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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Mindenkinek ajánlom: bátran vállaljon gyermeket!”

Interjú Kardosné Gyurkó Katalinnal, az Ága-Boga Egyesület egykori elnökével n 4–5. oldal

Megkezdődött a szelektív kukák kiosztása
Múlt szombaton 87 ügyfélnek
összesen 110 pár szelektív gyűjtőedényt osztott ki az ÉTH.
Érden és Diósdon közel 54 ezer –a
műanyag-, illetve papírhulladék szelektív tárolását célzó – gyűjtőedényt
osztanak ki az elkövetkező hónapokban, valamint Érd területén 3200
komposztálóláda is gazdára talál
majd – jelentette be dr. Bács István
alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján. A komposztálóládák
nem járnak automatikusan a szelektív kukák mellé, azokat az ÉTH ügyfélszolgálatánál igényelhetik az érdi
lakosok. Jó tudni, a hulladék szelektív gyűjtése és átadása 2015. január
elsejétől nem lehetőség, hanem kötelezettség. A jogszabály így fogalmaz:
„Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”
(Részletek a 3. oldalon)

Moldáv diákvendég a Gárdonyiban

Röplabda kupadöntők az Arénában

Az iroda 13 munkatársa immár 623 ügykörben áll a
lakosság rendelkezésére. Január elsejétől ingyenes
az erkölcsi bizonyítvány, az adóigazolás, a tulajdonilap-másolat, a forgalmi engedély, valamint az elven 7. oldal
szett igazolványok pótlása. 

Nemcsak részt vesz az angol nyelvórákon, hanem foglalkozásokat is tart, ismerkedik kultúránkkal, szokásainkkal, s remélhetőleg új barátokra is szert tesz
Ruxanda Cucerenco, aki a múlt héten érkezett Érdre és
hat hétig a Gárdonyi Iskola vendége lesz.  n 16. oldal

Csütörtökön a férfiaknál, pénteken pedig a nőknél dől
el a Magyar Kupa első négy helyezettjének sorrendje.
T. Mészáros András polgármester a szövetség sajtótájékoztatóján elmondta: nagyon örül, hogy a sportág
n 20. oldal
szinte már otthonának tekinti Érdet. 
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TŰZIFA

Ingyen kiszállítással!
Gyors, pontos kiszolgálás.
Kalodában, rönkben vagy ömlesztve.
Fabrikett 52 Ft bevezető áron.
Érd, Felső utca 31/A • 06 30 9509 816
www.tuzifaker.hu
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a hét témája

közérdekű

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS

Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9-11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

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

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

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-369es telefonszámon.

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

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

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

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

3. M
 ÓRÁS 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. T
 EKAUER NORBERT (FIDESZ-KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. K
 OPOR 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. F
 ÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop.sandorne@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18-19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

12. S
 ZABÓ 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-szalai.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)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen
minden szerdán 15-20 óra között
a Mária utca 22-ben.

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, Ifjúsági Önkormányzat
 06-20-534-5957
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

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.

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

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: 06-23ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
420-336, 06-23-420-337; E-mail:
2030 Érd, Budai út 10.
birosag@budaors.birosag.hu
Telefon: 06-23-522-300; E-mail:
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00-11.00 óráig előzetes bejeOKMÁNYIRODA
lentkezés alapján. A kezelőirodák
2030 Érd, Budai út 8.
ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9.00Telefon: 06-23-522-334; E-mail:
12.00 és 13.00-15.30, szerda-péntek
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu;
9.00-11.00. Panasznapi ügyintézés:
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
minden hétfő 9.00-11.00. Illetékedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00,
kességi terület: Budapest Környéki
csütörtök 8.00-18.00, péntek
Törvényszék.
8.00-16.00.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Felső u. 4.
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 06-23-365-007, 06-23Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
365-041
ugyfelszolgalat@pmkh.hu;
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00-17.00,
kedd 8.00-18.00, szerda 8.00-20.00, KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
csütörtök 8.00-18.00, péntek
Telefon: 06-23-524-570; E-mail: erd.
8.00-16.00.
kk@katved.gov.hu

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 HULLADÉK
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás:
hétfő 8.00-20.00, szerda 8.00-16.00,
péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; E-mail:
titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu

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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail:
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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A komposztládákat az igények érkezési sorrendjében osztják ki

Átadták az első szelektív hulladékgyűjtő edényeket
Szombaton megkezdték a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztását az ÉTH Sas utcai telephelyén. Február 8-ától hétköznapokon is szervez
átadás-átvételt a szolgáltató, a lakosok meghatározott menetrend szerint juthatnak hozzá az új
kukákhoz.
Érden és Diósdon közel 54
ezer – a műanyag, illetve papírhulladék szelektív tárolását célzó – gyűjtőedényt osztanak ki az elkövetkező hónapokban, valamint Érd területén 3200 komposztálóláda is gazdára talál majd – jelentette be dr. Bács István

A szelektálás
kötelező!
A hulladék szelektív gyűjtése és átadása 2015. január elsejétől nem lehetőség, hanem kötelezettség:
erről a 2012-es hulladéktörvény
rendelkezik,
amely előírja azt is, hogy a
helyi önkormányzatoknak
gondoskodniuk kell az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről. A
jogszabály így fogalmaz:
„Az ingatlanhasználó a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket
a közszolgáltató részére
biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.”

alpolgármester múlt szerdai
sajtótájékoztatóján. A komposztálóládák nem járnak
automatikusan a szelektív
kukák mellé, azokat az ÉTH
ügyfélszolgálatánál igényelhetik az érdi lakosok. dr.
Bács István tájékoztatása
szerint február elejéig már
mintegy háromszázan jelentkeztek ládákért. Az ÉTH
az elkövetkezendő hetekben
is várja az igényléseket,
amelyeket érkezési sorrendben elégítenek majd ki. – Bár
a ládák segítségével szeretnénk csökkenteni a begyűjtésre kerülő zöldhulladék
mennyiségét, a zöldjárat természetesen a komposztáló
lakosok előtt is megáll majd
– tette hozzá az alpolgármester.
A szelektív hulladékgyűjtőket a lakosok a Sas utca 2.
szám alatti telephelyen vehetik át, a szállításról is nekik kell gondoskodniuk.
Szamek Zsolt, az ÉTH ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón ismertette az átadás menetét: a kék és sárga
fedelű, kerekes, 120 literes
kukákat személyi igazolvány bemutatásával, az

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-366-104; E-mail:
gyerjo@gmail.com
www.szocgond.hu
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105; E-mail:
cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; E-mail:
GÁLTATÓ KFT.
habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591;
E-mail: ugyfelszolgalat@
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
erdicsatornamuvek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00,
Telefon: 06-23-375-185; E-mail:
kedd, szerda, csütörtök 7.30-15.00, idosotthon@szocgond.hu
péntek 7.00-13.00.
www.szocgond.hu
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Andrea örömmel vette át az edényeket

Dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) és Szamek Zsolt ügyvezető (ÉTH) az új hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos tudnivalókat ismertette
ÉTH-számlákon található
azonosítóval lehet átvenni.
Ha valaki személyesen nem
tud eljönni, meghatalmazással, átvételi elismervény ellenében juthat a kukákhoz.
Átvételi elismervényt az
ÉTH a helyszínen ad, a tanúk aláírásával ellátott meghatalmazást azonban a meghatalmazottnak kell magával vinnie. Mindkét dokumentum letölthető az intézmény honlapjáról.
Az átadás-átvétel ütemezetten történik: a lakosságot
levélben értesítik arról, hogy
melyik napon jöhet a gyűjtőedényért. Az első ilyen alkalomra február 6-án került
sor (lásd keretes írásunkat).
A szombati főpróbát követően hetente többször is szerveznek átadást, hiszen az
ÉTH célja az, hogy az elkövetkező hónapokban mindenki hozzájusson a szelektív hulladékgyűjtőkhöz.
Természetesen vannak
olyan érdi lakosok is, akik a
kukák hazaszállítását nem
tudják megoldani. Ezzel
kapcsolatban Szamek Zsolt
hangsúlyozta: – Első körben
szeretnénk azoknak átadni
az edényeket, akik a szállítást meg tudják oldani, így is
gyorsítva az átvétel menetét.
Lesz házhoz szállítás is, területi osztott rendszerben.
Erről is külön értesítjük
majd az érintetteket. Az átvétel kicsit komplikáltabb
lesz így, hiszen az adott ingatlanon biztosítanunk kell
az adatlap kitöltését és az
adatok rögzítését. A házhoz

szállítás előreláthatólag közel egy évig fog tartani Érd
területén, ezért arra kérjük
az érdieket, aki tudja, telephelyünkről szállítsa el a
gyűjtőedényeket!
Az ügyvezető arra is kitért: az edényeket sorszámmal látták el, amit az átadáskor rögzítenek, a továbbiakban pedig nyilvántartanak. Tehát az átvételt
követően, amely a kukát tekintetében kötelező, a komposztálók esetében pedig
lehetőség, a használó öt
évig anyagi felelősséggel
tartozik a g yűjtőedényekért. Jó tudni azt is: az edé-

Tíz perc az egész
Az ÉTH munkatársai a szombati „főpróbára” 300 ingatlantulajdonost vártak. Mint
megtudtuk, a kiértesítettek
közül 87 ügyfél jött el, mivel
azonban többen szomszédok, ismerősök, rokonok
gyűjtőedényét is átvették,
összesen 110 pár szelektív
gyűjtőedényt osztott ki az
ÉTH.
– Az átvétel rendben zajlik,
eddig mindenki magával
hozta a személyi igazolványát, azonosító számát. A
portán felvesszük az adatokat – egyben ellenőrizzük,
hogy valóban a kiértesített
jött-e el –, és a jelentkezők
megkapják az új kukák sorszámát. Az ügyfélszolgálaton töltik ki az átvételi elismervény többi adatát, tájé-

nyek az ingatlanhoz kapcsolódnak, ott is kell maradniuk. Aki elköltözik,
ezeket nem viheti magával,
még településen belül sem.
A gyűjtés gyakorisága,
napja a jövőben sem változik
– csak éppen a kisebb műanyag zsákok helyett most
nagyobb méretű kukákban
tehetjük ki a szelektív hulladékot. Aki korábban nem élt
a lehetőséggel, az ÉTH honlapján az utca, házszám kiválasztásával megtekintheti, mikor ürítik majd a műanyagot, papírt tartalmazó
edényeket.
n Ádám Katalin

koztatót kapnak a szelektív
gyűjtés mikéntjéről, ezt követően pedig vihetik a kikészített edényeket. Az egész
eljárás körülbelül tíz percet
vesz igénybe – tudtuk meg
Kissné Tölgyesi Zsuzsannától,
az ügyfélszolgálat vezetőjétől.
A helyszínen megkérdezett
lakók többsége örült az új
kukáknak. Mint egy érdi lakos, József megjegyezte: a
zsákos megoldást nem tartotta jónak, így a gyűjtőszigetre vitte rendszeresen a
hulladékot. Azt viszont hiányolta, hogy az üveget továbbra sincs hova gyűjteni.
Andrea is örömmel vette át
az edényeket: – Ezekkel a kukákkal csökkenni fog otthon
a kommunális hulladék. Lehet, eljön az ideje, hogy kisebb méretre váltsunk.
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interjú

interjú

Beszélgetés Kardosné Gyurkó Katalinnal

„Mindenkinek ajánlom:
bátran vállaljon gyermeket!”

Kardosné Gyurkó Katalin 37 éves, férjével, Kardos Botonddal öt gyermekük van. Vecsésen nőtt fel, külkereskedelmi
szakközépiskolába járt, majd Tatabányán, a Modern Üzleti
Tudományok Főiskoláján közgazdászként végzett. A gyermekek mellett, a Corvinus Egyetemen megszerezte második diplomáját, marketing szakon. Alapítója az Ága-Boga
Nagycsaládosok Érdi Egyesületének, amelynek 2008-tól
2010-ig elnökségi tagja. 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének főtitkára.

n Ádám K atalin

picikkel, teregetnek, porszívóznak, kipakolják a mosogatógépet, néha főznek is
maguknak egy-két egyszerűbb ételt. Megértették, hogy
bizonyos háztartási munkákat át kell vállalniuk, hogy
több időm jusson a velük való
eg yüttlétre. Nem könnyű
időszak van most mögöttünk: a babák születése után
bővítettük a régi házunkat.
Nemrég ugyan berendezkedtünk az új részben is, de még
mindig van tennivaló. Egy
héten három napra van segítségem: kétszer egy nagycsaládos anyuka jön, egyszer pedig anyósom. Ez
azért is nagyon jó, mert hamarosan visszatérek a munkába: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének most
már hivatalosan is az elnökjelöltje vagyok. Korábban, az
ikrek születése előtt, főtitkár voltam a szervezetnél.
Április végén lesz a tisztújítás, jólesik, hogy visszavárnak. Egyébként most is elég
aktívan élek: eljárok egy Oázis női körbe, ahol az anyaság, a nőiség kérdéseiről beszélgetünk, emellett csoportvezetési képzéseken is
részt veszek. Lakitelken is
voltam nemrég; ide Lezsák
Sándor, a népfőiskola alapí-

ládom, férjem, van, aki mellett reggel felébredhetek.
Ekkor kezdtem dolgozni a
nagycsaládokért, előbb helyi, majd országos szinten.

– Egy évtizede már, hogy a
– Szakemberként hogyan
nagycsaládokért dolgozik, látja, milyen anyagi helyzetönkéntesen. Közgazdász ben élnek most a nagycsalávégzettsége van, sosem vá- dok?
gyott jól fizető állásra, ma– Vannak nagyon szegény
tudom biztosan; három út Ugyanakkor úgy éreztem, gas beosztásra?

