
szálást. Bejelentések nem-
csak parlagfüves, hanem el-
hanyagolt, gyomos telkek 
miatt is érkeznek: ilyen ese-

tekben először felszólítanak 
a terület rendbe tételére, és 
ha ez hatástalan, a jegyző 
eljárást indít: határozatban 
kötelezi az ingatlantulajdo-
nost (-használót) a gyom-
mentesítésre. Közigazgatási 
bírságot is kiszabhatnak, 
ami magánszemély esetében 
legfeljebb 200 ezer, jogi sze-
mély esetében maximum 
egymillió forint lehet – ez a 
bírság több alkalommal is 
kivethető. 

Mint Dudás Erzsébettől, 
a Lakosság-szolgálati Iro-
da vezetőjétől megtudtuk, a 
tavalyi esztendőben elha-
nyagolt gyomos ingatlanok 
esetében 287 ügy indult. 
Parlagfű esetében 24 beje-
lentésből két alkalommal 
foganatosítottak közérde-
kű védekezést, és közigaz-
gatási hatósági eljárást 

folytattak le. Idén június 
közepéig két panasz érke-
zett a hivatalhoz; parlagfü-
vet egyik esetben sem talál-
tak, csak ahhoz nagyon 
hasonlító gyomnövényt. 
Mindkét esetben megindí-
tották a közigazgatási ha-
tósági eljárást, a gyommen-
tesítés érdekében – tette 
hozzá az irodavezető. 

Parlagfű  
a kukoricásban

Parlagfű nemcsak a ker-
tekben nő, hanem a földeken 
is: leginkább a napraforgó és 
a kukorica között fordul elő, 
illetve az elhanyagolt, nem 
művelt földeken, útszélen, 
nem kaszált töltéseken. Érd 
környéke szerencsére nem 
tartozik a fertőzött területek 
közé: mint Oláh Zoltán, az 
Érdi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztály Földhivatali Osz-
tály vezetője érdeklődésünk-
re elmondta, illetékességi 
területük mintegy nyolcezer 
hektár; tavaly, légi felderí-
téssel, csupán egy parlagfű-
foltot sikerült bemérni. A 
gépkocsis helyszíni bejárá-
sokon sem tavaly, sem idén 
nem találtak jelentősebben 
fertőzött részt.

A hivatal egyébként csak e 
területek felkutatását, be-
mérését, fényképezését vég-
zi; az adatokat a növény- és 
talajvédelmi hatóságnak 
küldik tovább, az folytatja le 
az eljárást, és adott esetben 
kiszabja a bírságot is. 

– A lakosság gyakran nem 
tudja, hogy zártkertek, illet-
ve külterületek esetében a 
bejelentést nem az önkor-
mányzathoz, hanem a földhi-
vatalhoz lehet megtenni. 
Ezeket a foldhivatal.erd@
pest.gov.hu e-mail címen fo-
gadjuk – tette hozzá az osz-
tályvezető.

Németh-Jaszovics Diána 
földügyi szakügyintéző júni-
us 13-án kezdte az idei nyári 
határszemlét: heti kétszer 
megy ki az érdi földekre. 
Mint lapunknak elmondta, 
egy-két helyen találkozott 
pár tő parlagfűvel. A tulajdo-
nosokat felszólította az irtá-
si kötelezettségre. 

– A parlagfű elleni sikeres 
védekezés titka a megfelelő 
talaj-előkészítés, az évente 
háromszori kaszálás, vala-
mint a két alkalommal törté-
nő vegyszeres gyomirtás – 
tette hozzá a szakember. 

Közterületek, 
árokpartok

A közterületek parlagfű-
mentesítését (kaszálását) az 
ÉKFI végzi. Mint Mészáros 
Mihálytól, az intézmény ve-
zetőjétől megtudtuk, az idei 
forró, csapadékmentes nyár 
nem kedvezett a parlagfű nö-
vekedésének, szaporodásá-
nak, ezért idén nem sok tővel 
találkoztak.

– Folyamatosan kaszáljuk 
a hozzánk tartozó ingatlano-
kon, közterületeken. Lakos-
sági bejelentés parlagfű te-
kintetében nemigen van, in-
kább a gyomokra, elburján-
zott fákra, bokrokra panasz-
kodnak. Ilyenkor azonnal 

intézkedünk. A jegyző által 
elrendelt kényszerkaszálá-
sokat is mi végezzük, de idén 
erre még nem került sor – 
tette hozzá az osztályvezető. 

A MÁV-hoz tartozó töltése-
ken elég gyakran jelenik 
meg a parlagfű, ezeken 
azonban csak a vasúttársa-
ság emberei végezhetnek ka-
szálást, gyomirtást. Mint T. 
Mészáros András polgár-
mester kérdésünkre elmond-
ta: a MÁV-val folyamatosan 

tartjuk a kapcsolatot. 
Amennyiben parlagfűvel fer-
tőzött területet észlelünk, 
akkor azt jelezzük feléjük és 
rövid határidőn belül a MÁV 
gondoskodik az érintett te-
rület kaszálásáról.

QQ ÁdÁm Katalin

Hol jelenthetjük be, ha elhanyagolt, gyomos,  
parlagfüves területet látunk?
Belterület esetén forduljunk az önkormányzathoz
Külterület (zártkert, termőföld) tekintetében a földhivatalhoz
Közterületeken az ÉKFI illetékes
Vasúti töltéseken csak a MÁV végezhet kaszálást, gyomirtást

A becslések szerint a magyar lakosság 20 százaléka allergiás a par-
lagfűre 

Parlagfű nemcsak a kertekben nő, hanem akár az út szélén is

A gyommentesítés is kötelező! A vasúti töltések mentén csak a MÁV 
kaszálhat
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„A  foci az életem, a pálya az otthonom!”
Követte nagypapája példáját, az ő mintájára lett kapus. 
Az egész élete a sportról szól. Még csak 25 éves, de már 
csapatkapitánynak mondhatja magát, és lassan húsz 
éve erősíti az Érdi VSE-t. Pedig mehetett volna vízilab-
dázónak is, hiszen nagypapája, Novák Ferenc évtizede-
kig volt a Budapesti Honvéd vízilabda szakosztályának 
vezetője. Ha nem sport, akkor az autók. Kertész Ferenc-
cel beszélgettünk.

n  Domonkos Bálint

– Miért nem a vízilabda, 
miért a foci?

– Az egész pályafutásom 
úgy kezdődött, hogy nagy-
papám, Novák Ferenc ka-
pus volt és kimentem egy 
öregfiúkmeccsre. Ott vé-
dett, akkor eldöntöttem, 
hogy én is kapus leszek. 
1998-ban kerültem Érdre, 
Mórás Zsolt csapatához, 
ott kezdtem el védeni hét-
évesen, aztán itt ragadtam. 
Egy ideig rengeteget jártam 
vízilabdázni is, bár azt so-
sem űztem versenyszerűen. 

Nem tagadom, tudok vízi-
labdázni is, de nekem a foci 
az első.

– A kisgyerekek nagy része 
profi futballista akar lenni. 
Ön is így vágott neki?

– Az életemben nagyon 
meghatározó tényező az 
öregapám. Amikor az után-
pótlásban elkezdtem, akkor 
kezdett egyre inkább kiala-
kulni, hogy minél magasabb 
szinten játsszak. Ez egyelő-
re nem adatott meg, de a ka-
pusokhoz képest fiatal va-
gyok. Meglátjuk, mit hoz a 
sors. Nem baj, ha Érden ma-
radok, mert akkor innen vo-
nulok vissza.

– Tizenkilenc éve erősíti az 
Érdi VSE-t. Úgy tartják, az 
1990-es, 1991-es születésű 

korosztály a csapat történe-
tének eddigi legjobbja.

– Természetes, hog y 
számtalan nagy élményben 
volt részünk. Ez úton is sze-
retném megköszönni az ösz-
szes utánpótlásedzőmnek, 
kezdve Mórás Zsolttól, Ha-
bos Gáboron át, hogy támo-
gattak és úgy tereltek, hogy 
a felnőtt csapatban tudjak 
játszani.

– Sosem gondolkozott el 
azon, hogy váltson?

– Mindig kacérkodtam a 
gondolattal, sőt, tizennégy 

évesen el is akart vinni a 
Felcsút, mert a Pest megyei 
válogatottban jól szerepel-
tem. Ott is akartak tartani, 
de nem vállaltam a bentlaká-
sos iskolát. Nem akartam el-
hagyni a szülői házat. Ké-
sőbb elkerültem Paksra, ott 
az első napokban megsérül-
tem, haza kellett jönnöm és 
meg kellett műteni a könyö-
kömet. Ez a két igazán ko-
moly lehetőségem volt a vál-
tásra. Voltak még apróbbak 
is, de azok miatt nem érte 
volna meg elhagyni az Érdet.

– Ez mekkora törés volt a 
karrierjében? Addig is és azt 
követően is folyamatosan lé-
pegetett előre, mindezt úgy, 
hogy volt egy riválisa a 
posztján Kovács Róbert sze-
mélyében, akit tizenhat éve-
sen a Ferencvárosi TC felnőtt 

csapatába hívtak, ám végül 
nem vállalta el.

– Akkor két meccset ő, ket-
tőt én védtem. Folyamatosan 
váltottuk és húztuk egymást 
felfelé. Tudtuk, hogy minden 
héten jónak kell lenni, külön-
ben a másik fog védeni.

– Húsz éve játszik zöld-fe-
hérben, emellett születése 
óta Érden él.

– Rengeteget jelent a vá-
ros. Azért is mondom min-
dig, ha elhívnak minket va-
lamilyen rendezvényre, pél-
dául legutóbb az EYOF-láng-
futásra, hogy nagyon örül-
tem a meghívásnak, mert 
emlékszem, régen nem kép-
viselhette senki a focicsapa-
tot. Itt nőttem fel, nagyon 
szívszorító lenne, ha el kéne 
mennem a városból. Ez az 
otthonom.

– És az Érdi VSE?

– Az meg már lassan az 
első otthonom. Heti öt edzé-
sünk van, plusz a meccsek. A 
társaságot imádom (eköz-
ben a csapat fiataljai az in-
terjú helyszínén kiabálják: 
Kertész Feri a legnagyobb 
király! – a szerk.). Álmom-
ban is idetalálnék a sportte-
lepre, tudom, hány lépést 
kell menni jobbra, balra és 
egyenesen, hogy idetaláljak. 
Remélem, hogy hamarosan 
lesz egy új otthonunk és véd-
hetek benne. Örülök, hogy 
ezt a várost képviselhetem 
és megvan a lehetőségem, 
hogy az NB III-ban védjek. Jó 
végigmenni az utcán. Egyre 
többen megkérdezik, ho-
gyan szerepelünk, milyen 
volt a meccs. Kezdem elhin-
ni, a foci is egyre jobban ér-
dekli az embereket.

– Majd’ húsz év alatt vol-
tak emlékezetes pillanatai. 
Melyek voltak ezek?

– Amikor a Batthyány is-
kolában rendezett tornákon 
a Kőrösivel egyszer legyőz-
tük a Batthyányt és kijutot-
tunk a megyei döntőre, vagy 
a Budapest Bajnokságban 
szerepeltünk a csapattal, 
nemzetközi tornákra jár-
tunk, de a Pest megyei válo-

gatottban is rengeteg olyan 
dolog volt, ami meghatározó, 
az ifivel bajnokok lettünk. 
Felnőtt pályafutásomból, 
amire legszívesebben em-
lékszem, az a második mér-
kőzésem volt, amikor az NB 
III-ban a Zsámbékot a kivé-
dett tizenegyesemmel ver-
tük 3–2-re. Most itt volt ez a 
Magyar Kupa-szereplés, 
Érddel tizenhat közé jutni 
óriási élmény volt, de annyi 
emlék van még…

– Azt hittem, rávágja, hogy 
a Haladás elleni Magyar Ku-
pa-mérkőzésen védett tizen-
egyeseket, majd azt a bünte-
tőt mondja, melyet ön érté-
kesített és azzal ejtették ki az 
élvonalbeli csapatot.

– Az is jelentős volt, de már 
egy körrel korábban, a Bu-
daörs ellen is meg lehetett 
volna rá a sanszom, mert 
Limperger Zsolt megkér-
dezte, vállalom-e, mondtam, 
hogy persze.

– Az iméntiekről beugrott, 
hogy Király Gábor hasonló-
képp debütált a válogatott-
ban, amikor Ausztria ellen 
büntetőt fogott.

– A mai napig megvan a 
képe, amit aláírt, mielőtt 
1999-ben kiigazolt a Her-
thába. Azóta ott van az 
ágyam mellett, ő a magyar 
példaképem.

– Tizenkilenc év alatt volt 
jó pár csapattársa. Ki az, aki-
vel meghatározó a viszonya?

– Csizmadia Zolival min-
den héten beszélünk, vele 
együtt is nevelkedtünk, egy 
korosztály vagyunk. Szerin-
tem életünk végéig megma-
rad ez a viszony. De annyi 
csapattársam volt, hogy nem 
szeretnék kiemelni senkit, 
mert mindenkivel jóban va-
gyok, viszont a legtöbb ba-
rátság a mostani csapathoz 
fűződik.

– Ennek köszönhető, hogy 
az elmúlt években ön vezeti 
ki a csapatot, mint kapitány? 
Hiába jó a társaság, ön a ki-
kiáltott vezér.

– Ezt Kovács Bélától örö-
költem meg, akkor már má-
sodik számú „cséká” voltam. 
Amikor elment, volt egy tit-
kos szavazás, így a csapat-
nak köszönhetem, hogy én 
lettem a kapitány. Remélem, 
a srácok meg vannak velem 
elégedve.

– Sokan úgy tartják, hogy 
nem mindig szerencsés, ha 
kapus a csapatkapitány, hi-
szen a mezőnyben a vitatott 
helyzeteknél önnek kell ren-
det tennie, de ez a tizenhato-
son belülről nem könnyű.

– A karszalag rajtam van a 
pályán, de úgy gondolom, a 
csapat vezére a meccsen 
Melczer Vilmos. Ezen túl a 
vezetőség felé nekem kell 
kommunikálnom, mit szeret-
ne a csapat. Ha valakinek 
bármiféle gondja van, az 
hozzám fordulhat és együtt 
segítünk neki.

Igazi lokálpatrióta, 7 éves kora óta az ÉRDI VSE játékosa

Néhány héttel ezelőtt Pest megye legjobb kapusának választották
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– Az NB III-ban játszó lab-
darúgók nagy része nem a 
fociból él. Mivel foglalkozik?

– Édesapámnak van egy 
fuvarozási vállalkozása, 
neki szoktam besegíteni, il-
letve autószerelő vagyok, 
Németországban vásárolok 
hibás járműveket, azokat 
hazahozom, megjavítom és 
eladom. De ez csak másodál-
lás, mert a foci mellett nem 
olyan egyszerű, egy szabad-
napunk van a héten, ekkor 
kell kimenni és hazahozni 
az autókat, így leginkább 
apukámnak segítek be.

– Miért épp autószerelő?