Igazi nagycsaládos: öt gyermeke mellett egy
vendég kislányt is nevel, volt elnöke az Ága-Boga
egyesületnek, később főtitkára a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének. Két ikerbaba mellett
továbbképzésre jár, és tavasszal elnökként térhet
vissza a NOE-ba. Kardosné Gyurkó Katalinnal beszélgettünk családról és családtámogatásról.
decemberben eljutottak a
Fölszállott a páva tehetség– Egy évtizedig háromgye- kutató verseny középdöntőrekes család voltak. Hogy lett jébe. Az ikrek pedig sok-sok
a három csemetéből hat?
kérés, imádság után, kegyelemmel érkeztek hozzánk.
– A nagycsaládosok ta– Négy gyerek, aki három
pasztalhatták: ahol három
gyerek van, ott kettő mindig különböző iskolába jár, és
összefog a harmadik ellen. A külön programjaik, edzéseik
két nagyfiam, Bendegúz és vannak, mellettük pedig ott
Benedek – akik most 14 és van a két egyéves – hogy tudfél, illetve 11 évesek – gyak- ja megszervezni a mindenran játszottak együtt, a ti- napokat, hogyan telik egy
zenhárom éves Luca pedig átlagos hétfő?
többször magára maradt,
– Hat-fél hét között kelek,
különösen, ahogy nőttek, és
a nemükre egyre inkább jel- elkészítem a reggelit, a tízlemző játékokat játszottak. órait. A kicsik ilyenkor még
Mikor az ikreinket vártuk, legtöbbször alszanak a fértudomásunkra jutott, hogy jemmel. Nekünk, felnőttekegy Lucával egyidős, pilis- nek, csúsztatott az időbeoszcsabai kislány, Boglárka be- tásunk: ő később kel, este
fogadó családot keres, hogy viszont én fekszem le hamaÉrden folytathassa úszó- rabb, és ő van a babákkal, ha
edzéseit. Mondtam a férjem- szükséges. Szeretek reggenek: ha a lányunkkal egy is- lenként a nagyokkal lenni,
kolába járna, örömmel fo- mivel ilyenkor csak rájuk figadnám. Fél órával később gyelhetek. Én viszem őket az
kiderült, hogy Bogit is a Gár- iskolába, így útközben is bedonyiba íratták… Így került szélgethetünk. Megkérdehozzánk. Keményen edz, na- zem, hogy aznap kinek és
g yon tehetséges kislány, miért kell épp szorítani,
korosztályában országosan megbeszéljük, ki hánykor
a harmadik. Hétfőtől pénte- végez aznap. A suli előtt egy
kig van velünk, hétvégére gyors puszi, egy intés vagy
hazaviszi az édesapja. Lucá- egy áldás, és már szaladnak
val nagyon jó barátnők let- is. Majd egy kis bevásárlás,
tek: keveseknek adatik meg, és irány haza: játék a babákhogy kiskamaszként ilyen kal, házimunka, főzés, és ha
véd- és dacszövetség alakul- sikerül, tornázom is. Most
jon ki két lány között. Mindig már velünk él az édesanyám
van, akivel önfeledten lehet is, róla is mi gondoskodunk.
nevetni és megbeszélni az A négy nagyból kettő itthon
iskolai dolgokat, bár azért ebédel velem és a babákkal,
nincsenek sülve-főve együtt: délután pedig leülnek a nagy
külön osztályba járnak, és ebédlőasztalhoz, és együtt
az én lányom nem úszik, ha- tanulnak. Aztán néptánc,
nem néptáncol, ahogy a fia- egyéb programok, játék –
im is. Az Apróforrás Nép- este tízig lendületben vatáncegyüttesben táncolnak gyunk. A nagyok egyébként
Százhalombattán. Tavaly sokat segítenek: játszanak a

határozott, és véghez tudja
vinni elképzeléseit és mellette van egy rendkívül ügyes
szervező is, aki nagyon sokat tesz a családokért.

tója hívott. Két évig dolgoztam elnök úr mellett, a Varga
Domokos Nag ycsaládos
Közéleti Kollégiumot vezettem a népfőiskolán. Lezsák
Sándort nagyon hiteles embernek tartom, aki mindenkiben a jót próbálja meglátni, és aki mindenkit bátorít,
hogy merjen többet megmutatni magából, merje a jót
tenni. A népfőiskola pedig
csodálatos: olyan szellemi
műhely, ami az épületeivel, a
kiállításaival, a gyűjteményekkel, mindennel értékeket közvetít. Utoljára az ikrek születése előtt voltam
ott, és nagyon jólesett újra
találkozni a régi kollégákkal.

denki mosolyog, és összeragyog a szemünk…

– Ön is ezért szeretett volna még egy (jobban mondva
két) picit a három nagy mellé?

– Hiába dolgoztam a nagycsaládokért, egy idő után
úgy éreztem: bár nagyon
szeretem a munkámat, már
nem elégít ki, és sóvárogva
néztem a várandós anyukákat. A férjem is szeretett volna még kisbabát, így belevágtunk. Nagyon örültünk,
hogy ikrek, hiszen a három
nagy mellett a pici gyakorlatilag egykeként nőtt volna
fel. Persze, kezdetben nehéz
volt a kettővel, de megtanul– A népfőiskolán a CSOK- tam eg yszerre szoptatni
ról is meghallgatott egy elő- őket, olykor egyszerre is
adást. Nagycsaládosként mi aludtak, ami könnyebbé teta véleménye?
te a helyzetet.

– Csak azt tudom ajánlani
mindenkinek, hogy bátran
vállaljon gyermeket! Nem az
anyagi szempontok miatt,
hanem pusztán azért, mert
egy kisbaba hatalmas öröm.
Átélni, ahogy átöleli a nyakamat, nézni, ahogy nyiladozik az értelme. Egy-egy
gyermek érkezésekor kivirágzik az egész család, min-
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– Mikor érezte úgy, hogy
visszatérne a munka világába?
– Félévesek voltak, amikor
Lezsák Sándor megkérdezte, hogyan képzelem a továbbiakat. Jólesett ez a kérdés,
azt jelentette számomra,
hogy nem felejtettek el. Azt
válaszoltam, hogy még nem
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van előttem, és majd meglátom, merre érzek inkább elhívást. Tavaly szeptemberben, a NOE őszi találkozóján
többen megkérdezték, vállalnám-e idén tavasszal az
elnökjelöltséget. Ezen azért
morfondíroznom kellett egy
kicsit, mert csupán azért,
hogy az „elnök” szó ott legyen a nevem mellett, nem
vállaltam volna a jelölést. Ha
jól szeretném csinálni, akkor ez hatalmas munka, kellett, hogy érezzem: az Úrnak
ezzel célja van, odaküld és
segíti is a munkámat. Ez
utóbbi nagyon fontos, a feladatok mellett áldás is kell
az életünkre. Ebben az időben olyan bátorítást, nyilatkozatokat, igéket kaptam,
amelyek mind arra biztattak, vágjak bele. Jöttek sorra azok az emberek is, akik
segítséget ajánlottak, így
nem leszek egyedül a munkám során. Még egy harcot
meg kellett vívnom magammal, ez pedig a pénzkérdés
volt. Az elnökség ugyanis
önkéntes munka. Kaptam
két másik felkérést is, amelyek viszont fizetős állások
lettek volna, és ha ezek valamelyikét választom, az természetesen a család anyagi
gyarapodásához járult volna hozzá. A redőny, a kanapé, egy új függöny – szemben
az önkéntes munkával,
olyan célért, amiben hiszek,
amit fontosnak tartok.

érzem: bármilyen jól jönne a
pénz, sokkal nagyobb dolog,
amikor az áldást várjuk.
Nem lennék boldog a két másik pozícióban. Maradok tehát főállású anyuka, mellette foglalkozom a NOE-val,
szerényen, de tisztességesen megélünk, egy jó ügyért
dolgozom, és örömöm telik
benne. Ennél többre nincs is
szükség.

– Dehogynem! Középiskola és egyetem után másra
sem vágytam. Vállalkozások
menedzselését tanultam, ezzel is szerettem volna foglalkozni. Úgy jöttünk ki a főis-

családok, ahol valóban a
családi pótlékból és segélyekből élnek. A középréteg
szinte teljesen hiányzik: akinek alacsonyabb a jövedelme
és minden forint számít, az
inkább csak egy vagy két
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rülbelül hatezer családon
segített. Ha azt nézzük, hogy
kétszázezer nagycsalád van
ma Magyarországon, ez nem
tűnik nagy számnak, mégis
hatalmas előrelépés ahhoz
képest, hogy korábban semmilyen lakástámogatást nem
kaptak. A CSOK egyébként
hosszú távú tervezést igényel: tíz évig életvitel szerint
az adott ingatlanban kell élnie a családnak, és akkor
sem költözhetnek el onnan,
ha a szülők munkahelye
megszűnik, és az adott településen nem kapnak munkát. Van tehát benne kockázat, de ez tudatos életvitellel,

– Más családokkal együtt
alapítója, majd elnöke volt
az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének. Nem
gondolt arra, hogy ismét valamilyen tisztséget vállaljon
az érdi szervezetben?
– Lassan tíz éve, hogy az
Ága-Boga megalakult. Egy
évig csak csoportként működtünk: kezdetben dr. Vassné Baki Ilona tiszteletes
asszony adott nekünk helyet
a parkvárosi református plébánián, majd egyesület lettünk, és folyamatosan nőtt a
tagcsaládok száma. 2007-től
2010-ig voltam én az elnök,
NOE főtitkári megbízatásomig. Akkor sem tölthettem be
vezető pozíciót egy másik
nagycsaládos egyesületben,
elnökként sem tehetem majd.
Persze továbbra is kapcsolatban vagyunk, figyelem a
munkájukat, ha tudok, szívesen segítek. Az Ága-Bogának
egyébként most új elnöke
van, aki nagyon kitartó és

„A feladatok mellett áldás is kell az életünkre”
koláról, hogy mi vagyunk a
jövő vezetői. A legnagyobb
fiam megszületése előtt
nagy cégeknél dolgoztam,
aztán jött egymás után három gyerek, és a férjem súlyos betegsége, a nyirokmirigy-daganat. Nagyon nehéz
két évünk volt: mikor kiderült, hogy eredményes volt a
kezelés, tudásomat, szolgálataimat felajánlottam az Úristennek. Így fejeztem ki a
hálámat azért, hogy van csa-

gyereket vállal. Sok fiatal
most kezd kifutni az időből.
A magasabb fizetéssel rendelkezők közt megint gyakrabban előfordul a három
vagy annál több gyermek,
mert ők a korábbi megszorításokkal teli kormányzat
idején is el tudtak tartani nagyobb családot is. Ide tartoznak például a mérnökök. A
jelenlegi kormány intézkedései pont a középosztályon
segítenek: a családoknál
hagyják a jövedelmet, adókedvezmények formájában,
míg a nagyon szegények esetében a munka felé kívánják
orientálni a szülőket, hogy a
jövedelmükből tartsák el a
családjukat. A CSOK-ot nem
a „megélhetési gyerekvállalóknak” találták ki, akik
csak azért szeretnének sok
gyereket, mert „jár hozzá”
tízmillió forint. Aki ugyanis
nem rendelkezik semmiféle
önerővel, annak nagyon nehéz igénybe vennie ezt a támogatást. Akiknek van egy
pici lakásuk, vagy épp lakástakarékot g y űjtögettek,
esetleg telkük van, de pénzhiány miatt nem tudják elkezdeni az építkezést, azokA „nagyobbak” megértették, hogy egyes háztartási munkákat át kell vállalniuk, hogy a szülőknek több nak ez nagy lehetőség. A
ideje legyen a velük való együttlétre
CSOK az előző fél évben kö-

kellő megfontolással csökkenthető. A tíz plusz tízmilliós támogatás nagyon nagy
segítség: magam is ismerek
olyan családot, ahol a megfelelő méretű lakás volt eddig
az akadálya annak, hogy
nem született több gyermek.
Azt nem hiszem, hogy valaki
csak azért vállal majd több
gyereket, mert azzal nagyobb lakáshoz juthat, hiszen egy gyerek felnevelése
ma körülbelül húszmillió forintba – tehát a támogatás
duplájába – kerül. Amikor a
nagyfiam kicsit keserűen
megjegyezte, hogy az egyik
osztálytársa több mint kétszázezer forint értékű mobiltelefont kapott karácsonyra,
azt válaszoltam: te meg,
fiam, négy tesót, ami nyolcvanmillió forintot ér – amin
persze ő mosolygott. Tudatosan azok vállalnak több gyereket, akik egyszerűen értik, miért jó egy nagy család,
miért jó a több testvér, és
akik dolgoznak azon, hogy
működjön a házasságuk.
Őket érdemes támogatni abban, hogy ne szegényedjenek
el, hogy jobb minőségű élettel a szülők is példaként álljanak majd g yermekeik
előtt.
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Hatvanezer palackból épül

Európa első PET-falva
Tapossa laposra címmel ötvenegy oktatási
intézményt érintő körutat indított Érden és környékén, valamint Budapest XV. kerületében az
Ö.T.H.É.T. Egyesület. Az eddig elért eredményekről sajtótájékoztatón számolt be Makai Ferenc,
a szervezet elnöke, Bada Zoltán Pest megyei elnök és az esemény fővédnöke, Aradszki András
országgyűlési képviselő.
Pingvin Pityu hamar az
érdi gyerekek kedvencévé
vált, hiszen az óvodásoknak
interaktív műsorral, az alsó
tagozatos iskolásoknak pedig koncerttel kedveskedik
hónapok óta.
Ma k a i
Ferenc,
az
Ö.T.H.É.T. Egyesület elnöke
kiemelte: fontos, hogy már
kis korban környezettuda-

“A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” – mondta
Dr. Aradszki András, országgyűlési képviselő, energiaügyért felelős államtitkár, aki
szerint nagyon fontos munkát végez az Ö.T.H.É.T. Egyesület. Mindenki ismeri azt a
tényt, hogy a természetes dolgok – miután az ember meg-

Bada Zoltán, Aradszki András és Makai Ferenc a környezettudatos nevelésre hívták fel a figyelmet
tos nevelést kapjanak a
gyerekek, hiszen ők a legfogékonyabb korosztály. Éppen ezért nagy örömmel
számolt be arról, hogy Mezőberényben
eg y
PETpalackból épült falvat
építenek, ahol lesz eg y
templom szószékkel, két lakóház teljes bútorzattal, faluház, szökőkút és egy kis
közért is. A tervek szerint
az érdi gyerekek szervezett
módon látogathatják majd
ezt az Európában egyedülálló PET-falvat.