– Édesapám már a kétez-
res évek elején is autókkal 
foglalkozott, én pedig kint 
voltam vele a garázsban, 
néztem, hogyan szerelt. Az-
tán, amikor a Kőrösiből el-
ballagtam, autószerelőnek 
tanultam tovább.

– Az általános és középis-
kolai évei milyenek voltak?

– A Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola sok jó él-
ményt adott, nagyon szeret-
tem oda járni, jó tanárok ne-
veltek fel. A gimis években 
autószerelő-iskolába jár-
tam, nyilván egy lány sem 
volt, csak fiúkkal voltam ösz-
szezárva hat éven keresztül, 
mert utána a szakmát is el-
végeztem. Az igazgató úr ott 
is nagyon preferálta a spor-
tot, olyannyira, hogy egy-
szer még az Érdi VSE mecs-
csére is kijött. Annyi kikérőt 
kellett vinnem, hogy kényte-
len voltam meghívni… A kö-
zépiskolával az országos né-

gyes döntőbe is eljutottunk. 
Ezek mind a focihoz köthető 
emlékek, ott sem a tanulás 
volt az élmény…

– 25 évesen önt választot-
ták Pest megye legjobb ka-
pusának. Sokadik idényét 
kezdi meg, fiatal kora ellené-
re már szép, tartalmas pálya-
futás van ön mögött.

– Amit ezen a szinten elér-
tem, az majdnem a legtöbb. 
Voltam NB III-as bajnok is, 
de az idei ezüstérem sokkal 
értékesebb, mint a 11/12-es 
Duna-csoport-arany. Ezt 
sokkal nehezebb volt meg-
szerezni, mint azt. Ami a 
Pest megye legjobb kapusa 
címet illeti, olyan társakat 
előztem meg, akiket ezen a 
szinten is nagy dolog. Örül-
tem neki, főleg, hogy nem is 
számítottam rá, igaz, nem is 
tudtam, hogy van ilyen díj…

– Az Érdi VSE-nél milyen a 
kapusképzés? Nagypapája és 
a szakosztályvezető, Romics 
Ervin is kapus volt, viszont ön 
az U11-es korosztályban 
védő Oláh Benedeket is edzi, 
felnőtt csapattársa, Ebedli 
Zoltán munkáját segítve.

– Nekem nem volt ilyenem, 
annak idején otthon a kert-
ben nagypapám segített, az-
tán Szimandl Gábor (az 
Érdi VSE korábbi kapusa – a 
szerk.) és nagybátyám, ifj. 
Novák Ferenc is foglalko-
zott velem.

– Nyilvánvaló, hogy min-
den családban fontos az 
unoka-nagypapa kapcsolat, 
de azt hiszem, önök között 
sokkal szorosabb a kötődés.

– Nagyon felnézek rá 
amiatt, amit a vízilabdá-
ban, a fociban és a magyar 
sportban elért… Benne volt 
a Magyar Vízilabda Szövet-
ség elnökségében, a női li-
gának mai napig is ő az el-
nöke. Ezért nemcsak úgy 
tekintek rá, mint nagy-
apámra, hanem mint a 
sportban jelentős szerepet 
vállaló személyre. Azt vi-

szont hangsúlyozom: min-
dig kizárom, hogy ő az 
egyesület elnöke és az uno-
kája vagyok. Ebből nem 
szeretnék előnyt kovácsol-
ni. Van, amikor az elnököm, 
van, amikor a nagypapám, 
ez két külön dolog.

– Milyen a családjuk? Még 
mindig nem szakadt el a szü-
lői háztól.

– Igen, még velük élek, de 
tervezem, hogy elköltözöm. 
Legyen egy komoly kapcso-
latom, és akkor vele majd 
külön utakra megyek, de a 
családtól sosem fogok elsza-
kadni – a mi családunk na-
gyon összetartó és szeretjük 
egymást.

– Többgenerációs házban 
élnek, együtt a nagyszülők, 
szülők és unokák. Otthon 
mennyire van központban a 
sport?

– A meccsek után közvet-
lenül nem szeretek beszélni 
róla, ha nyerünk, ha veszí-
tünk. Akkor alszunk egyet 
rá, aztán másnap megbe-
széljük, ki hogyan látta a 

történteket. Otthon az egye-
sületről kevés szó esik, in-
kább a vízilabdáról kérde-
zősködöm. Abba jobban bele 
merek szólni. Mindig kíván-
csiskodom, milyen volt a 
meccs, Vad Lajost (a Buda-
pesti Honvéd vízilabdacsa-
patának edzője – a szerk.) 
nagyon szeretem, mint 
edzőt. Szívós Marciról és 
Decker Attiláról kérdezem 
– ők a kedvenceim –, persze 
csak akkor, amikor nem lá-
tom a meccset, ugyanis ren-
getegszer kimegyek.

– Minden pályafutásnak 
egyszer vége. Önnek van bő 
másfél évtizede. Hogyan 
képzeli el a közelebbi és távo-
labbi jövőt?

– A közeljövőt az Érdben 
képzelem el, azt viszont, nem 
tudom, mi lesz öt év múlva – 
félévenként lehet változás, 
az is benne van, hogy jön egy 
súlyos sérülés, ezért mindig 
egy évre tervezek. Szeret-
nék az Érddel az NB II-ben 
futballozni.

– A karrier végeztével ma-
rad az autószerelés mellett, 
vagy szeretne kapuspalántá-
kat, labdarúgó-palántákat 
nevelni?

– A Testnevelési Egyete-
men szeretném elvégezni a 
sportmenedzseri szakot, ad-
dig egy nyelvvizsgát is sze-
retnék, az autókat sem hi-
szem, hogy elengedem, de 
kapusokat is nevelnék, mert 
fél évvel ezelőtt, amikor el-
kezdtem, nagyon megtet-
szett, több pozitív visszajel-
zést kaptam.

– A bajnokságban szünet 
van, csak július 6-án kezdi 
meg a felkészülést a követke-
ző idényre a csapat. Addig 
mivel tölti idejét?

– Pihenek, nyaralok. Kap-
tunk egy programot, mert 
azért az erőnlétet tartani 
kell. A nyaralás valószínű-
leg Horvátországban lesz a 
következő hetekben, ha oda 
nem jutok el, akkor a Balato-
non. A horvát tengerpart az 
egyik kedvenc helyem, de ez 
is összeköthető a vízilabdá-
val, mert nagypapám egyik 
korábbi játékosa ott ad ki 
nyaralókat, és most elég 
szűkös a határidő, ezért va-
lószínű, hogy őt fogom fel-
hívni, hogy keressen nekem 
szállást.

Kivételes alkalom, amikor az elnök és a nagypapa szerep összeolvad
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Ülés után

Kép viselői vélemények
Dr. Bács István (Fidesz–

KDNP) alpolgármester la-
punknak nyilatkozva az érdi 
kutakkal kapcsolatosan ki-
fejtette: a hideg vizes kút fel-
újítása már gyakorlatilag be-
fejeződött, amely közel 200 
méter mélyről 36 Celsius-fok 
hőmérsékletű, tiszta vizet 
hoz a felszínre. A meleg vizes 
kút azonban több mint 800 
méter mély, az újrafúrása a 
szakemberek szerint 3–5 
éven belül esedékes, mert a 
csőszerkezet is megrongáló-
dott, így ennél hosszabb időt 
már semmiképpen sem bír ki. 
A közgyűlés most arról dön-
tött, hogy amennyiben a Mo-
dern Városok program kere-
tében lesz rá forrás, a város 
ezt a kutat is újrafúrja, de 
már önkormányzati terüle-
ten, hiszen jelenleg még álla-
mi ingatlanon van. 

Szűcs Gábor (MSZP) a 
helyi adórendelettel kapcso-
latban kiemelte: szerintük is 
át kell alakítani az ingatlan-
adókat érintő rendeletet, de a 
konkrét módosítást támogat-
ták. A meleg vizes kút felújí-

tására vonatkozó előterjesz-
tést a baloldali közgyűlési 
frakció is támogatta. Szűcs 
Gábor úgy fogalmazott, hogy 
Ófalu Érdnek egy rejtett kin-
cse, amit szerinte turiszti-
kailag jobban ki lehetne ak-
názni. A Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatnak kö-
szönhetően az érdi felsőokta-
tási hallgatók még jobb ered-
ményeket érhetnek el, ezért 
ezt is támogatták.

Pulai Edina (Jobbik) a 
Fészek Gyermekvédő Egye-
sülettel történő szolgáltatási 
szerződés ismételt megköté-
sével kapcsolatban elmond-
ta, hogy 2017. szeptember 
2-án megszűnik a korábban 
kötött megállapodás, ezért a 
feladatellátás folyamatos 
biztosítása érdekében szep-
tember 3-ától a szerződés 
megújítására volt szükség.  A 
közgyűlés a szolgáltatási dí-
jat 120 000 Ft/hó/fő készenlé-
ti díjban, valamint a tényle-
gesen teljesített gondozási 
napok után fizetendő 1000 
Ft/nap/gyermek összegben 
állapította meg. 

Új  Érdikumok a helyi értéktárban
A legutóbbi közgyűlésen 

T. Mészáros András polgár-
mestertől vehették át okleve-
lüket, illetve megbízólevelü-
ket azok az alkotók, javas-
lattevők és értékőrök, akik 
az elmúlt fél évben tevékeny-
ségükkel, munkájukkal hoz-
zájárultak a települési ér-
téktár gyűjteményének bőví-
téséhez. 

Immár közel félszáz Érdi-
kum gazdagítja az Érdi Tele-
pülési Értéktárat. Közülük 
négyet tüntetett ki a Pest Me-
gyei Értéktár Bizottság az-
zal, hogy a megyei értéktár-
ba is beválasztotta őket: a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
szellemi és tárgyi gyűjtemé-
nyét, az érdi minaretet, a Ma-
gyarok Érdi Vásárát és a 
Fundoklia-völgyet. Az Érdi 
Értéktár Bizottság legutóbbi, 
május 30-ai ülésén öt új Érdi-
kum felvételéről döntöttek. A 
kulturális örökség kategóri-
ába bekerült Baka Györgyi 
költészeti tevékenysége. 1985 
óta Érden él, költészete java-
részt itt bontakozott ki, itt 
fejlődött, az érdi talajban 
gyökerezik. Sport kategóriá-

ba vették fel Somfai Péter ír 
táncos tevékenységét, aki az 
ír táncot 2002 óta tanulja Ro-
nan Morgan autentikus 
tánciskolájában, s tagjaként 
nemzetközi bajnokságokon 
számos dobogós és előkelő 

helyezést ért el. A Soós Pék-
ség sütőipari tevékenysége a 
települési értéktárban ag-
rár- és élelmiszergazdaság 
kategóriában lett Érdikum. A 
Soós család – apa és fia – 
1969 óta végzi a sütőipari, 
majd cukrászattal kibővített 
tevékenységét városunkban. 
Rozgonyi Zoltán bélyeges 
téglagyűjteménye az ipari és 
műszaki megoldások kategó-

riában került be a helyi ér-
téktárba. A bizottság Érdi-
kummá nyilvánította még 
Érd fogalomkörös utcanév-
rendszerét, amely Késő Géza 
mérnök nevéhez köthető. A 
városunkban kialakított ut-

canévrendszer egyedülálló 
Magyarországon, földrajzi és 
kulturális ismeretterjesztő 
jelentőséggel is bír és a tájé-
kozódást is jól segíti. A köz-
gyűlés júniusi ülésén javas-
lattételeiért és értékőr tevé-
kenységéért oklevelet vehe-
tett át: Daróci Lajosné, Kot-
roczóné Klopfer Teréz, dr. 
Herczig Béla és Hamar Jó-
zsef.  n BE

Új Érdikum: Baka Györgyi, új értékőr: Daróci Lajosné (b-j középső 
sor), a második sorban előttük pedig Somfai Péter ül

Közgyűlési összefoglaló

A m eleg vizes Attila-kutat is felújíthatja a város
Az első félév utolsó, rendes ülését tartotta meg múlt csü-
törtökön Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyen 
összesen húsz napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. 
Többek között újraalkották a hivatali helyiségen és 
munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről 
szóló rendeletet, kinevezték a Szivárvány Óvoda új veze-
tőjét, valamint elfogadták az Érdi Települési Értéktár 
Bizottság első féléves beszámolóját. 

Az ülés kezdetén újabb vá-
rosi kitüntetéseket adott át 
T. Mészáros András polgár-
mester. A közgyűlés Érd 
Egészségügyéért Díjjal is-
merte el dr. Incze Ferenc há-
ziorvos tevékenységét, vala-
mint Érd Közszolgálati Díjat 
adományozott Incze József-
nek, az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény műsza-
ki vezetőjének. A napiren-
dekre térve, elsőként a hiva-
tali helyiségen és munka-
időn kívüli házasságkötések 
engedélyezéséről szóló, ko-
rábbi rendelet módosítását 
fogadták el a képviselők. A 
július 1-jén hatályba lépő 
rendelet csupán kisebb tech-
nikai változtatásokat, nyelv-
tani pontosításokat tartal-
maz, a díjtételek nem módo-
sultak. Módosításra került a 
helyi adókról szóló önkor-
mányzati rendelet is, ame-

lyet a közigazgatási hivatal 
törvényességi felhívásának 
eleget téve szavazott meg a 
plénum. Lényege, hogy a be 
nem építhető telkek után – 
ahogyan eddig sem kellett – 
a jövőben sem kell adózni, 
ám a jogszabály előírja, hogy 
minden telek esetében szük-
séges adót megállapítani, 
ezért a rendelet abban válto-
zott, hogy a korábban adó-
mentesnek minősülő, építési 
tilalom alatti telkekre a jövő-
ben nulla forint adómértéket 
szab ki. 

Eredményes volt az Érdi 
Szivárvány Óvoda intéz-
ményvezetői ellátására kiírt 
pályázat. Simonics Gabri-
ella, az óvoda korábbi veze-
tője tavaly év végén nyugdí-
jazását kérte. A közgyűlés a 
szakértői bizottság, valamint 
a köznevelési és művelődési 
bizottság javaslatát elfogad-

va, öt évre szólóan Vincze 
Beátát bízta meg a Szivár-
vány Óvoda vezetésével. 

A képviselők egyhangúlag 
támogatták azt a határozati 
javaslatot, hogy a város az 
Érd-Ófaluban tervezett Du-
na-menti gyógy-, sport-, il-
letve kulturális-turisztikai 
beruházás keretében – a hi-
deg vizes artézi kúthoz ha-
sonlóan – az itt található 
meleg vizes Attila-kút felújí-
tását is kezdeményezze. T. 
Mészáros András polgár-
mester kifejtette: öt éven be-
lül mindenképpen fel kell 
építeni az új kutat, javasolva, 
hogy a Modern Városok 
program keretében megva-
lósuló turisztikai fejlesztés 
során, immár önkormányza-
ti területen fúrják újra a ter-
málvizes kutat. Ennek költ-
sége méterenként 120 ezer 
forint, így az ezerméteres 
kút mintegy 120 millió forint 
ráfordítást igényel majd. A 
közgyűlés megbízta az Érdi 
Városfejlesztési és Szolgál-
tató Kft.-t, hogy készítsen 
tervet a kút felújításáról és a 
kivitelezési feladatokról. 

Támogatták a helyi egyedi 
védelem alatt álló építmé-

nyek felújítását támogató 
pályázat kiírását is. Jelenleg 
54 épület, építmény tartozik 
ebbe a besorolásba, ame-
lyeknek tulajdonosait a köte-
lező állagmegóvási kötele-
zettségükben segíti az az 
ötmillió forint keretösszeg, 
amelyre pályázhatnak. 

A képviselők ugyancsak 
egyhangúlag támogatták, 
hogy Érd csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázat 2018. évi for-
dulójához. 

Döntöttek a Fészek Gyer-
mekvédő Egyesülettel törté-
nő szolgáltatási szerződés 
ismételt megkötéséről is. A 
szervezet gyermekek átme-
neti otthonát működtet és 
helyettes szülői hálózatot 
biztosít az erre rászorulók-
nak, valamint elfogadták az 
Érdi Települési Értéktár Bi-
zottság idei első féléves be-
számolóját is. n Bálint Edit           

Felújítják az ófalusi meleg vizes kutat. A fejlesztés a tervek szerint a 
Modern Városok program részeként valósulna meg
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Ing yenes étkezés nyáron
Megkezdődött a szünidei ingyenes gyermekétkeztetés: au-
gusztus 18-ig két helyen vehetik át a háromfogásos, meleg 
ebédet a rászoruló érdi családok. A háromfogásos ebéd nem-
csak az iskolásoknak, hanem a bölcsődés és óvodás korú 
gyermekeknek is jár. 

Az ingyenes szünidei gyer-
mekétkeztetést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű és a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek szülei 
igényelhetik. Mint Körmöczi 
Józsefnétől, a Humán Iroda ve-
zetőjétől megtudtuk, eddig öt-
venen éltek a lehetőséggel (ho-
lott legalább háromszázan jo-
gosultak lennének rá). Az 
igénylő családok többségében 
egyébként három vagy több 
gyermek van. 

Aki jogosult lenne a szünidei 
gyermekétkeztetésre, ám eddig 
nem kérelmezte, az augusztus 
11-ig megteheti, a Polgármeste-
ri Hivatal Humán Irodáján (Bu-
dai út 8.) hétfőnként 13–18.30, 
szerdánként pedig 8–12 és 13–
16.30 óra között.

A meleg ebédet két helyszínen 
vehetik át a gyermekek, illetve 
szüleik: a Bolyai iskola étkező-
jében, illetve a Bem téri Szivár-
vány Óvodában, fél tizenkettő 
és fél egy között, minden hét-
köznap. Az ebédet helyben is 
elfogyaszthatják, de csomagol-
va el is vihetik a családok.

Fontos, hogy aki kérvényezte 
a szünidei meleg étkeztetést, 
ám egy-egy napon vagy héten 

nem kíván élni a lehetőséggel, 
annak az adott időszakra le 
kell mondania az ebédet (aznap 
11 óráig személyesen vagy tele-
fonon az Intézményi Gondnok-
ságnál a 23/521-160, illetve 
23/521-134 és 23/521-166-os tele-
fonszámokon). Aki ezt nem te-
szi meg, és két egymást követő 
napon nem veszi át az ételt, 
csak ismételt kérelem benyújtá-
sát követően tudja igénybe ven-
ni újra az étkeztetést, tekintet-
tel arra, hogy az állam csak a 
valóban átvett adagokért fizeti 
ki a normatívát; az igényelt, ám 
megmaradt ebédek árát az ön-
kormányzatnak a saját költség-
vetéséből kell kifizetnie. A 
szünidei étkeztetés első heté-
ben napi 18–15 ebédért nem je-
lentkeztek a családok. Termé-
szetesen ebben az esetben a 
Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai gondoskod-
nak arról, hogy más olyan csa-
ládhoz eljusson az ebéd, akinek 
az valóban segítséget jelent.

Fontos, hogy a szünidei gyer-
mekétkeztetés nemcsak az is-
kolásoknak jár, hanem a böl-
csődés és óvodás gyermekek-
nek is, az intézmény nyári zár-
vatartásának ideje alatt.

QQ ÁdÁm Katalin

Az érdiekért dolgoznak
A közelgő Semmelweis-nap alkalmából, valamint a köztisztviselők és kor-
mánytisztviselők napja alkalmából Érd Egészségügyéért Díjjal tüntették ki 
dr. Incze Ferenc háziorvost, valamint Érdi Közszolgálati Díjat vehetett át 
Incze József, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény műszaki vezetője. 

Dr. Incze Ferenc jelen-
leg Érd 7. számú körzeté-
nek háziorvosi feladatait 
látja el a Riminyáki úti 
háziorvosi rendelőben. 
1989-ben „cum laude” 
eredménnyel szerezte 
meg orvosi diplomáját a 
Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetemen, és a 
Szent Rókus Kórház Bel-
gyógyászati osztályán 
kezdte a pályáját, ahol 
1995-ig dolgozott, majd 
egy évig Érd Szakorvosi 
Rendelőintézetének bel-
gyógyászati szakrendelé-
sén fogadta a betegeket, s 
1997 óta látja el Érd 7. szá-
mú körzetének háziorvosi 
feladatait. Mindezek mel-
lett 1989 óta dializáló or-
vosként is dolgozik. Kivá-

ló emberi kapcsolatot ala-
kított ki a körzetben lakó 
emberekkel. Gyógyító 
munkáját példamutató 
lelkiismeretességgel és 
tudással látja el, a kezelt 
betegei maximálisan elis-
merik és szeretik, mert 
gondoskodásával végig-
követi állapotukat.

Az Érdi Közszolgálati 
Díjjal kitüntetett Incze Jó-
zsef az ÉKFI műszaki ve-
zetője, aki 1990-ben tele-
pedett le Érden, négy 
gyermek édesapja. Kez-
detben a városi költségve-
tési üzem gépésztechniku-
saként dolgozott, majd a 
későbbiekben részlegve-
zető-helyettes, utána rész-
legvezető lett, 2008-tól pe-
dig az Érdi Közterület-

fenntartó Intézmény mű-
szaki vezetőjeként teljesíti 
napi feladatait. Jó kapcso-
latot alakított ki vezetői-
vel, munkatársaival, a be-
szállítókkal, alvállalko-
zókkal és a Polgármesteri 
Hivatal városüzemeltetési 
és műszaki irodájával. Ak-
tívan részt vett a város 
legnagyobb beruházásá-
ban, a csatornaprojekt ki-
vitelezési munkálatainak 
megszervezésében és kivi-
telezésében. A természeti 
és időjárási katasztrófa-
helyzetek elhárításában is 
maximális odaadással 
vesz részt. 27 éves köz-
szolgálati tevékenységé-
vel a háta mögött, napja-
inkban is a városért és la-
kosaiért dolgozik. 

Nyári koncertek és dupla jubileum

Idé n is fél áron az Agárdi Popstrandon
Idén nyáron is fél áron látogathatják a negyvenedik szü-
letésnapját ünneplő Agárdi Popstrand koncertjeit az 
érdi lakosok, annak a megállapodásnak köszönhetően, 
amelyet múlt szerdán írt alá T. Mészáros András polgár-
mester és Turbók János főszervező. 

Tíz éve már, hogy a város 
és az Agárdi Popstrand 
együttműködik egymással, 
méghozzá sikeresen – emel-
te ki sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgár-
mester. Turbók János fő-
szervező azt hangsúlyozta: 
nagyon értékesnek tartja ezt 
a hosszú távú kapcsolatot.

– Az Agárdi Popstrand 
Magyarország legrégebbi 
vidéki szabadtéri színpada, 
amely életkortól függetlenül 
kínál mindenkinek minősé-
gi programokat, nagyon 
szép környezetben, profesz-
szionális koncertkörülmé-
nyek között. Az érdiek lak-
címkártyájuk és személyi 
igazolványuk felmutatásá-
val 50 százalék kedvez-

ménnyel tekinthetik meg 
koncertjeinket. Fontos, 
hogy ezt a kedvezményt 
csak a helyszínen váltott je-
gyek esetében lehet érvé-
nyesíteni – húzta alá a fő-
szervező, aki kérdésünkre 
elmondta: az érdiek kedve-
lik a Popstrand koncertjeit, 
és sokan igénybe veszik a 
félárú kedvezményt.

Az Agárdi Popstrand im-
már negyvenedik koncert-
sorozata múlt hétvégén in-
dult. Minden szombaton 
lesz legalább kettő, a hazai 
könnyűzenében méltán hí-
res fellépő, ami után pedig 
ingyenes vízparti diszkó 
várja a látogatókat.

Az 50 százalékos kedvez-
ményt tartalmazó jegyek 

egyébként legfeljebb kétezer 
forintba kerülnek fejenként; 
ahogy az eddigi években, 
úgy idén sem kell fizetniük a 
fogyatékkal élőknek (vala-
mint egy-egy kísérőjüknek). 

Gond nélkül 
működhetnek tovább 
az érdi egyesületek

Az érdi egyesületek életé-
ben semmilyen nehézséget 
nem okoz majd a külföldről 
támogatott szervezetek át-
láthatóságáról szóló tör-
vény, még azoknak sem, 
amelyek a törvény hatálya 
alá tartoznak. Ehhez ugyan-
is az kellene, hogy éves szin-
ten több mint 7 millió forint 
külföldi támogatást kapjon 
egy-egy szervezet, Érden 
azonban az alig száz egye-
sületből aligha van ilyen – 
mondta múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatóján 

T. Mészáros András, aki be-
szélt arról is: a parlament 
elfogadta a 2018. évi büdzsét, 
amely – hasonlóan a 2017-es-
hez – a családok és a munká-
ból élők költségvetése lesz. 

– A kormány célja, hogy 
egyre bátrabban tervezhes-
senek a családok. Folytatód-
hatnak a béremelési progra-
mok, az adócsökkentési le-
hetőségek. A GDP első ne-
gyedéves 4,2 százalékos nö-

vekedése az egész 2018. évre 
biztató előzmény lehet – 
hangsúlyozta a polgármes-
ter, hozzátéve: a jövő eszten-
dőben a rendvédelem és a 
közbiztonság 85 milliárd fo-
rinttal kap többet, mint eb-
ben az esztendőben, az okta-
tásra szánt pénz 117 milliárd 
forinttal lesz több, az egész-
ségügyre pedig 221 milliárd 
forinttal jut több 2018-ban, 
mint az idén. Q ÁdÁm Katalin

Turbók János és T. Mészáros András a tízéves együttműködés alkal-
mából fognak kezet
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Kiállítás és irodalom a tölgyfák árnyékában
Közös, jó hangulatú rendezvényt tartott a Képzőművé-
szek Érdi Közössége és az Irodalomkedvelők klubja a 
múlt pénteken a Czabai-kertben. Előbbi ötnapos alkotó-
táborát zárta egy közös villámkiállítással, utóbbi pedig 
hatodik születésnapját és évadzáró ünnepségét tartotta 
e festői környezetben. 

 „A művészet lemossa a lé
lekről a mindennapok porát” 
– idézte Picasso egyik híres 
mondatát Karsch Manfred 
grafikus, festőművész, akit a 
„II. Alkotni KÉK” művészte
lep szabadtéri, csoportos ki
állításának megnyitására 
kértek fel a művésztelep 
résztvevői. – Az idézet na
gyon jól tükrözi mindazt, 
ami e rendezvényhez kap
csolódik – mondta. – Az alko
tók ugyanis, egyedülálló 
környezetben, százéves 
tölgyfák és egymást megér
tő társaságában, még a nagy 

hőség ellenére is rátaláltak 
arra a nyugalomra, amely az 
alkotáshoz és a hozzá tarto
zó elmélyüléshez elengedhe
tetlen, s ezt az itt bemutatott 
munkák is igazolják – fogal
mazott a művész, hozzátéve, 
hogy a most záruló alkotótá
bor célja – a művek létreho
zása mellett – a közösségépí
tés, az egymás jobb megis
merése volt. 

Résztvevői a festés és az 
agyagozás mellett szakítot
tak időt a tapasztalatcserére 
is, hiszen a közösséget nem 
az egyfajta gondolkodás ko

vácsolja össze és tartja egy
ben, hanem az, hogy minden
ki a saját tudását, elképzelé
seit és eszmei felfogását hoz
zá tudja tenni a 
többiekéhez. En
nek köszönhető, 
hogy az alkotá
sok színes össz
képet nyújtanak 
és megindítják a 
képzeletünket, 
érzelmeket és 
gondolatokat éb
resztenek ben
nünk – emelte ki 
Karsch Manfred. 

A tárlat meg
nyitóját követő
en az IRKA klub
tagjai tartották 
meg díjkiosztó 
születésnapi évadzárójukat. 
Daróci Lajosné klubvezető 

lapunknak nyilatkozva 
hangsúlyozta: kiváló a kap
csolat a két szekció között, 
rendszeresek a közös ren

dezvényeik, és fontosnak 
tartja, hogy a városban is 

megismerjék és elfogadják a 
PolyArt tagjainak tevé
kenységét. Hozzátette: azért 
is jó egy közösséghez tartoz

ni, mert nemcsak 
a gyermekeknek, 
a felnőtteknek is 
szükségük van a 
pozitív visszacsa
tolásra, hogy lás
sák, jóe az, amit 
alkottak, vag y 
még alakítani kell. 
Az idei IRKAem
lékérmesek: Ha-
bos László, aki 
vers kategóriában 
volt igen sikeres, 
míg prózában dr. 
Karácsony Ist-
ván, diák kategó
riában pedig a bu

dapesti, nyolcadikos Sziget-
vári Zsófia. n Bálint Edit

Daróci Lajosné, az IRKA klubvezetője, Szigetvári Zsófia, a 
legifjabb emlékérmes és Kaposi Eszter, az érem tervezője

Japán csodái és titkai egy forró éjszakán
A várakozásokat felülmúlóan sokan voltak kíváncsiak a 
Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett japán estre, pe-
dig tombolt a nyári forróság, a hőmérséklet estére se 
nagyon akart 30 fok alá süllyedni. A résztvevők száma 
igazolni látszott T. Mészáros András polgármester meg-
állapítását, miszerint a múzeumok éjszakája az ország 
egyik legsikeresebb kulturális programja.

Az érdi múzeumkertbe is 
hatszáznál többen jöttek el, 
hogy a lehetőségekből sze
mezgetve ismerkedjenek a 
távoli, szemünkben egzoti
kusnak számító ország kultú
rájával. Nyüzsgő, élő hely
színné vált hát az épület, de 
főleg a kert, olyanná, ami
lyennek az alapító Balázs Dé
nes is szánta, képzelte – 
ahogy erre a polgármester is 
emlékeztetett –, hogy egy el

ismert szakmai műhellyé vál
jon az intézmény, de olyanná, 
ahol az érdeklődő közönség is 
akár naponta találhat izgal
masat, látványosat és tudo
mányosat egyszerre.