érinti –, mesterségessé válnak. Megtörtént cselekedeteken ugyan már nem tudunk
változtatni, de ne ragadjunk
le annál a ténynél, hogy ha
valamit elhasználtunk, akkor azt soha többé nem használhatjuk fel megint, mert
pár éven belül gyermekeink a
szemétdombokra építhetik
házaikat. Igenis kötelességünk, hogy bizonyos környezetvédelmi lépéseket mi magunk is tegyünk – hangsúlyozta az államtitkár.
n BNYH

Meghívó
Tisztelt Ófalu – Újfalu lakosok!
Az Ófalu – Újfalu Településrészi Önkormányzat

2016. február 24-én (szerdán) 17.00 órától,

a volt II. Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.)
tartja a következő ülését, melyre mindenkit szeretettel várunk!
Antunovits Antal
elnök

Stabil fejlődés előtt az ország
Mind a magyar gazdaságban, mind pedig a
családok életében érezhető javulást hoznak az
idei év kormányzati intézkedései – mondta múlt
heti sajtótájékoztatóján Aradszki András államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője (FideszKDNP). A politikus emellett beszélt a tervezett
bürokráciacsökkentésről és arról is, hogy Érd
megkapta az első négy milliárd forintot a Modern Városok Program keretében.
A 2010-ben megkezdett reformok – amelyeknek lényege, hogy a kormányzat minél
több pénzt kíván az emberek, a gyermekeket nevelő
családok zsebében hagyni –
ma is működnek, hiszen idén
januártól 16-ról 15 százalékra csökkent az szja mértéke,
miközben 10 ezerről 12 500
forintra emelkedett a kétgyermekes családok gyermekenkénti adókedvezménye. Ugyanakkor a sertéshús, valamint az új építésű
házak áfája 27-ről 5 százalékra mérséklődött. Mindez
leginkább a családokat érinti pozitívan és remélhetően
elősegítik a demográfiai
helyzet javulását is – emelte
ki a sajtótájékoztatóján
Aradszki András. Hozzátette: a statisztikai mutatók
alapján nőtt a gyermekvállalási kedv, és bár népességnövekedés még nem tapasztalható, de lassult a csökkenés
üteme. Kedvezőbb fordulatot
az új otthonteremtési kedvezmény hozhat, amely három, vagy több gyermek vállalása esetén 10 millió forint
vissza nem térítendő támo-

gatást, plusz kedvezményes,
3 százalék alatti kamatozású, legfeljebb 10 millió forint
hitelt is nyújt a családoknak
saját otthonuk felépítéséhez,
megvásárlásához. Ez a kedvezmény kiterjed a használt
lakóingatlanok vásárlására
és bővítésére is, ráadásul
egy egyszerű, könnyen átlátható, világos támogatási
rendszerről van szó – hangsúlyozta az államtitkár.

tételei is egyben, illetve az
állam és a polgárok közötti
kapcsolattartást szolgálják,
nem erkölcsös az állampolgárokkal megfizettetni – indokolta az új rendszer bevezetését az államtitkár.
Aradszki András fontos lépésnek nevezte a közigazgatás tervezett átszervezését
is, amelynek során a kormány már első olvasatban
tárgyalta a tárcákhoz tartozó háttérintézmények megszüntetésére tett javaslatot.
Nem tartható állapot, hogy
az államból élők aránya jóval több nálunk, mint Csehországban, vagy a sokkal
fejlettebb Ausztriában és Németországban. Aradszki
András kiemelte: az állásukat elvesztő köztisztviselők
támogatásra számíthatnak,
amennyiben a piaci szférában kívánnak elhelyezkedni.

Kisebb és olcsóbb
bürokrácia

Modern Városok
Program

Aradszki András az idei
év egy másik fontos eleméről, a bürokrácia csökkentéséről is beszélt, kiemelve,
hogy több eljárás illetékmentessé válik és növekszik
a kormányablakok száma.
Többek között ingyenes lesz
a jogosítvány, a diák- és személyi igazolvány a lakcímkártya és a vállalkozói igazolvány kiadása, valamint
az erkölcsi bizonyítvány beszerzése is. Azokat a dokumentumokat, amelyek a létezés és a munkavállalás fel-

Érd önkormányzatának
bankszámlájára megérkezett a Modern Városok fejlesztési program első, négymilliárdos összege – közölte
sajtótájékoztatóján
Aradszki András. Mint
mondta, ez elegendő forrást
jelent az összes beruházás
tervezésére, valamint a Papi
földeken megépülő záportározó megépítésére, amely
egyben Érdliget felszíni vízelvezetési gondjaira is végleges megoldást jelent.
n B. Ábrahám

Közösen az energiahatékonyságért
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a Megyei
Jogú Városok Szövetsége
stratégiai együttműködési
megállapodást kötött az
Európai Unió 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó
operatív programjai alapján rendelkezésre álló fejlesztési forrásainak minél
eredményesebben és hatékonyabban történő felhasználása érdekében.
A megállapodás értelmében a felek ösztönözni kívánják a környezetbarát
energiaforrásokra történő
átállást és azok minél szélesebb körű elterjedését, az
üvegházhatású gázok ki-

bocsátásának csökkentését és az innovatív technológiák alkalmazását.
Csiba Péter, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója
a megállapodás aláírásakor elmondta, hogy az európai uniós fejlesztési
programok tervezése és
végrehajtása során eg ymással eg y üttműködve
szeretnék előmozdítani a
versenyképes és hatékony
energiaellátással összefüggő fejlesztések megvalósítását.
A partnerségi szerződés célterületei a megyei
jog ú városok innovatív
energetikai fejlesztése, a

fejlesztendő területekre
vonatkozó, helyi pályázati
kiírások közös kidolgozása, továbbá az önkormányzatok tulajdonában
álló ingatlanok, közintézmények energetikai célú
felülvizsgálata.
Szita Károly, a szövetség
elnöke elmondta: fontos,
hogy a nagyvárosok is élhető, egészséges környezetet tudjanak teremteni a
lakosaiknak, s az is, hogy
az energiaellátás területén
minél nagyobb függetlenséget érhessenek el, ezzel
is garantálva a megfizethető árakat és az ellátás biztonságát.

A leggyorsabban és legkényelmesebb az elektronikus ügyintézés

Megnyílt a második érdi kormányablak
Új kormányablak nyílt Érden, a régi okmányiroda
helyén, a Budai út 8. sz.
alatt. A létesítményben
13 munkatárs fogadja
az Érdről és környékéről
érkezőket, és immár
623 ügykörben állnak a
lakosság rendelkezésére.
Pénteken ünnepélyes keretek között átadták az új, okmányirodával integrált érdi
kormányablakot, a Budai út 8.
szám alatt. Mint dr. Baltay Tímea, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelős helyettes államtitkára beszédében
elmondta, ez a 241. kormányablak az országban.
– Az első 29 kormányablak
2011-ben nyílt meg, azóta nagyon hosszú utat tettünk meg:
kezdetben csak 29 ügykörben
tudtunk segítséget nyújtani,
míg ma már 623 ügykörben állunk az állampolgárok rendelkezésére – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Hozzátette:
az emberek igénylik, és joggal
várják el az állam segítségét az
ügyintézésben, és hogy hatékonyan, gyorsan, rugalmas nyitvatartási időben tudják intézni
ügyeiket.
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott köszöntőjében kiemelte: míg 2010

Az ünnepség végén T. Mészáros András, Baltay Tímea, Tarnai Richárd és Aradszki András együtt vágták
át az átadást jelképező nemzeti színű szalagot
előtt az ügyfeleket sokszor nem
vették emberszámba, most már
az állampolgár áll az első helyen.
– Az államnak sikerült megvalósítania, hogy az ügyfelek
magasabb szintű, ugyanakkor
olcsóbb szolgáltatáshoz jussanak. Január elsejétől az erkölcsi bizonyítvány, az adóigazolás, a tulajdonilap-másolat, a
forgalmi engedély, az elveszett
igazolványok pótlása és még
több más intéznivaló ingyenes
lett – hangsúlyozta Tarnai Richárd.
Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiaügyért felelős államtitkára, a térség országgyűlési

képviselője Érd, illetve az ország életében 2010 óta bekövetkezett fejlődésről beszélt, hangsúlyozva: ahhoz, hogy ki tudjuk
mondani, Magyarországon a
reformok működnek, elengedhetetlenül szükséges a korszerű, ügyfélbarát, hatékony, jól
dolgozó közigazgatás, amely a
legmodernebb eszközöket
használja fel.
Dr Ignácz István, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke arról beszélt, hogy a
közigazgatás akkor működik
jól, ha gyors, hatékony és olcsó.
Az elnök hangsúlyozta: legkényelmesebben, legegyszerűbben és leggyorsabban ott-

honról, elektronikusan tudjuk
közigazgatási ügyeinket intézni.
T. Mészáros András polgármester elmondta: az érdi polgárok általában elégedettek a hivatali ügyintézéssel. – Erről
minden évben meg is kérdezzük a véleményüket, hogy tudjuk, az ügyintézés mely fázisán
kellene még javítani. Szeretnénk elérni, hogy az állam és
polgára partnerként tekintsen
egymásra, ne leküzdendő akadályt lásson a másikban. Bízom
benne, hogy az érdi kormányablak és az itt dolgozók munkája segít elérni ezt a célt – mondta a polgármester.
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Naponta 400
ügyfél érkezik
Érden már két kormányablak működik, hiszen a régi,
Budai út 24. szám alatt iroda
változatlanul várja az ügyfeleket. Az új kormányablak
nyitva tartása az alábbiak
szerint alakul: Hétfőn 7-17
óráig, kedden 8-18 óráig,
szerdán 8-20 óráig, csütörtökön 8-18 óráig, pénteken
8-16 óráig.
Mint Tarnai Richárd kormánybiztostól megtudtuk,
Érden rendszerint napi 400450 ember intézi ügyeit,
ezért mostantól az ügyfelekkel tizenhárom munkatárs foglalkozik, míg tizenkét
kolléga a háttérben látja el a
szükséges feladatokat.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányablakban reggel kevesebben
vannak, a déli órákban megugrik, estére pedig ismét
csökken a látogatók száma.
Az ügyfelek bejelentkezés
nélkül is érkezhetnek, de
időpontot is foglalhatnak a
1818-as, éjjel-nappal működő kormányzati ügyfélvonalon. Itt nemcsak bejelentkezhetnek, hanem kérdéseikre is választ kaphatnak
minden
államigazgatási
ügyben.
Ami a további fejlesztéseket illeti, mint a kormánybiztos lapunknak elmondta, 2017-ben várhatóan
még egy kormányablak
nyílik Érden.

n Ádám Katalin

2016 a lengyel-magyar szolidaritás éve
A lengyel-magyar kapcsolatok szempontjából jelentős
esztendő az idei, ugyanis a
két ország abban állapodott
meg, hogy mindkét nemzet
jelentős évfordulójára tekintettel, 2016 a lengyel-magyar
szolidaritás éve lesz. Az érdi
kulturális egyesület is ennek megfelelően alakítja idei
programjait – többek között
ezt is elfogadták a szombati
közgyűlésen.
Az 1956-os magyar forradalom 60-ik és a lengyel kereszténység felvételének 1050-ik
évfordulója alkalmából, az idei
év a lengyel-magyar szolidaritás éve lesz – ebben állapodott
meg még tavaly év végén a két
ország. Ehhez a programhoz
az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület is csatlakozik – mondta Bazsóné Megyes
Klára elnök az egyesület múlt
heti közgyűlésén.

Az egyesület céljai között
eddig is szerepelt az a szándék, hogy megmutassák a
valós lengyel történelmet,
kultúrát – ezzel is ellensúlyozva a „szocialista” időszak torzításait. Idén is részt
vesznek a nemzeti ünnepek
érdi megemlékezésein, de
koszorúznak a budapesti
lengyel Katyni emlékműnél
és id. Antall József sírjánál
is. Tavasszal megtartják a
lengyel hagyományok szerinti húsvéti ünnepséget, és
megemlékezést tartanak
Ófaluban, a Mohácsra induló, II. Lajos király által vezetett magyar és lengyel segédcsapatok egyesülésének
490. évfordulója alkalmából,
az érdi lengyel emlékműnél.
Ehhez kapcsolódóan szakmai programok megrendezését is tervezik, amelyeken
előadások hangoznak el a

mohácsi csatáról, illetve a
két nemzethez kapcsolható,
közös történelmi pontokról.
Mindezt egy olyan kiállításon is szeretnék bemutatni,
amely tükrözi az egyesület
tevékenységét – emelte ki
Bazsóné Megyes Klára. Ős�szel az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára konferenciát szerveznek neves történészek Kovács István, Tischler János, Mitrovits Miklós -, részvételével.
A kulturális egyesület elnökétől meg tudtuk: programjaik elsősorban a tagjaik számára szerveződnek,
de gyakran más érdi, diósdi
és környékbeli polgárok is
bekapcsolódnak. Szervezetüket Érd önkormányzata
is támogatja, de együttműködnek az Érdi Lengyel Önkormányzattal, a Szent Mi-