Ezen az esténéjszakán 
tényleg adott volt minden: 
művészet, tudomány, látvány, 
játék és szórakozás. Mácsai 

Anetta, a múzeum igazgató
helyettese, főszervező elége
detten nyugtázta a jelentős 
érdeklődést, s mint mondta, 
jó választásnak bizonyult a 
tematikus program, ezzel 
most próbálkoztak először. 
Az eredmény magért beszél, 
legalább háromszor annyian 
jöttek el, mint az előző évben.

Kércz Tibor természetfo
tóst és munkáit az Érdi Újság 
olvasói és a város tárlatláto

gatói jól ismerik már. 
Ezúttal egy, a témá
ba vágó tematikus 
válogatást láthat
tunk tőle a múzeum 
galériájában, japán 
téli állatvilágát mu
tatják be a mármár 
festői hatású termé
szetfotók. Kércz Ti
bort és alkotásait ez
úttal Zsugor Zoltán 
v i z u á l i s k u l t ú r a 
szakember méltatta, 
aki a régi ismeretség 

okán beavathatott minket a 
fotográfusnak a művészet vi
lágában tett kalandozásaiba. 

Képek után hangok. Közép
KeletEurópa egyetlen taiko 
(dob) együttese 2000ben ala
kult meg KiyoKito Taiko né
ven Budapesten, s a csapat 
tagjai nemcsak a különleges 
hangzással varázsoltak el, de 

imponáló mennyiségű infor
mációt is kaptunk a stílusról 
és a hangszerekről, amelye
ket egyébként saját kezűleg 
készítettek a zenekar tagjai.

Aki nem érdeklődik Japán 
iránt, az is hallott már a ki
monóról, s ha többet nem is, 
annyit biztosan tud, hogy ez 
egy jellegzetes japán viselet. 
Aki ennél többre volt kíván
csi, nem kellett mást tennie, 
mint meghallgatnia Csomai 
Zsuzsanna előadását, ame
lyet modellek illusztráltak, s 
amiből kiderült, hogy milyen 
anyagokat használnak ezek
hez a ruhákhoz, milyen min
tázat a jellemző, milyen alka
lomra milyet szokás viselni. 
Szóval, amolyan mindent a 
kimonóról shownak voltunk 
részesei, s az már csak hab 
volt a tortán, hogy a vállalko
zó kedvű hölgyek fölpróbál
hatták ennek a hagyományos 
öltözéknek a nyári változatát, 
a pamutból készült yukatát.

Japánban a tea nem pusz
tán egy reggeli ital, sőt, első
sorban nem az. A tea művé
szet. A tea készítésének, fel
szolgálásának s elfogyasztá
sának egy olyan szisztemati
kus módszere, amelyben szá
mos művészet és filozófia 
egyesül, ötvöződik egymás
sal – s tesszük hozzá –, ami
nek megértése, de még in
kább elsajátítása túlmutat 
egy rögtönzött bemutató ke
retein, még ha a Japán Tea 
Egyesület Érdre látogatott 
tagjai szakértő módon tették 
is dolgukat, azaz próbálták 
az érdeklődőket beavatni. 

A még ennél is több infor
mációra éhesek – voltak szá
mosan – végighallgatták a 
késő estébekora éjszakába 
nyúló beszámolókat Japán
ról. Akinek pedig kevés volt a 
szemlélődés és a szóbeli is
meret, az tevékenyen kive
hette a részét a programok
ból. El lehetett lesni és per
sze kipróbálni az origami 
hajtogatás fogásait, lehetett 
festeni kokeshi babát erede
ti, ősi japán minták alapján, 
de a könyvjelzőkészítés sem 
hiányzott a kínálatból. Ki

csik és nagyok, anyukák és 
nagymamák egyforma lelke
sedéssel és elszántsággal 
vették ki részüket a kézmű
vesfoglalkozásból a meghí
vott vendégek és a művelődé
si központ munkatársainak 
segítségével. Estiéjszakai 
programról lévén szó, a csil
lagok sem maradhatnak ki a 
kínálatból. Az Érdi Csillagá
szati Klub távcsövei előtt, 
ahogy kezdett leszállni az 
est, úgy nőtt az égboltot für
készni vágyók sora.

Qn M. nagy PétEr

Óriási hangulatot csinált a Kiyo Kito Taiko – az első magyarországi 
japándob-együttes

A japán népművészetnek szerves része a 
kokeshi baba, amelyből nagyon sok ké-
szült az érdi múzeumok éjszakáján

Éjszakába nyúlóan öltöztették az érdeklődőket a kimonó nyári vál-
tozatába, a yukatába
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Vasárnapeste10-ig tartnyitva
azérdi INTERSPAR
Hosszabb nyitva tartással várja vasárnap a hétvégi pihenésből,
nyaralásból visszatérőket az érdi INTERSPAR. A nemrégiben
az ÉvBoltjának választott bevásárlóközpont este 10-ig van nyit-
va a hét utolsó napján is.

„Az érdi INTERSPAR bevá-
sárlóközpontot márciusban vet-
te birtokba a közönség és igen
hamar népszerű lett. Ma már
napi szinten több ezren fordul-
nak meg itt, sokakat törzsvásár-
lóként üdvözölhetünk. A pozitív
visszajelzések alapján a SPAR
vezetése úgy döntött, hogy má-
jus 28-tól meghosszabbított va-
sárnap esti nyitva tartással foly-
tatja működését az üzlet. Az ed-
digi 19 óra helyett 22 óráig tar-
tunk nyitva, így az is kényelme-
sen be tud vásárolni, aki a ten-
gerpartokról, illetve a Velencei-
tóról, vagy a Balatonról későn
érkezik haza”, mondta Maczelka
Márk, a SPAR kommunikációs
vezetője.

Az érdi INTERSPAR számos
szolgáltatást kínál vásárlóinak:
az előtérben kialakított mobilte-
lefon töltőponton akár bevásár-
lás közben is fel lehet tölteni a
mobiltelefonokat. A gyorsabb fi-
zetést a hagyományos kasszák
mellett új kasszainformációs
rendszer segíti, a SPAR to Go ét-
teremben pedig ingyenes wi-fi
zóna várja a vendégeket. Itt
friss, minőségi alapanyagokból
készült grilltermékek, szendvi-
csek, salátafélék és egyéb hely-

ben készült ételek fogyasztha-
tók akár helyben, vagy vihetők
haza. Tekintettel a meleg, nyári
időszakra a híres érdi Pataki
Cukrászda finomságai mellett
gombócos fagylaltot is vehetnek
a látogatók.

Az 1200 négyzetméteres
shopterületen egyebek között
Frei Café, CCC cipőüzlet, posta,
drogéria, optika és ékszerüzlet
is nyílt. A gyerekeket pedig az
épület szomszédságában mo-
dern játszótér várja. A 377 autó
befogadására tervezett, ingye-

nesen igénybe vehető parkoló-
ban az elektromos autóval érke-
zők számára töltőállomást tele-
pítettek, amellyel 1-6 óra alatt
bármilyen típusú villanyautó
feltölthető.

Az ország 33. INTERSPAR
áruháza nemrégiben hipermar-
ket kategóriábanmegkapta az Év
Boltja kitüntető címet, amelyet
azok az áruházak viselhetnek,
ahol a vásárlók kiszolgálása, az
árukínálat, a fenntarthatóság, a
szolgáltatások, az üzlet belső ki-
alakítása is rendkívül magas
színvonalon valósul meg. (x)

Az INTERSPAR
bevásárlóközpont elérhetősége

és nyitva tartása:
2035 Érd, Iparos utca
H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-22:00 (május 28-tól)

A bevásárlóközpontban üzemelő
posta nyitva tartása:

H-P: 8:00-19:00
Szo–V: zárva48
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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Átr ajzolt Móricz-kép
A Móricz Zsigmondról a rendszerváltozás előtt bebeto-
nozott értékelések lassan kezdnek változni. E folya-
matban olyan műveknek jut a főszerep, mint például az 
író korábban nem publikált naplóinak kiadása vagy a 
legújabb, az Urbán László által szerkesztett Asszo-
nyokkal nem lehet vitázni című könyv, amit az Érden 
élő irodalomtörténész a Csuka Zoltán Városi Könyvtár-
ban mutatott be.

Urbán László kilencven-
nél több kötettel a háta mö-
gött imponáló profizmussal 
mutatta be a legújabb általa 
szerkesztett kötetet, amit 
túlzás nélkül nevezhetünk 
irodalomtörténeti csemegé-
nek. Ahogy szinte az összes 
többi írását is, amelyekben 
ismert, neves íróink, költő-
ink lappangó, könyvben meg 
nem jelent írásait adja közre. 
A kutató több mint negyven 
éve kezdte el könyvtárakat 
járva, újság- és folyóirat-ar-
chívumokat bújva-böngész-
ve gyűjtögetni irodalmunk 
rejtett, feledésbe merült 
gyöngyszemeit. Állítása sze-
rint 20 milliónál több újság-
oldalt lapozott át vagy olva-
sott mikrofilmen. Könyvei-
ben Karinthytól Krúdyn, 
Csáth Gézán, Adyn, Márain, 
Berda Józsefen át Tömörké-
nyig – hogy csak néhány ne-

vet említsünk ízelítőül – a 20. 
századi magyar irodalom 
jeleseinek feledésbe merült 
novelláit, verseit, publiciszti-
káit tette újra az életművek 
részévé.

A most megjelent, Móricz 
Zsigmond ismeretlen szöve-
geit tartalmazó kötet jelen-
tősége talán nagyobb annál, 
hogy néhány tucat, az élet-
műkiadásban sem szereplő 
írás olvashatóvá vált. Ez a 
munka hozzájárul a szívó-
san rögzült Móricz-kép újra-
rajzolásához. Nem csak 
mennyiségileg gyarapítja a 
nagy író olvasható műveit, 
de minőségi változást is ge-
nerál. Megtudjuk például a 
közlésekből, hogy az 1908-
ban megjelent Hét krajcár 
című novella, ami Móriczot 
ismert íróvá tette, nem isteni 
szikraként pattant ki az író 
tolla alól. Előzményei voltak 

számosak, elbeszélések 
egész sora, gyengék, giccse-
sek, kezdőkre vallók, de 
olyanok is, amelyek már elő-
revetítették a Hét krajcár 
írójának tehetségét. 

A kötetbe válogatott írá-
sokból, riportokból az is ki-
derül, hogy Móricz lelkese-
dése az 1919-es kommün 
iránt – évtizedeken át emle-
gették előszeretettel ezt a 
tankönyvek – csak addig 
tartott, amíg nem szembe-
sült a véres terrorral, s át 
nem látta, hogy a kezdeti 
szép ígéretek mögött mi hú-
zódik. Márpedig átlátta, 
mert Urbán László könyvé-

ben lapozgatva bíráló írások 
sorát találjuk a magyar vi-
szonyokról, olyan cikkeket, 
publicisztikákat, amelyek 
éles szemű és könyörtelenül 
kritikus személyiséget mu-
tatnak, s bepillantást ka-
punk abba is, hogy sok táma-
dás is érte emiatt az írót.

Móriczról a nőkhöz való vi-
szonyát mellőzve nem lehet 
szólni, e kötet is érdekessé-
gek sokaságát tárja föl az 
inspiráló, de méltatlanul hát-
térbe szorított első feleség-
ről, Holics Jankáról, a nagy 
szerelemről, Simonyi Mária 
színésznőről és természete-
sen Litkei Erzsébetről, a Csi-

be-novellákat ihlető kis pros-
tituáltról. És nem utolsósor-
ban az édesanyjáról, akiről 
igazán kevés szót találni az 
eddig ismert életműben, a 
róla szóló írást Bíró Erzsébet 
tolmácsolta, ahogy az uno-
kákról áradozó szeretettel-
jes, nagyapai büszkeséget 
közvetítő írást s egyéb il-
lusztráló részleteket is.

Talán nem tévedünk na-
gyot, ha azt gondoljuk, Ur-
bán László megvalósíthatja 
álmát, hogy elérje a száz 
megjelent kötetet. Anyaga 
van bőven, mint mondta, s 
úgy tűnik, az elhivatott ki-
adó is adott. n M. Nagy

Urbán László megvalósíthatja álmát, hogy elérje a száz megjelent kötetet
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Igaz Dóra a doktormesék 
után egy igazi, lélekgyógyító 
gyermekkönyvet írt.

Berci, a történet főszerep-
lője nem szeretne sem kara-
tetáborba, sem angoltáborba 
menni. Itt a nyári szünet, és 
igazából semmi mást nem 
szeretne tenni, csak számító-
gépezni. Miután Berci nem 
hajlandó táborba menni, a 
szülei elviszik őt a nagyma-
mához, vidékre. Mikor meg-
érkeznek, Berci nagyon el-
szomorodik és úgy gondolja, 
hogy rettenetesen unalmas 
vakáció elé néz. De mi törté-
nik akkor, ha a nagyinak van 
egy szuper tabletje és még 
kölcsön is adja? Sőt, olyan 

feladatokat is kap, amikhez 
elengedhetetlen a net hasz-
nálata. A kisfiú számára az új 
barátok – Robi és Wifi – már 
csak hab a tortán.

A gyermekek és a szülők 
számára is nagyon fontos ez a 

könyv, mert nem lehet eleget 
beszélni arról, hogy a számí-
tógépezésnek, az internetnek 
milyen veszélyei vannak. A 
szülőknek és nagyszülőknek 
kell megmutatni csemetéik-
nek a való világot, csöndesen 
és sok-sok türelemmel. Mivel 
ma már mindenki használ-
ja ezeket a „kütyüket”, nincs 
értelme tiltani őket, de meg-
taníthatjuk a gyerekeknek, 
hogy értelmesen használják 
ezeket az eszközöket, s hogy 
ne váljanak a netezés rab-
szolgájává. Ebben segít ez a 
kötet.

Hiszen mindehhez nem 
kell más, mint egy vagány 
nagymama…

KÖNYV

Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net

II. ÉRDI NYUGDÍJAS 
LECSÓFESZTIVÁL

Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa a szépkorúak részére

NYÁRBÚCSÚZTATÓ LECSÓFŐZŐ VERSENYT HIRDET

2017. augusztus 23-án, 9–16 óráig
a Felső Parkvárosi Napközis Tábor területén.

Várjuk: nyugdíjasklubok, idősotthonok, baráti társaságok 
jelentkezését.

A részvétel feltételei: 60 év feletti életkor, állandó  
vagy ideiglenes érdi lakcím.

A nyersanyagot (paprika, paradicsom, hagyma, kenyér)  
és a tüzelőt az Idősügyi Tanács biztosítja,

az egyéb hozzávalók, valamint a bogrács, bográcsállvány,  
konyhai eszközök biztosítása a csapatok feladata.

Természetesen várjuk a nem versenyző nyugdíjasokat is,
hiszen a lecsót el is kell fogyasztani.

Előzetes jelentkezés alapján a helyszínre
autóbusszal történő megközelítést biztosítunk.

A különjárat Érd autóbusz-pályaudvarról indul
és az alábbi megállókban lehet majd felszállni:

•	 Széchenyi tér,
•	 Gellért utca,
•	 Bem tér,
•	 Favágó utcai napközis tábor

Előzetes jelentkezés a csapatoknak
2017. augusztus 11-ig a tassibea64@gmail.com e-mail címen.