Bazsóné Megyes Klára elnök az idei tervekről is tájékoztatta az egyesület tagjait
hály Alapítvánnyal is. Legszorosabb a kapcsolatuk a
Csu k a Zoltá n Vá r osi
Könyvtárral, hiszen az infrastruktúra nagy részét ők
biztosítják, és – látogatóik
révén – a külső érdeklődők
is hírt kapnak róluk, így évről-évre bővül a létszámuk.
Az egyesület kiemelt célja a
leng yel-mag yar barátság

erősítése, de ezt nem üres,
tartalom nélküli szlogennek gondolják, hanem eg y
i nformációk ra, tudásra
alapozott, a jövőbe mutató
tevékenység során szeretnék elérni – tette hozzá az
eg yesület elnöke. Új honlapjuk: w w w.erdlemke.hu
címen érhető el.
n Bálint Edit

kultúra

kultúra

Angyalok és háromdimenziós virágcsendéletek
Újrahasznosítható és természetes anyagokból
építi, öltözteti figuráit, alkotja meg háromdimenziós képeit a városunkban immár negyedszer
kiállító Mach Márta. A textilszobrász alkotásai
február végéig láthatók a Szepes Gyula Művelődési Házban.
porceláncsésze is ahhoz,
hogy a fantáziája szárnyra
keljen. Noha új kifejezési formára, a háromdimenziós textilkép megalkotására is rátalált közben, a szép ruhákba
öltöztetett, karcsú női figuráiról sem hajlandó lemondani,
sőt nem titkolt szándéka,
hogy azok még változatosabbak, különlegesebbek és látványosabbak legyenek.
Mach Márta egy műhelytitkot is megosztott velünk: a
női figurák alakjait Kéri Tibor készítette számára, ezt
sokszorosítja, majd öltözteti,
bújtatja a textilkreációkba.
Olykor a drótvázból és fóliából készült végtagoknak köszönhetően női és ritkábban
előforduló, férfi alakjai különféle mozdulatokra is ké-

Mach Márta nem tartja magát művésznek, azt mondja, amivel ő foglalkozik, az csupán az anyagok
újrahasznosítása némi ötlettel és kreativitással gazdagítva
pessé válnak, kecsesek és
élethűek lesznek. Újabban
úgynevezett háromdimenziós virágcsendéleteket is készít ragasztásos technikával, amelyekhez száraz vagy
selyemvirágot és persze különféle textileket alkalmaz.
Mach Márta az utóbbi
években részt vesz a budapesti Art Expo kiállításán,

de „hazai pályán”, Tatán és
környéken is gyakran bemutatkozik munkáival, valamint szívesen oktatja is ezt a
technikát. Nem kell hozzá
művészi tehetség – állítja –,
csupán akarat, jókedv meg
némi kézügyesség. A többi a
képzelőerőn múlik. Terápiás
foglalkozásként is ajánlja
azoknak, akiknek lelki meg-

nyugvásra van szükségük,
mivel a kreatív munka lecsendesíti, eltereli a figyelmet a mindennapi problémákról, és erre napjainkban
egyre több embernek lenne
szüksége.
A tárlat február 25-ig tekinthető meg a Szepes Gyula
Művelődési Központban.
n Bálint Edit

Majdnem hétéves voltam,
amikor elkezdtem iskolába
járni. Nagyon vártam már,
kíváncsi voltam, milyen az,
amikor egész nap okosságokat tömnek a fejünkbe.
De amikor az első hét eltelt,
rájöttem, hogy az óvodában
sokkal könnyebb volt az
élet.
Rögtön az első héten elkezdtük tanulni a betűvetés
tudományát és a számolást
is. A számolás nem volt túl
nehéz, mert már óvodában
is tanultunk ilyesmit, hanem az írással meggyűlt a
bajom. Az első írás házi fel-

Otthon nekiláttam a házi
feladatnak. Fogtam a füzetemet meg a ceruzámat, de a
ceruzának mindig kitört a
hegye, akárhányszor írni
kezdtem. Elővettem hát a
hegyezőt, de mikor már
szép hegyes lett volna a ceruza, hirtelen kitört a hegy,
és bele is ragadt a hegyezőbe, ki kellett piszkálni. Jó
sok időbe telt, mire a ceruzám megint hegyes lett. Nekiláttam volna ismét az írásnak, de akkor meg a füzet
nem ott volt nyitva, amelyik
oldalra addig írtam. Elkezdtem lapozni a füzetemet, de

A Szepes Gyula Művelődési Központ a magyar kultúra
napja alkalmából hirdette meg „Így írunk mi” című pályázatát. Lapunkban folyamatosan közöljük a nyertes pályamunkákat. Ez alkalommal a 7–13 éves korosztályban első
helyezést elért, 10 éves Lada Levente írását adjuk közre, aki
a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 4. c osztályos tanulója.
adatom az volt, hogy két sorba álló egyeneseket kellett
írni, másik három sorba pedig görbe vonalakat (később
megtanultam, hogy ezeket
hívják „c” betűnek).

a lapok folyton kiszaladtak
az ujjaim közül, és jól összegyűrődtek. Amikor végre
megtaláltam a feladatomat,
írni kezdtem az álló egyeneseket. Miután már tele volt

egy sor, nagyon büszke voltam magamra, hogy milyen
szépen írtam, de újra megnéztem a füzetet, és akkor
észrevettem, hogy az én álló
egyeneseim dőltek hol jobbra, hol balra, és csupa girbegurbák voltak. Ki kellett radíroznom, amit leírtam. Az
egész sort kiradíroztam
szépen, de amikor ismét
megnéztem a füzetet, akkor
láttam, hogy az egész lap
csupa maszat. Nagyon elkeseredtem, és meg is kérdeztem az anyukámtól: „Anya,
nem lehetne, hogy én csak
olvasni tanuljak meg?” Nehezen bár, de csak a végére
értem az első házi feladatomnak.
Másnap a tanító néni piros tollal szinte az összes
egyenesemet és görbémet
átjavította, és azt írta oda,
hogy „Dolgozz szebben!”.
Így ment ez úgy két hónapon keresztül, sokat gyakoroltam, de még mindig nem
ment szépen az álló egyenesek írása. A körök és a görbe
vonalak egészen jól sikerültek már, de az álló egyenesek még mindig makacskodtak.
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Ötéves a Csuka Zoltán könyvtár Zenei klubja
Rengeteg zenei műfaj és azokon belül is soksok érdekes téma került már bemutatásra,
amelyek során számos kiváló, ismert és népszerű művészt ismerhettek meg közelről az érdiek.
Idén februárban immár ötödik születésnapját
ünnepli a Zenei klub.
Miután szép, új otthont kapott városunkban a Magyar
Földrajzi Múzeum épületéből kiköltöző Csuka Zoltán
Városi Könyvtár zenei részlege, az impozáns és tágas
helyiség már alkalmasnak
bizonyult kamarakoncertek,
kisebb létszámú zenei rendezvények, klubestek megtartására is. Nida Judit, a
Zenei Könyvtár akkori vezetője – ma a városi könyvtár
i g a z g atóhe l yet te s e
–,
Lehotka Ildikó szolfézs- és
énektanárral közösen öt évvel ezelőtt elindították tehát
a havonta jelentkező Zenei
klubot. Bár felmerült, de végül elvetették azt a gondolatot, hogy kizárólag a komolyzenéről essen szó, így később egyre szélesedett a
meghívottak és a műfajok