A szurkolóknak augusztus 16-ig lehet jelentkezni
a 06 23/365-490/101-es telefonszámon,

jelezve, hogy autóbuszt kíván-e igénybe venni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa!

Családi nap – Halászlé parti
2017. július 08 - érdi Duna-part

– nem csak horgászoknak! –
Az Érd és Környéke Horgászegyesület

Szeretettel meghívja  
Önt, kedves Családját és Barátait

hagyományos Családi napjára 
a téglagyár melletti területre!

Halászléfőző verseny, jelképes nevezési díjjal,  
értékes Polgármesteri különdíj jutalmazásokkal! 

– A halat az egyesület adja! –
Várjuk Baráti társaságok, Családok jelentkezését.

KÖZÖS 200 liter Halászlé főzése, az egyesület támogatói részére. Támogatói jegy a 
helyszínen is kapható lesz.

Zene, tánc – Tranzit Zenekar!

További információ a honlapon:  
www.erdihorgasz.hu-n.
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Amennyiben 2017.05.08. és 2017.07.02. között legalább 10 éves tartamú érvényes
PostaSzemünkfénye biztosítási szerződést köt, és a szerződésének havi díja
• legalább 16 000 Ft, egy Dual SIM-es, kártyafüggetlen Lenovo A1000 okostelefont kap
ajándékba,

• nem éri el a 16 000 Ft-ot, a készlet erejéig egy kézműves Freshka koala kabalafigurával
ajándékozzuk meg.

A tájékoztatás nem teljes körű, a termékkel és az akcióval kapcsolatos részletekről
érdeklődjön a postákon, vagy tájékozódjon a posta.hu és a www.postabiztosito.hu
honlapokon. A biztosítási szolgáltatást a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. nyújtja, a szolgáltatás
közvetítésében a Magyar Posta Zrt. függő közvetítőként vesz részt.

LLenovoo
A1000 DualSim

Freshka
kézműves koala figura

Kössön 2017.05.08. és 2017.07.02. között PostaSzemünkfénye
biztosítást gyermeke, unokája számára, és megajándékozzuk egy
okostelefonnal vagy egy kézműves kabalafigurával!

ISMERJE MEG
PÉNZÜGYI OLDALUNKAT IS!

PostaSzemünkfénye
Életbiztosítás és megtakarítás
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megjelent
a Családi lapozó
nyári száma!

A tartalomból:
• “Mindenem a család” – Interjú Kökény Attilával
• A nyaralás mint testi-lelki feltöltődés
• Az adriai tengerpart gyöngyszemei
• Kerti grillező építési házilag
• Megérkezett a strandszezon! - Az idei nyár
fürdőruhái
• Programajánló 6 megyéből

Nyereményjátékunk második fordulóját keresse a magazinban!
A játék első fordulója a 25. heti Érdi Újságban található!

Nyerje meg a 100.000 Ft értékű wellness utalványt a siófoki Sungarden Hotelbe,
vagy a 444 dddbbb 222 éééjjjszakkka///222 fffőőős utttalllvááány eeegyiiikkkéééttt a pááápaiii VVViiilllllla CCClllassiiiccca HHHooottteeelllbbbeee!!!

Játsszon velünk! Keresse a magazint ügyfélszolgálati irodánkban (Érd, Szabadság tér 12.), és Érd forgalmas
lerakópontjain: • Érd Aréna • Polgármesteri Hivatal • Polgárok Háza • Príma Élelmiszer • Spar – Interspar

• Penny Market … és további lerakópontokon.

nyereményjáték!

48
81

71
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
A homályos látszekrény képei
Bécsi Imre, Hupján Attila, Kovács Csaba 
fotókiállítása
Megtekinthető június hónapban
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodák Kertje – Jeli Arborétum
Somlói Vár – Erdődy Kastély (Doba) 
– Öskü és útközben
Bakos Ágnes, Körmendy Zizi, Nemes Er-
zsébet, Szakács Miklós fotókiállítása
Megtekinthető június hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Varázsföld Alkotóház & Kőangyal
Pálvölgyi Margit és Fitos Györgyi kiállítása
Megtekinthető július 5-ig

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 

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

Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon
Értesítjük önöket, hogy a könyvtár köté-
szeti szolgáltatása szünetel.

NYÁRI ZÁRVATARTÁS
Felnőtt- és gyermekrészleg:

2017. július 31–augusztus 13.
Zenei könyvtár, Parkvárosi és 

Jószomszédság 
fiókkönyvtárak:

2017. július 31–augusztus 20.

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A spanyol irodalom 
gyöngyszemeiből
Július 7-ig

KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó
Végh Károlyné gobelinjei
Megtekinthető július 5-ig

Június 5–augusztus 31-ig nyári 
kalendárium kicsiknek és 

nagyoknak a könyvtár 
honlapján és nyomtatott 

formában is

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Varázsfuvola
Zenés foglalkozás táborozóknak
Július hónapban

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig

Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

Fiókkönyvtáraink nyitvatartása 
2017. június 19-től az alábbiak 

szerint módosult

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével 
nyitva 10–18 óráig
Tárlat
Csetneki József festőművész 
kiállítása
Megtekinthető július 1-jéig
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Július 3., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Ipress Center Vác–Érd   (ismétlés)
21:15 Élő örökségünk 2/15. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:45  A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
22:00  Bibliai szabadegyetem    

52/90. rész
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Július 4., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép                  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 BASS Loco
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40  2016–2017. évi  labdarúgó-

bajnokság
 Érdi VSE–VLS Veszprém (ismétlés)
23:20  Műábránd
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 Tűzijáték

Július 5., sZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai szabadegyetem    

53/90. rész

21:00 szalmabábuk lázadása
 film 1999
22:25 Élen állunk 
22:55 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:25 Határon 1988–89 
 dokumentumfilm
 0:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:35 Híradó
 0:50 Tűzijáték

Július 6., CsÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 105. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2016–2017. évi női kézilabda-

bajnokság
 Ipress Vác–Érd (ismétlés)
21:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:15 Mozgás
 sportmagazin
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15   A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
23:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

Július 7., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 sztárportré 105. rész
20:00 Műábránd
20:20 Héjanász a hepehupán 
 tévéfilm 2010
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50   Első fesztivál
 dokumentumfilm

22:50 Mozgás
 sportmagazin
23:20 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
  0:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:30  Híradó
  0:45 Tűzijáték

Július 8., sZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 81. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 szalmabábuk lázadása 
 film 1999
22:25  Bibliai szabadegyetem    

53/90. rész
23:25   Első fesztivál
 dokumentumfilm
  0:25 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:55 Tűzijáték

Július 9., VAsÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Héjanász a hepehupán  
 tévéfilm 2010
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50  Első fesztivál
 dokumentumfilm
23:50   A magyar emigráció az ENsZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében 

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
  0:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:35 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  1:05 Tűzijáték

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 Bálint Lászlóval
  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 Bálint Lászlóval
  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
11.00  A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  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 Rockbarlang  
 Gidófalvi 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 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
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 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 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 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

SZÍNHÁZBÉRLET 
2017 ŐSZ

A három alkalomra szóló bérlet ára 7500 Ft.
Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.

Az időpont- és a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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vasárnaponként 15 órakor

INDUL A BAKTERHÁZ – vígjáték két részben

A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – zenés vígjáték két részben
Hunyady Sándor műve alapján írta Topolcsányi Laura

FRANCIA SZOBALÁNY– vígjáték két részben

A TurAy IdA Színház előAdáSAI

SZEREPLŐK: Sztárek Andrea, Kurkó J. Kristóf, Rárósi Anita, Vásári 
Mónika: / Borbély Krisztina, Nyírő Bea, Bódi Barbara, Germán Lívia, 
Somfai Éva, Berkes Gábor, Győri Péter, Pásztor Máté, Bácsatyai Gergely, 
Seprenyi László, Topolcsányi Laura. Rendező: SZTÁREK ANDREA,
A finom erotikával fűszerezett keserédes történet a századforduló Kolozs-
várjának egyik bordélyába kalauzolja a nézőt. Az éjszakák és nappalok rend-
jét a fiatal egyetemista, Kelepei Jenő beköltözése borítja fel, ám hamarosan 
kiderül: valójában ennél sokkal szokatlanabb okok állnak az egyre gyűrűző 
és már-már misztikusan rejtélyes események hátterében...

Rideg Sándor könyvéből színpadra írta: Tímár Péter
SZEREPLŐK: Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly , Tóth Judit , 
Szacsvay László / Chajnóczky Balázs, Nyírő Bea, Zsolnay András, Győri 
Péter, Szabó Anikó, Rusz Milán, Kurkó J. Kristóf/ Pásztor Máté.  
Rendező: CSEKE PÉTER

„Tudom én jól, az a baja a világnak, hogy nem tehénpásztorok kormányoz-
zák. Ha én valamikor miniszter leszek, mindent a visszájára fordítok. A 
csősztől elveszem a bunkósbotot. A pofonokat végképp eltiltom. Aki vét a 

törvény ellen, felpofoztatom a bakterrel. Az ország vászontarisznyájára lakatot tetetek, nehogy kilopják belőle a 
pénzt. Ha én leszek a fő, nem lesz panasza a szegény embernek, mert még a Bundás kutyának is akkora pampuskát 
juttatok, mint a két öklöm. Törvénybe iktatom, hogy palacsintán köll élni a tehénpásztornak.”

Írta: Jacques Deval 
SZEREPLŐK: Győri Péter, Xantus Barbara, Pásztor Máté, Bódi 
Barbara, Rárósi Anita, Boros Zoltán, Germán Lívia, Benkő Péter,  
Rendező: SZURDI MIKLÓS
Elegáns amerikai család, jólét, előkelő társaság, ahol minden rend-
ben van. Látszólag. Mert az üzleti élet kiszámíthatatlan és kegyet-
len. Egyszer fent, másszor lent. De ha már lent vagy, nehéz újra 
visszakerülni. Hacsak nem segít valaki! Egy kedves, bűbájos, cser-
fes francia szobalány, aki talán nem is az, aminek látszik, viszont 
nagyon szerethető! Filmen eredetileg a Tolnay Klári játszotta sze-
repet színpadon Xantus Barbara vitte sikerre. A darab különleges-
sége, hogy a művésznő nálunk most az édesanyát alakítja.
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

GAZDASÁGI VEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, 
illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 11. §-ban meghatározott 
feladatok ellátása az önállóan 
működő és gazdálkodó Intézményi 
Gondnokság, valamint a hozzá 
rendelt önállóan működő 
intézmények vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a(z) 
77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti: felsőoktatásban 
szerzett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy az engedélyezés 
szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, 
vagy gazdasági vezetői, 
belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi ellenjegyzői – 
2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői –, vagy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési 
szervnél legalább ötéves 
igazolt szakmai gyakorlattal, 

valamint mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

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

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

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: KIRA program ismerete.
A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz,
•	 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata,

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata,

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

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

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2017. augusztus 14.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 21. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Szabóné 
Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-23-
521-161-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 

Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
8/2017., valamint a beosztás 
megnevezését: gazdasági 
vezető;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya 
személyzeti csoportvezető 
részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1., I 116.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
postai úton, a mellékletekkel 
együtt 3 nyomtatott példányban, 
fizetési igény megjelölésével kérjük 
benyújtani.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. augusztus 8.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

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

•	 a pályázókat a döntést 
megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésének megfelelően 
létrehozott legalább 3 fős 
bizottság hallgatja meg;

•	 közalkalmazotti jogviszony 
3 hónapos próbaidővel, 
határozatlan időre szól.

Táj ékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű nagymértékű 

elszaporodásának a közegész-
ségügyi és gazdasági károsító 
hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az 
ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége. 
A hatóságok feladata, hogy – 
amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének 
– a mulasztók költségén elren-
delik az ún. közérdekű védeke-
zést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önö-
ket, hogy június 30-ával lejár a 
parlagfű-mentesítési türelmi 
idő. Ezt követően belterületen a 
jegyző, külterületen (az ingat-
lanügyi hatóság által helyszíni 
ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és 
talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény. 17. § (4) be-
kezdése kimondja: „A földhasz-

náló köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenn-
tartani”.

A június 30-ai időpont a tör-
vény értelmében a legvégső 
időpont, ameddig meg kell aka-
dályozni a parlagfű virágbimbója 
kialakulását.

A hatóságok június 30-át kö-
vetően, a parlagfű virágbimbó 
kialakulásától függetlenül köte-
lesek hatósági eljárást kezdemé-
nyezni azon földhasználókkal/
tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági 
intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) nem szükséges a sérelem 
– egészségkárosodás – bekövet-
kezése, e körben elégséges a vé-
dekezési kötelezettség elmulasz-
tásának június 30-a után történő 
megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségének a 
földhasználó nem tesz eleget, 
vagyis az ingatlan legalább vi-
rágbimbós fenológiai állapotú 
parlagfűvel fertőzött, akkor köz-
érdekű védekezést kell elrendel-
ni. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésé-
nek részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30) Korm. ren-
delet értelmében a közérdekű 
védekezést belterületen a jegyző 
látja el a növényvédelmi hatósá-
gi feladatokat, külterületen, Pest 
megye és Budapest területén 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi ható-
ság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közér-
dekű védekezést az általa meg-
bízott vállalkozók végzik. Nem 
kerül sor a vállalkozó általi par-
lagfű-mentesítésre, ha az ügy-
fél időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű 

védekezéssel kapcsolatban fel-
merült költségeket az ügyfélnek 
kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság ki-
szabására belterület esetében a 
növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a közérdekű vé-
dekezés elrendelését követően 
a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növény-
védelmi bírság alapja a parlag-
fűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke belterületen és 
külterületen is egyaránt 15 000 
Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet 
mezőgazdasági kultúrnövénnyel 
borított terület, nem mezőgaz-
dasági terület (elhanyagolt tel-
kek, építési területek), vagy nem 
művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) mel-
letti sávok.

A védekezési kötelezettségét 
nem teljesítő tulajdonos/föld-
használó a – bírságon túl – vele 
szemben elrendelt közérdekű 

védekezéssel – elrendeléssel és 
végrehajtással – kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére 
is kötelezett. A költség köztar-
tozásnak minősül. A közérdekű 
védekezés elrendelése után 
minden esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével 
összefüggő bírságok kiszámítá-
sának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008.(VII.31.) Kor-
mányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a par-
lagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, és ered-
ményt csak összefogással, illetve 
közös felelősségvállalással érhe-
tünk el, kérem, tegyenek eleget 
e fenti jogszabályi kötelezettsé-
güknek, ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy június 
30. napjáig valaki lekaszálta a 
szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfűmentes állapot-
ban mindvégig meg kell őrizni.

dr. Szabó Zsolt
járási hivatalvezető
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

IRODAVEZETŐI
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 32. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 városfejlesztési, üzemeltetési és 

beruházási feladatok szervezése, 
koordinálása, felügyelete;

•	 közlekedési, útügyi és 
forgalomtechnikai feladatok 
egyeztetése, koordinálása, 
végrehajtásuk felügyelete;

•	 városi víz-csatorna, felszíni 
vízelvezetéssel kapcsolatos 
koncepciók előkészítése, 
vízügyi igazgatási feladatokkal 
kapcsolatos döntés-előkészítési 
eljárások koordinálása, 
végrehajtásuk felügyelete;

•	 energiaügyi és térinformatikai 
feladatok szervezése, felügyelete;

•	 az iroda feladatkörével 
kapcsolatos közgyűlési, bizottsági 
előterjesztések előkészítése és 
a döntések végrehajtásában 
közreműködés;

•	 az iroda feladatkörébe tartozó 
városi beruházások, fejlesztések, 
pályázatok előkészítésének, 
lebonyolításának szervezése, 
felügyelete;

•	 beszerzések során az 
igényfelmérés, piackutatás, 
becsérték-megállapítás 
feladatainak irányítása, 
szerződések előkészítése, 
ellenőrzése;

•	 közbeszerzési eljárás esetén 
együttműködés az eljárásban 
részt vevőkkel, műszaki szakmai 
állásfoglalás, javaslat készítése;

•	 az önkormányzati költségvetési 
rendelet tervezéséhez, az iroda 
feladatkörét érintő részletes 
költségvetési javaslat készítése;

•	 az önkormányzati tulajdonú 
forgalomképes vagyonelemek, 
önkormányzati intézmények 
vagyonüzemeltetési, 
állagmegőrzési, karbantartási 
feladatainak szervezése, irányítása 
és felügyelete, gondnoksági 
feladatok koordinálása, 
ellenőrzése;

•	 informatikai feladatok 
végrehajtásának irányítása és 

felügyelete.
A munkakör betöltője irányítása 
alá tartozó szervezeti egység 
megnevezése: Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Csoport, 
Gondnokság.
Az irányítása alá tartozó 
személyek száma: 28 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett 

építész-, építő-, kertészmérnök 
szakmacsoportokba tartozó 
gazdaságtudományi, agrár, 
szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség, 
vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és 
környezetvédelmi, vízügyi, 
település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési 
felsőfokú szakképesítés;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 közigazgatási szakvizsga;
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 beruházások műszaki 

tervezésében, kivitelezésében való 
jártasság,

•	 vagyonüzemeltetési feladatok 
ellátásában szerzett gyakorlat,

•	 közigazgatásban hasonló területen 

szerzett vezetői gyakorlat.
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,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. július 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 12.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
7/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: városfejlesztési és 
városüzemeltetési irodavezető.

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére – Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Személyzeti Csoport – Pest 

megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 23.
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. 29. § (2) bekezdése: 
„Vezetői kinevezést csak 
felsőfokú iskolai végzettségű, 
jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy 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 
keresőképtelenség, továbbá a 
30 napot meghaladó kiküldetés 
időtartama.”

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
2017. június 19-étől 2017. augusztus 18-áig,

naponta 11.30–12.30 óra között
biztosított a nyári 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 az
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője

2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.
A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyújtására a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13–
18.30 óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Ne engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,

az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890
06-30-621-2596
lumabt@t-online.hu

PÁLYÁZAT
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és 

Gimnázium

MATEMATIKA–INFORMATIKA,
VALAMINT ANGOL SZAKOS TANÁRI

munkakörök betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes 

munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 

2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.

A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a megpályázott 

szakos tantárgy oktatása felső és 

gimnáziumi tagozaton.

Illetmény és juttatások: az 

illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 egyetemi végzettségű szakirány,

•	 büntetlen előélet.

A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 erkölcsi bizonyítvány, 
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 17. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pintérné Bernyó 
Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. július 21.



16 | 2017. június 28. |    hirdetmény

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

HÁZI GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe 

vevő személyek önálló 
életvitelének fenntartása, saját 
lakókörnyezetükben történő 
biztosítása;

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

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási 
környezetében végzett feladatok, 
élelmezés, egészségügyi ellátási 
feladatok.

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

Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

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

bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 7. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-
23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/616/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;

•	 személyesen: Demjén Szilvia részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

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

megjelölt végzettséggel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot 

benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. július 10.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Időseket Ellátó Központ

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS
munkakör betöltésére.

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

szervezi és irányítja az Idősek 
Otthonában élő gondozottak 
foglalkoztatását;

•	 szervezi és előkészíti az 
intézmény tradicionális ünnepeit, 
rendezvényeit;

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

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

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

Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

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

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

bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. július 7. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-
23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/618/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: mentálhigiénés 
munkatárs;

•	 elektronikus úton Demjén Szilvia 
részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Demjén Szilvia részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.

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

megjelölt végzettségekkel tölthető 
be;

•	 az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. július 10.

Érdi Tankerületi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

TANÍTÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fácán köz 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: általános iskola alsó tagozatán 
tanítói (tanítói és napközis feladatok). 
Előnyt élvez a német nyelv műveltségi 
terület.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola.
•	 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól 
eltiltás hatálya alatt,

•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 90 napnál nem régebbi hatósági 

erkölcsi bizonyítvány,

•	 végzettséget igazoló dokumentumok 
másolata,

•	 fényképes szakmai önéletrajz, 
motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. július 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Rozgonyi János intézményvezető nyújt, a 
06-23-365-785-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi 

Tankerületi Központ címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Érdi 
Batthyány Sportiskolai Általános 
Iskola, Fácán köz 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 820/316-4/2017, valamint a 
munkakör megnevezését: tanító;

•	 elektronikus úton Rozgonyi János 
intézményvezető részére a batthyany.
erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 16.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Onkológiai tájékoztató
Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. június 30-án (pénteken) 16 órától,
a Szepes Gyula Művelődési Központban

(2030 Érd, Alsó utca 9.)
onkológiai tájékoztatót tart.

Előadó dr. Lengyel Erzsébet Ph. D.,
a Bajcsy Zsilinszky Kórház onkológiai osztályának főorvosa

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szünetel a betegellátás
Semmelweis-napi ünnepség miatt

2017. június 30-án 13.00–14.00 óra között szünetel a betegellátás  
a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben.

Csak sürgősségi ellátást a sebészeti szakrendelésen nyújtanak.
Ebben az időszakban az egyéb eseteket a központi ügylelet látja el.

Cím: Érd, Szabadság tér 9.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Dr. Kőszegi Gábor főigazgató



Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultá iój

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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2030 Érd, Budafoki út 14.
23/375-833

Részletek: www.hubertparketta.hu
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Érvényes: 2017. június 5 - augusztus 31.

25% KEDVEZMÉNNYEL
HETI EGY TERMÉK
3 HÓNAPON KERESZTÜL!25

ÉVESEK
LETTÜNK!

Emellett további akciós
termékeket találsz üzleteinkben.

Legyél Te is Hubert Barát
és válogass szuper ajánlataink közül!

2525
ÉVESEKÉVESEK
LETTÜNK!
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Két  generáció egy rendezvényen
Főzőcskézős, beszélgetős közös programot tartott 
múlt pénteken a Barátkozzunk Nyugdíjas Klub és az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat. A bográcsban paprikás 
krumpli főtt, a serpenyőkben palacsinta sült.

Mint a nyugdíjasklub veze-
tője, Balla Julianna elmond-
ta: szervezetük rendszere-
sen tart bográcsolós, beszél-
getős összejöveteleket. Az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
képviselőivel a városi gyer-
meknapi összejövetelen ta-
lálkoztak, beszélgettek – in-
nen eredt az ötlet, hogy leg-
közelebbi összejövetelükre 
meghívják a fiatalokat. – A 
diákoknak nemigen van még 
tapasztalatuk a főzés terén, 
mi pedig gyakorlott nagy-
mamák vagyunk. Gondol-
tuk, ha eljönnek, együtt főz-
zük meg a paprikás krump-
lit, együtt sütjük a palacsin-
tát – mondta mosolyogva, 
hozzátéve: örömmel látják a 
fiatalokat egy-egy közös Du-
na-parti kirándulásra is. – 
Ha a diákoknak igényük van 
rá, még egy főzőtanfolyam is 
kialakulhat az együttműkö-
désből, persze csak akkor, 
ha a fiatalok jól érzik magu-
kat köztünk, és szívesen ve-
szik a tanításainkat – tette 
hozzá Balla Julianna, megje-

gyezve: természetesen nem-
csak az idősek tanulhatnak 
a fiataloktól, hanem fordítva 
is. A nyugdíjasklub elnöke 
egyébként úgy tapasztalja: 
az idős és a fiatal generáció 
nem távolodik egymástól, 
hanem inkább közeledik, és 
sokan fordulnak segítő szán-
dékkal az idősebbek felé. Ur-
bán Jonatán diákpolgár-
mester nagyon fontosnak és 
támogatandónak tartja eze-
ket a közös rendezvényeket, 
hiszen ilyenkor az idősek 
megoszthatják tapasztalata-
ikat a fiatalokkal, az időseb-
bek pedig megifjodhatnak a 
diákok között. – Úgy látom, 
az idősek nyitottak arra, 
hogy megismerjék a mai fia-
talságot, illetve a szokásai-
kat. Mesélnek nekünk a saját 
fiatalságunkról, átélt élmé-
nyeikről, mi pedig vidámsá-
got hozunk az együttlétekbe 
– mondta a diákpolgármes-
ter, hangsúlyozva: fontos, 
hogy a fiatalok tiszteljék és 
támogassák a nyugdíjas kor-
osztályt. n k –

Öt érdi diák színdarabot 
írt és adott elő a szenve-
délybetegségekről, a füg-
gőségről, az elszigetelt-
ségről, a verbális bántal-
mazásról, saját életük, 
személyiségük tükrében, 
bemutatva nemcsak önma-
gukat, hanem a kort és a 
világot is, amelyben élnek. 
Az Álarcban című darab a 
fiatalok őszinte, megrázó 
vallomása.

A különleges darab a Szo-
ciális Gondozó Központ 
szervezésében, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósulhatott 
meg. A több hónapos előké-
szítő munkát Krasznahor-
kai Ágnes drámapedagógus 
segítette; ennek során nem-
csak a darab született meg a 
fiatalok ötleteiből, gondola-
taiból, hanem a diákok kü-
lönféle prevenciós előadáso-
kon, rendezvényeken is részt 
vettek, a függőségekkel, vi-
selkedési addikciókkal kap-
csolatban – tudtuk meg Rá-
kosi Aglájától, az ifjúsági 
iroda vezetőjétől, az előadás 
koordinátorától.

– Nagyon boldog vagyok, 
hogy létrehozhattuk ezt a 
darabot. Szerintem eszmé-
letlen jól sikerült, és külön 
öröm, hogy a barátaimmal 
dolgozhattam együtt. Az elő-
adás közös munka eredmé-
nye: volt, aki a technikai ré-
szén, illetve a zenén dolgo-
zott többet, mások inkább a 
szövegen – mondta lapunk-
nak Bujáki Bianka, a Kós 
szakképző iskola diákja, aki 
szerint a darab fő üzenete, 

hogy a fiatalok vigyázzanak 
egymásra és álljanak ki a 
másikért. 

– A telefon nyomkodása 
helyett inkább beszélges-
sünk, és ne függjünk a digi-
tális világtól – fűzte hozzá 
osztálytársa, Bacsa Péter, a 
darab másik szereplője. Tár-
suk, Horváth Valter Lázár, 
aki szintén a Kós iskola di-
ákja, lapunknak elmondta: 
nagyon élvezte a három hó-
napos felkészülést, és sze-
retné, ha minél több alka-
lommal előadhatnák a dara-
bot. Fodor Balázs, a negye-
dik szereplő, a Gárdonyi is-
kolában tanul: ő a hangok-
kal, a filmbetétekkel foglal-
kozott leginkább. 

– Mindenhová jelentke-
zem, ahová csak lehet. Nem a 
szereplést szeretem, hanem 
a háttérmunkát – mondta a 
fiatalember. Az Álarc című 
darabban egy alsó tagozatos 
kislány, Száraz Adrienn is 
szerepelt – ő volt az egyet-
len, aki általános iskolából 
érkezett. Bár ő volt a legfia-
talabb, nagyon élvezte a kö-
zös munkát.

– Nagyon büszke vagyok a 
fiatalokra, akik apait-anyait 
beleadtak ebbe az előadás-
ba, és bátran kiálltak a törté-
netükkel. A felkészülés so-

rán sokat beszéltek maguk-
ról, kértem, találjanak ki kü-
lönféle szituációkat. A követ-
kező lépés az volt, hogy amit 
ők elmondtak, az én leírtam, 
rendszereztem, és a követke-
ző alkalommal felolvastam. 
Így született meg ez a darab, 
aminek különlegessége, 
hogy a szereplők bátran fel-
vállalják saját magukat, sze-
mélyiségüket. Minden egyes 
pillanata őszintén jön, és 
számukra rendkívül fontos – 
hangsúlyozta Krasznahor-
kai Ágnes drámapedagógus.

A fiatalok előadásukat a 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (tan)évzáró megbe-
szélését követően adták elő. 
A közönség soraiban nem-
csak a megbeszélés résztve-
vői, illetve a Szociális Gon-
dozó Központ munkatársai 
foglaltak helyet, hanem azok 
a fiatalok is, akik rendszere-
sen látogatják az Ifjúsági 
Iroda programjait, rendez-
vényeit. Az előadásoknak, 
illetve a programnak várha-
tóan lesz folytatása is; mint 
Récsei Krisztinától, a Szo-
ciális Gondozó Központ in-
tézményvezetőjétől megtud-
tuk, régi álmuk teljesült a 
programmal, amit szeretné-
nek folytatni.

Qn ÁdÁm Katalin

Álarc nélkül

A program sikerére tekintettel biztos a folytatás

A diákok szeretnék, ha ennek a napnak folytatása is lenne
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Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: Fülöp Henriett +36/ 20 22 15 502

Kedves Szülők!
Nyári Úszótábor 2017!

Értesítjük önöket,hogy az Érdi Úszó Sport
Nonprofit Kft. idén is ,sok úszással, élmé-
nyekkel gazdag programokkal vár min-
den gyermeket 4 éves kortól - 16 éves
korig(úszástudástól függetlenül) a nyári
úszótáborába!

LegFONTOSabb TuDNIvaLÓK:
– minden nap 08.00- 16.00 óráig
tartjuk foglalkozásainkat

– ebédet és uzsonnát biztosítunk
– egy tábori nap ára 4400 Ft/nap
– testvér kedvezmény érvényesíthető
(amásodik gyermeknél 3900 Ft/
nap )

– kezdő gyermekek jelentkezését is
várjuk (4 éves kortól)

RÉSZLeTeS PROgRamuNK:
– tábor nyitás/gyülekező
a Gárdonyi Géza Tanuszodánál,reggel
7.15-től-7.45-ig

– tábor zárás 16.00 óra
(ügyelet 16.30 –ig)

– napi 2x 60’perces úszás reggel,illetve
délután (a megfelelő tudásszinttel rendel-
kezőknek úszóedzés)

A két úszás között ,napközben szakemberek
irányításával sport foglalkozások. (Sorverseny,
labdajátékok ,foci stb…) Valamint Különböző szí-
nes 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 hely-
színéről, ha ezt írásban, dátummal ellátva kéri
a szülő!
A foglalkozások helyszíneit az érdi Tanuszoda
(Érd, Gárdonyi Géza u .1.), valamint a Gárdonyi
Géza Ált.Iskola (Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b) biz-
tosítja.
TuRNuSOK IDőPONTja:
június 19. -június 23. július 10. – július 14.
június 26. –június 30. július 17.-július 21.
július 03.- július 07. július 24.-július 28.
jelentkezés: folyamatosan,de legkésőbb az
adott turnust megelőző héten.(a tábor befi-
zetését is legkésőbb az adott turnust meg-
előző héten kell rendezni)
befizetés: Az első turnusra : 2017.06.06-án
kedden,vagy 06.14-én szerdán 16.00-17.30 ig
(uszoda),utána június 19.-től minden hétfőn
16.00-17.15-ig a helyszínen (uszoda) Fülöp
Henriettnél
váRjuK jeLeNTKeZÉSÉT!!!!!!

INTeNZív ÚSZáSOKTaTáS
INDuLKeZDőgyeRmeKeK

RÉSZÉRe!!!!

2017.június 19-tól, július
28-ig,intenzív,heti 5 alkalmas
úszásoktatásra várjuk gyer-
mekeik jelentkezését, 4 éves
kortól !!!!! ( 20 fős csoportok-
ban 2 oktatóval!!)
Az egymást követő napokra épü-
lő oktatás, ugrásszerű változást
eredményez a résztvevő gyerme-
kek tudásában. (1-2 hét alatt sen-
kit sem lehet megtanítani úszni,
ezért kérem a szülőket, ezt ne is
várják ezt el tőlünk!)
Hiányzás esetén nincs lehetőség
pénzvisszatérítésre, viszont a hi-
ányzott 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
Az úszásoktatás egyhetes ára
7000 Ft (testvérkedvezmény ér-
vényesíthető)
befizetés: június 19-től Hétfő-
nként 16.00-17.15 óra között az
uszodában FülöpHenriettnél.
Jelentkezni lehet az alábbi tele-
fonszámon: FülöpHenriett (06/20
22 15 502)

Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft.
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2017. JÚLIUS 15-IG

HIHETETLEN ÁRON!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.  70/607-2222

Csak személyesmegrendelés esetén!
Nyugdíjasoknak plusz kedvezmény!

Műanyag és fa nyílászárók, redőnyök és rovarhálók

Műanyag ablakok
akár 2 hét alatt!

Beltéri ajtók
akár 5 hét alatt!
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Ha örökbe fogadná 
Picurt vagy Tituszt, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Picur 7–8 év közötti, kis-közepes 
termetű kan. Békés, nyugodt ter-
mészetű, emberbarát. Kertes 
házba költözne szívesen, elsősor-
ban egyedüli kedvencként, ahol 
már élete végéig ragaszkodhat 
valakihez

Titusz 7 hónap körüli, nagyter-
metű növendék kan. Testvéreivel 
és anyjukkal együtt kóborolt, így 
kerültek a gondozásunkba. Kicsit 
félénk, de nyitott, szocializálása 
folyamatban van, tapasztalt gaz-
dinak ajánljuk

GYÁSZJELENTÉS
 Ismét eltávozott közülünk 
valaki, aki része volt nap-
jainknak. Nem sokkal 80. 
születésnapját követően 
elhunyt Nagy Zoltán, aki 
szülőfaluja iránti szerete-
tét jelezve a Tiszaörsi elő-
névvel jelentette meg írá-
sait. Tucatnyi könyve je-
lent meg, többnyire ma-
gánkiadásban, s a rá jel-
lemző szerénységgel vett 
részt az érdi irodalmi 
közéletben.

Írásaiban (elbeszélései-
ben, verseiben) egy mára 
már letűnt világot jelení-
tett meg humorral, iróniá-
val, sok-sok nyelvi játék-
kal, a természet szépsé-
geinek hirdetésével, az 
emberi jóság és gyarlóság 

párhuzamba állításával, 
amelyek gyermekkorától 
végigkísérték az ősma-
gyarsághoz való elkötele-
zettséggel. A nyilvános-
ság számára szinte észre-
vétlenül élt, terveit már 
soha sem tudjuk meg.

Június 30-án, pénteken 
13 órakor veszünk búcsút 
tőle Érden, az Ercsi úti te-
metőben.

Póc si Dóra-díj a szociális érzékenységért
Szociális érzékenységük és közösségért végzett mun-
kájuk elismeréseképp harmadízben jutalmazta meg az 
érdi diákokat a Szociális Gondozó Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja. 

Arról, hogy ki nyerje el a 
díjat, a nevelőtestületek 
döntöttek, az elismerést – 
a Pócsi Dóra írásait, rajza-
it tartalmazó könyvet, il-
letve a róla elnevezett em-
léklapot – pedig az iskolai 
évzárókon vehették át a 
díjazottak. 

– Nagyon örülök neki, 
hogy ezen a díjon keresztül 
fennmarad Dóri szellemisé-
ge – mondta lapunknak a ti-
zenhárom évesen, leukémiá-
ban elhunyt Pócsi Dóra édes-
anyja, aki fontosnak tartja, 
hogy minél több fiatalhoz el-

jusson az üzenet: nem az a 
fontos, hogy milyen javaid 
vannak, hanem az, hogy mi-
lyen ember vagy. 

– Az is fontos, hogy ezt a 
díjat nem a kimagasló tanul-
mányi eredményükért, ha-
nem segítőkészségükért, szo-
ciális érzékenységükért kap-
ják a gyerekek. Dóri életében 
is ez volt a legfontosabb: min-
dig, mindenkinek segített, és 
örömmel ajándékozott. Nagy 
igénye volt a szeretet átadá-
sára, és szellemisége e díjon 
keresztül továbbra is fenn-
marad – mondta lapunknak 

Dóri édesanyja, Pócsiné Si-
vák Erzsébet. Lánya egykori 
iskolájában, az Érdligetiben 
ő maga adta át az emléklapot 
és a lánya alkotásait tartal-
mazó könyvet.

Dóri nemcsak a róla elne-
vezett díjban és az alkotása-
it tartalmazó könyvben, ha-
nem dalokban is tovább él: 

megzenésített verseit Pomá-
zi Zoltán új lemezén hallhat-
juk majd.

 n ÁdÁm K.

2017-ben Pócsi Dóra-díjban részesültek:
Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola: Nikolics Balázs 
4.t., Nikolics Dominik 6.t.
Érdi Bolyai János Általános Iskola: Tóth Tünde 4.b., Gálos 
Zsolt 8.c.
Érdligeti Általános Iskola: Varga Fanni 4.b, Gerzanics Villő 
4.d., Gábor Vivien 8.b.
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium: Stu
czenberger Ramóna 4.a., Koknya Boglárka 8.c., Bogár Norbert 
11.b.
Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskola: Bujáki Bianka Regina 
9./2.
Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: Varga Zsuzsan
na Piroska 4.b., Brock Albert 8.c.
Érdi móra Ferenc Általános Iskola: Fejes Benjámin Csaba 3., 
Tányéros Alexandra 7.
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola: Schunk Annamária 4.b., 
Lakatos Lorenzó 6.b. 
Érdi Vörösmarty mihály Gimnázium: Székács Rebeka 8.e., 
Szirmai Tünde 10.d.

Dóri előre megírta verseiben tra-
gikus sorsát
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Fókuszban az Európa-bajnokság
Június 28-tól július 2-ig tart az izraeli Netanyában az 
ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen az Érdi Úszó Sport 
Nonprofit Kft. két versenyzője, Barócsai Petra és Milák 
Kristóf vesz részt.

Nem a kontinensviadal az 
idei nyár legfőbb versenye az 
érdieknek, hiszen Milák 
Kristóf a debreceni felnőtt 
ob-n megnyerte a 100 méter 
pillangót, így ebben a szám-
ban, illetve a 4x200-as férfi 
gyorsváltó tagjaként is indul 
a budapesti felnőtt vizes-vi-
lágbajnokságon. Emellett 
minden bizonnyal ő és Baró-
csai Petra is részt vesz az 
augusztus végi, Egyesült Ál-
lamokban rendezett ifjúsági 
világbajnokságon.

– Három világversenyen 
kell részt venni, ez a ver-
senyzőket is egészen extrém 
helyzet elé állítja, felkészü-
lésüket sokkal bonyolultab-
bá teszi. Nem könnyű nekik, 
el vannak fáradva. Nagyon 
remélem, hogy ahogy tavaly 
nyáron Hódmezővásárhe-
lyen sikeresen zártuk az ifi 
Eb-t – hiszen Milák Kristóf 
aranyérmes, Barócsai Petra 
ezüstérmes, valamint váltó-

ban aranyérmes lett –, ez az 
ifjúsági Európa-bajnokság is 
eredményesen fog zárulni – 
mondta Selmeci Attila, az 
érdi úszók mesteredzője.

Az úszóknak legutóbb ka-
rácsonykor volt néhány nap 
pihenőjük, azóta megállás 
nélkül, napi szinten edze-
nek, edzőtáboroznak, utaz-
nak, versenyeznek.

– Az ifi országos bajnoksá-
gon a pontszerzés és az érem 
volt a cél, az elég jól sikerült 
és időben is elég jókat úsz-
tam, úgyhogy remélem, az 
Eb-n sem lesz gond – jegyez-
te meg szokásos mosollyal 
az arcán a tavalyi hódmező-
vásárhelyi ifjúsági konti-
nensviadalon a 4×200 méte-
res női gyorsváltó tagjaként 
aranyérmes, 100 méter pil-
langón ezüstérmes Barócsai 
Petra.

– Izraelben úszok 400 
gyorsot, 100 pillangót, illetve 
200 gyorsra vagyok még be-

írva, de az ott fog eldőlni, 
hogy mit úszok. Valószínűbb, 
hogy 100 pillangó lesz, és a 
4×200-as gyorsváltóban biz-
tosan. Döntőt mindenképp 
szeretnék. Remélem, hogy 

pillangón tudom hozni a ta-
valyi teljesítményt, valamint 
ismét tudunk nyerni a váltó-
val. 400 gyorson egyéni 
csúcs kell ahhoz, hogy dön-
tőt tudjak úszni, 100 pillan-

gón a tavalyi eredménnyel 
döntőt biztos lehet úszni, de 
hogy lesz-e dobogó? Az jó 
kérdés. A váltó ismét erős, 
bármi lehet – tette hozzá. – 
50, 100 és 200 pillangón fo-
gok versenyezni, és még 
pluszba elvállaltam, ha úgy 
alakul, egy 200 gyorsot. De 
ez csak ott fog eldőlni, hogy 
100 pille vagy 200 gyors. 
Első nap rögtön az 50 pillé-
vel fogok kezdeni, de ezt 
csak bemelegítésnek szá-
nom a 200 pilléhez. A 100 pil-
langó és a 200 gyors között 
pedig el fog dőlni, hogy s 
mint,  mert  mindkét  szám-
ban vezetem a ranglistát – 
mondta Milák Kristóf. – 
Tisztában vagyok azzal, 
hogy jelenleg a ranglista ele-
jén vagyok, nem jelenti azt, 
hogy én is nyerek. Bárki jö-
het, ugyanúgy, ahogy én ta-
valy ilyenkor. Egy nálam fia-
talabb berobbanhat és akár 
meg is nyerheti – hangsú-
lyozta az érdi úszó, aki nem 
is oly rég még azt mondta, 
hogy az ifi Eb-t kisujjból ki-
rázza, utalva arra, hogy 
neki ez lesz a legkevésbé fő Barócsai Petra az Eb második napján 400 gyorssal kezdi a versenyzést

BIRKÓZÁS

Közel százszor álltak dobogóra
A tavaszi idényben kilencvenhat érmet szereztek az 
Érdi Spartacus SC sportolói. A szumósok legutóbb a 
brandenburgi Német Nagydíjon, a kisebb birkózók pedig 
a tatabányai régiós centrumversenyen vettek részt.

Az Érdi Spartacus nyolc 
versenyzője indult el a szumó-
sok Német Nagydíján. A csa-
pat minden tagja dobogóra 
állhatott, miután Sipos Bog-
lárka (60 kg, U17), Berta 
Mike (60 kg, U17), Végh Ri-
chárd (80 kg, U17) és Molnár 
Tamás (100 kg, felnőtt) is első 
helyen végzett. Utóbbi nagy-
szerű taktikai érzékkel ver-
senyzett, az azeri világbajno-
kot legyőzve jutott a döntőbe, 
melyet meg is nyert. Ezen felül 
a nyílt kategóriában is finálé-
ba jutott, ahol a jóval nagyobb, 
idősebb lengyel ellenfelét múl-
ta felül, így itt is aranyérmes-
ként zárt. Az első helyen vég-
zők mellett Mezei Patrik (80 
kg, U17) és Délczeg József 
(100 kg, felnőtt II) második, 
Végh Artúr (80 kg, U17) és Bu-
zás Patrik (70 kg, felnőtt) 
harmadik helyen zárt.

– Itt azért meg kellett küz-
deni olaszokkal, lengyelek-
kel, észtekkel, azeriekkel, 

németekkel. Brandenburg-
ban jó volt magyarnak, érdi-
nek lenni. Szinte alig vesztet-
tünk mérkőzést. A nyolc em-
ber kilenc érmet szerzett, öt 
első és két-két második, illet-
ve harmadik helyet értünk el. 
Molnár Tomi az Open kategó-
riát megnyerte, ahol voltak 
száznyolcvan kilós ellenfelek 
is. Az elődöntőben az azeri 
világbajnokot verte. Nyolc 
meccse volt két kategóriában, 
így nyert két aranyérmet. Ar-
ról nem is beszélve, hogy még 
csak tizenkilenc éves. Igaz, 
100 kilóban csapattársával, 
Délczeg Józseffel döntőzött. 
Ugyanez volt 80 kilóban: Me-
zei Patrik Végh Richárddal 
döntőzött. Tehát még ez is 
közrejátszott, hogy nem lett 
több aranyérmünk – tekintett 
vissza a Német Nagydíjra Tar 
Mihály, az Érdi Spartacus 
SC elnöke. 

– Nagyon kemény mezőny 
volt, némettel, lengyellel és 

egy magyarral (csapattársá-
val, Mezei Patrikkal – a 
szerk.)  küzdöttem. Nagyon 
szorosak voltak a mérkőzése-
im, talán egy volt, ami jobban 
sikerült – értékelte a Német 
Nagydíjat a 80 kilogramm 
győztese, Végh Richárd. A 

mostani eredmény azért is ér-
dekes, mert a Spartacus vi-
szonylag kevés szumóver-
senyre jár, pláne ilyen rangos 
viadalokra. Viszont az érem 
másik oldala, hogy edzésen 
bőven van lehetőségük minő-
ségi partnerrel felkészülni. – 
Edzéseken sokat küzdöttünk 
egymással és év eleje óta erre 

a versenyre készültünk – je-
gyezte meg Végh Richárd.

– Van a kadet korosztály-
ban egy fejlődési irányunk. 
Ott vagyunk az élbolyban, 
igaz, első helyeket nem iga-
zán sikerült szereznünk, de a 
verhetetlennek hitt ellenfelek 

közül egyre többet legyőztek, 
így a Mezei fiúk (Patrik és 
Dominik), a Végh testvérek 
(Richárd és Artúr), Berta 
Mike, de sorolhatnám tovább 
is. Lépünk előre. Ez egy türe-
lemjáték, ki kell várni, hogy 
mindenki arra a szintre jus-
son – ha nem őstehetség –, 
hogy olyan eredményt érjen 

el – indokolta meg az elmúlt 
időszak kiváló eredményeit 
Tar Mihály. 

A németországi versennyel 
egy időben az érdiek Tatabá-
nyán szerepeltek a régiós 
centrumversenyen. A legki-
sebbeknek szóló birkózóvia-
dalon két szőnyegen mérették 
meg magukat az érdiek. A 
sok nevezés ellenére így is 
számos kiváló eredményt ér-
tek el a csapat tagjai, akik 
közül szinte mindenki érem-
mel vagy pontszerző helye-
zéssel zárt. A gyerek kategó-
riában Jakab Dániel (38 kg) 
és Szenicza Nimród (29 kg) 
is bronzérmes lett, míg Kört-
vélyesi Roland (29 kg) és 
Marczikovics-Kovács Keve 
(38 kg) egyaránt a pontszer-
ző, ötödik helyet szerezte 
meg. Diák kategóriában Ka-
szás Elza aranyérmesként 
végzett a 38 kilósok között, 
továbbá Hermann Norbert 
(55 kg), Gyenes Bence (50 kg) 
és Sipos Milán (46 kg) máso-
dik, Kaszás Lilla (46 kg) és 
Balogh András (55 kg) har-
madik helyen végzett.

QQ DB

Nem aprózta el a Spartacus, vagonnyi érem lett belőle
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versenye a nyáron, mivel jú-
liusban a felnőtt világbaj-
nokságon 100 pillén, illetve a 
4x200 méteres férfi gyors-
váltó tagjaként is rajtkőre áll 
Budapesten, majd augusz-
tusban az egyesült államok-
beli ifjúsági világbajnoksá-
gon is érdekelt lesz.  – Még 
nem ígérek semmit előre, de 
remélem, ugyanolyan jól tu-
dok teljesíteni ezeken a ver-
senyeken, mint egy debrece-
ni ob-n” – fűzte hozzá Milák 
Kristóf.

Az Érdi Úszó Sport Non-
profit Kft. háromtagú kon-
tingense, Barócsai Petra, 
Milák Kristóf és edzőjük, 
Selmeci Attila vasárnap kelt 
útra az izraeli Netanya váro-

sába, ahol július 28-án kez-
dődik a korosztályos Euró-
pa-bajnokság és július 2-ig 
tart. Ezt követően a csapat 
július 3-án érkezik haza, de 
nem marad sokáig Érden, hi-
szen 6-án már Egerben 
edzőtáboroznak.

Barócsai a verseny máso-
dik napján kezd 400 gyors-
sal, a harmadikon 200 gyor-
son vagy 100 pillangón lesz 
érdekelt, míg Milák az első 
napon 50 pillangón, a máso-
dikon 200 pillén, a negyedi-
ken 100 pillén vagy 200 gyor-
son lesz érdekelt, míg a záró 
napon pedig Barócsaiék a 
4x200-as váltóval állnak 
rajtkőre.

QQ Domonkos Bálint

Milák Kristóf két számban is elindul a budapesti vb-n, előtte viszont 
vár rá is az ifjúsági Eb

SERDÜLŐ ÚSZÁS

Kemény mezőnyben
Csupán két egységgel, a 4x100 méteres gyors-, illetve vegyes 
váltóval döntőzött az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. serdülő 
csapata a győri rendezésű serdülő országos bajnokságon.

Az érdiek hat versenyzővel in-
dultak el a korosztályos ob-n, 
ahol a Soeterbroek Krisztina, 
Édes Enikő, Polgár Laura, 
Szklenár Flóra összeállítású 
kvartett a 4x100 méteres gyors-
váltóban hetedik, a Soeterbroek 
Krisztina, Kovács Karolina, 
Jánosi Viktória, Szklenár Fló-
ra alkotta négyes a 4x100 méte-
res vegyes váltóban hatodik he-
lyen végzett. A 2002-es vagy 
annál fiatalabb versenyzőknek 
rendezett országos bajnoksá-
gon Szklenár Flórának voltak 

szép eredményei, hiszen 200 m 
pillangón és 800 m gyorson is 
tizenegyedik, 400 m gyorson ti-
zenharmadik helyen végzett. 
Jánosi Viktória legelőkelőbb 
eredményét 200 pillangón érte 
el, ahol 15. lett, míg Soeterbroek 
Krisztina 100 háton 17. helyen 
ért célba. Édes Enikő legjobbját 
100 m mellen nyújtotta, ám itt is 
34-en előzték meg, emellett Pol-
gár Laura 800 gyorson 30. he-
lyen zárt. A 2004-es születésű 
Kovács Karolina 200 m vegye-
sen 68. lett.

LABDARÚGÁS

Ham arosan kezdik a felkészülést 
A 2016/2017-es NB III-

as szezonban a Nyugati 
csoport ezüstérmeseként 
végző Érdi VSE a 
2017/2018-as idényre való 
felkészülést július 6-án 
kezdi, majd négy edző-
meccset vív. Limperger 
Zsolt alakulata a felké-
szülés első állomásaként 
a Merkantil Bank Liga NB 
II-ben 16. helyen végző 
Aqvital FC Csákvár ellen 
lép pályára hazai környe-
zetben július 15-én 10 óra-

kor. Egy héttel később 
egy másik másodosztá-
lyú alakulat is érkezik az 
Ercsi úti Sporttelepre, hi-
szen Kertész Ferencék 
július 22-én, a Budaörs 
ellen lépnek pályára 
(07.22., 10.00). A felkészü-
lés harmadik hetében is 
hazai környezetben ját-
szanak az érdiek, amikor 
az NB III Keleti csoportjá-
nak második helyén záró 
Monori SE érkezik Érdre 
(07.29., 10.00). A – jelen ál-

lás szerint – utolsó edző-
mérkőzésre augusztus 
ötödikén, egy héttel a baj-
noki rajt előtt kerül sor, 
amikor a Közép csoport 
tizedik helyezettjéhez, az 
FC Dabashoz látogat a 
gárda (08.05., 18.00). Még 
várható egy ötödik edző-
mérkőzés is, ám ennek 
időpontja egyelőre nem 
ismert. A 2017/2018-as NB 
III-as küzdelmek augusz-
tus 12-én, 13-án kezdőd-
nek. Q D.B.

Nem lett döntő…
Rómában, a Sette Colli (Hét Domb) nemzetközi versenyen volt ér-
dekelt az érdi úszók felnőtt versenyzője, Joó Sára. Az olasz főváros-
ban tartott viadalon több mint harminc ország képviselte magát, 
így a magyarországi elit mellett a világ élmezőnye is érdekelt volt. S 
nem is véletlenül mondta az eseményt megelőzően Joó, hogy a 
döntőbe kerülés nehéz lesz, sokkal inkább a B-döntőbe akar jutni, 
mert a kemény mezőnyben három számban indulva nüanszokkal 
maradt le a legjobb tizenhatba jutástól. 50 háton – ahol van esélye 
a vb-szereplésre – négy és fél tizeddel elmaradt a debreceni ob-n 
nyújtott teljesítményétől és 19. helyen végzett. 50 pillangón 18., 
100 m gyorson 17. helyen végzett.
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AzALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan
az európai piacon megjelenő prémium kategóriás autókba
audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben.

Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacionális
környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

MARÓ TECHNIKUS
Munkakörhöz tartozó feladatok:

Termelő berendezések készítése
Fejlesztések kivitelezése
Termelő berendezések
beüzemelése
Marás, esztergálás és egyéb
megmunkálási feladatok ellátása

Elvárások:

Középfokú szakirányú végzettség
(esztergályos)
Releváns 1 éves szakmai tapasztalat
(gyártó/termelő vállalatnál)
2 műszakos munkarend vállalása
Marás, esztergálás, gyártó
eszközök tervezése és
kivitelezésében szerzett jártasság
Alapszintű számítógépes
ismeretek

Amit kínálunk: Versenyképes juttatási csomag,
választható kafetéria, fejlődési és előrelépési lehetőség
technikusi karrierppr rogramunk keretein belül, ingyenes
tréningek, egészségügyi szűrővizsgálatok, helybeni

melegétkezési lehetőség, teljesítmény bónusz, ingyenes
vállalati buszjáratok

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű
önéletrajzodat küldd el a job@alpine.hu e-mail címre

06-23/534-111, 06-23/534-122 facebook.com/Alpine Hungary
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
Biatorbágy i üzemi ét terembe

BÜFÉS-PÉNZTÁROS ÉS SZAKÁCS
munkatársakat keresünk.

Jelentkezni a 06-20/400-4147 és 06-20/400-4148-as
telefonszámokon vagy az allas@pqs.hu e-mail címen lehet.
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?
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A Szigetelők Boltja Kft.
árukiadó, raktáros

munkavállalót keres.

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

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány vagy minimum középfokú
végzettség.

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

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

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com e-mail címre.48

72
92

Keressük társunkat
ELADÓ
munkakörbe.

Feladataink:
• Áruátvétel, -kihelyezés és kiszolgálás
• Pénztárosi feladatok ellátása
• Rend és tisztaság fenntartása
• A vásárlók segítőkész, proaktív kiszolgálása!

Lehetőségeink:
• heti 20/30/40 órás munkavégzési lehetőség
(jelentkezésedben add meg, hány órás munka felelne meg a legjobban számodra)

• új, versenyképes jövedelem
• 25%-os vásárlási kedvezmény
• szakmai fejlődési lehetőség, szakmai képzések, karrierút

Munkavégzés helye: Campona Center, Budapest
Foglalkoztatás módja: határozatlan idejű munkaszerződés

Fényképes önéletrajzodat várjuk:
allas@lppsa.com

22 | 2017. június 28. |    hirdetés



100%-os PRÉSELT NATÚR
(0% cukor, 0% tartósítószer)
GYÜMÖLCSLÉ (5l/db; alma-,
őszi-, meggylé), ill. EPER- és
MEGGYLEKVÁR kapható!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Telefon: 06302721769

WWW.FINOMGYUMOLCSLE.HU
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VEGYES

INGATLAN

Csatorna szeglettel, vassal, lapát-
hoz szivattyú, új gázrezsó pa-
lackkal, kézikocsi, búvárszi-
vattyú, hintaágy, cseresznyefa
hálószobabútor és ágy, barna
cserépkályha, 1 db fehér lean-
der, villany/grillsütő, lakatos
műhelyből szerszámok eladó-
ak. 06-23-365-991, 06-30-568-
8942
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Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Budapesttől 40 km-re, az 51-es
út mentén 400 négyszögöles
telek családi házzal, termő gyü-
mölcsössel eladó áron alul. Tel.:
06-20-5158333

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 48
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Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

Régiségfelvásárlás azonnali
készpénzfizetéssel! 06-23-396-
396, 06-20-318-4555

Tűzifa akció 07. 30-ig, termelés-
ből tölgy, akác 15.400 Ft/erdei
m3-től. 06-30-773-8056

Vastag vagy vékony tűzifa, minő-
ség szerint osztályozva, szállí-
tással. 06-30-747-2519

486623

Laminált padló lerakás:
0630/853-7427

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Ács, kőműves és burkoló

munkát vállalok!
06-30-5874123
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés utánmegmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 47
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Kőműveseket és festőket precíz
munkavégzéssel felveszek.
Csak profi, tapasztalt jelentke-
zőket várok. Bérezés megegye-
zés szerint. Bejelentett munka-
hely. 06-70/335-8580..

ÁLLÁST KÍNÁL

AKRAUSE Kft.
betanítottmunkást
keres fizikai munkavégzésre

Feladatok:
szerelési és előkészítési munkák végzése

Előny:
fémcikkek gyártásában és présgép
kezelésben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
bejelentett munkaviszony,
béren kívüli juttatás

Munkavégzés helye:
Érd, Tolmács u.

Jelentkezni az
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címre küldött önéletrajzzal vagy
a 06 30 335 8307 telefonszámon lehet.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft.
fizikai munkára

segédmunkásokat
keres.

éRdekLŐdnIteLeFonon:
06-23/886-437, 06-31/780-8441

Izrael József
Jelentkezni személyesen:

Diósd, Homokbánya u. 75.

megváLtozott
munkaképességűek

JeLentkezését IsváRJuk.
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

Érdeklődni telefonon:
06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75. 48
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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LAKÁS

Azonnali kezdéssel

segédmunkást
felveszünk!

06-30-256-6053
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83

20

Érd központi lakótelepen 55 nm-
es, erkélyes, 2. emeleti lakás el-
adó. 06-23-374-865

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

06-23-374-007 info@kekduna17.hu
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Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!

Jelentkezés:
viktoria.treszkai@mobilpalota.com
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Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: betanulás
után önálló munkavégzés. Tar-
gonca kezelői és B,C kategóriás
jogosítvány előny. Érdeklődni
8:00-15:00 munkanapokon: 06-
70/2228212.

ÚTÉPÍTŐ CÉG talpraesett, munka-
bíró alkalmazott jelentkezését
várja jó kereseti lehetőséggel.
06-30-954-2405

Autókozmetikához értő szakembert azonnali
kezdéssel diósdi autókereskedésbe felveszünk.

Tel.:06-30-6821390.
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Élelmiszerüzletünkbe gyakorlat-
tal rendelkező pénztáros-ela-
dót felveszünk. 06-30-5821280

Keresek kőműveseket és építői-
pari segédmunkásokat. 06-30-
9-348008

Kertészeti segédmunkást kere-
sünk. 06-20-25-23-937

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Azapróhirdetési árak2016. január 1-től visszavonásigérvénysesek.

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

Elérhetőségek:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Telefon: 06-23-520-117
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KIADÓ INGATLAN

Érd Ófaluban összkomfortos lakás
2 fő részére kiadó. 06-30-200-
20-73

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

Villanyszerelés! Teljeskörű felújí-
tás, hibaelhárítás. Kovács Zol-
tán: 06-20-5600-612

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43

REDŐNY

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 48
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 48E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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Manikűrt, műkörömépítést, lak-
kozást vállalok! Minőségi szol-
gáltatás, prémium alapanya-
gokból. 06-30-5661414

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 45

00
85

MŰSZAKI CIKK

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 47

75
93

Varrógépek (ipari és háztartási,
új gépek eladása) javítása és al-
katrész eladás. Telefon: 06-20/
284-1993. 2030 Érd, Karolina
utca 4.

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

47
81
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

TELEK

Árengedmény 42%! Érden a Jusz-
tina utcában eladó két 400
négyszögöles építési telek
egyenként 4 900 000 Ft-ért. 06-
20-9421-329

OKTATÁS

Matematika és fizika pótvizsgára
felkészítés általános és középis-
kolásoknak. T: 06-20/516-56-84

23apróhirdetés  | 2017. június 28. |



48
65

89

48
58

75

24 | 2017. június 28. |    hirdetés

48
65

89

48
58

75

24 | 2017. június 28. |    hirdetés