köre is. Ahogy egyre ismertebbé és kedveltebbé vált a
klub, úgy lehetőség nyílt
arra is, hogy országos hírű
művészeket is Érdre csábítsanak egy-egy klubestre.
– Az előadók a műfaj iránti
szeretetük és alázatuk miatt
vállalták a Zenei klubban
való szereplést, hiszen tiszteletdíjat nem tudunk fizetni, legfeljebb egy csokor virággal köszönhettük meg
nekik, mégsem mondott nemet senki! Ahogyan Lehotka
Ildikó is a kezdetektől ingyen vállalja a klubestek
szervezését, magas színvonalú szakmai levezetését –
nyilatkozta lapunknak Nida
Judit, hozzátéve: még az is
előfordult, hogy a vendégek
maguk ajánlották fel, hogy
szívesen eljönnének. Így tett

Lada Levente: Így írok én…

322873

Nyúlánk testű, darázsderekú, selyemruhákba bújtatott női alakok sorakoznak a
vitrinben, amelyek a textilek
mögött gondolatokat, érzelmeket és álmokat is rejtenek.
Mach Márta nem tartja magát művésznek, azt mondja,
amivel ő foglalkozik, az csupán az anyagok újrahasznosítása némi ötlettel és kreativitással gazdagítva. Alapanyagai szinte kivétel nélkül
már valamikor, valamire
használt, kiszuperált, megunt vagy megsérült tárgyak,
textilhulladékok, no meg a
természetben fellelhető bogyók, szirmok, falevelek és
egyéb száraz termések. Nem
egyszer jól szolgál egy régi
üvegpalack, eltörött kerámiabögre vagy repedt fülű
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Levente átveszi a díjat T. Mészáros András polgármestertől és
Tomka Lilla diákpolgármestertől 2016. január 28-án
Elkezdtük tanulni a betűk írását is, de azok meg
mindig összefogtak ellenem, összekeveredtek állandóan: az „a” az „o”-val,
az „l” a „b”-vel, a „F” a „T”vel. Olyan gyorsan forogtak a füzetemben, hog y
nem tudtam követni őket,
táncoltak a lapon és közben
kinevettek.
Végre eljött a téli szünet.
Egy kicsi nyugalmam lett a
betűkre vonatkozóan. Szilveszterkor azonban azt
hallottam, hogy az új évet
nem szabad úgy kezdeni,
hogy haragban vagy valakivel. Így hát én is újévi fo-

gadalmat tettem: kibékítem az írószereimet és a
betűket valahogy, megpróbálok velük barátságot kötni.
Először a füzettel kezdtem: az összegyűrt oldalakat és a szamárfüleket kiegyenesítettem, és a füzeteket egy szép füzettartóba
raktam. Utána jöttek a ceruzák: szépen kihegyeztem
és sorba raktam őket a tolltartóban, melléjük raktam
a radírt is. Elhatároztam,
hogy ezután mindig ilyen
rendben tartom a füzetet és
a tolltartót az írószereimmel.

például Kocsis Zoltán zongoraművész, karmester, miután megtudta, hogy Némedi Csaba operarendező Érdre jön. A Zenei klubot tehát
az emberi jóság és a zene
iránti elkötelezettség és alázat működteti. Szerencsére
jó zenével és nagyszerű művelőivel el vagyunk látva a
környéken, persze a főváros
közelsége miatt is – emelte
ki az intézményvezető-helyettes.
Bár már eddig is rengeteg
irányzatot, műfajt, korszakot és stílust érintettek, de
miután a műfaj kimeríthetetlen, a klub fennmaradását és
működését témahiány semmiképpen sem veszélyezteti.
A szervezőknek most is több
évre előremutató ötleteik
vannak, tehát az érdiek továbbra is számíthatnak
ezekre a programokra.
Az évek során nagy örömünkre kialakult egy törzsgárda, akik csaknem minden klubesten részt vesznek,
másokat viszont eg y-eg y
adott műfaj vagy a meghívott
vendég személye szólít meg.
Ezután jött csak a nehéz
feladat: a betűkkel is békét
kellett kötnöm. Kinyitottam
a füzetemet, és beszélgetni
kezdtem velük: „Ne haragudjatok rám, hogy eddig
nem tudtalak szépen leírni
benneteket. Ezentúl sokkal
jobban figyelek rátok.”
A betűk erre azt mondták: „Rendben, kapsz egy
lehetőséget: ha helyesen
párba tudsz állítni minket,
minden kisbetűt a nagy
párjával, akkor nem keveredünk össze, amikor írni
tanulsz.”
Összeszedtem minden tudásomat, és sikerült minden
betűnek megtalálni a párját.
A betűk ekkor azt tanácsolták nekem, hogy törekedjek arra, hogy mindig
helyesen írjam le a szavakat, ne hibázzak. Így kötöttem békét a betűkkel.
Később nemcsak betűket,
hanem szavakat is megtanultunk írni. A szavak lassan mondatokká álltak ös�sze. A mondatok pedig elkezdtek történetet alkotni a
fejemben, amit gyorsan le is
írtam.
Büszkén mutattam meg
az első mesémet anyukámnak: „Anya, nézd, így írok
én!”.

Lehotka Ildikó és Nida Judit. A Zenei klubot az emberi jóság, valamint a zene iránti elkötelezettség és alázat működteti
Az öt év alatt nem egy telt
A Zenei klubban legközeházas rendezvényünk volt, lebb, február 11-én Baráti
és ez bizakodásra ad okot a Kristóf hegedűművésszel tajövőt illetően is – zárta sza- lálkozhatnak az érdeklődők.
n BE
vait Nida Judit.

Sérvpanaszok

Műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.
EgyEdi mérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanak mindEn sérvrE!
Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban, minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.
kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!
információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Érdi VSE

Sanoral
a család fogorvosa
• esztétikai és
konzerváló fogászat
• gyermekfogászat
• fogszabályozás
• szájsebészet
Nyitás: 2016. február 1.

Nyitási akció!
Jelentkezzen be, vágja ki
hirdetésünket és hozza be
magával rendelőnkbe! Cserébe
minden fogászati kezelés árából

10%-os kedvezménnyel
ajándékozzuk meg!

Címünk:

2030 Érd, Angyalka utca 1/A
(a főposta épületében,
a Stop Shopnál)

Időpontfoglalás:
+36 20 9711 655
www.sanoral.com

Nemcsak egyedül,

hanem csapatban is

megállnád a helyed?
Akkor eljött a te időd!
Vár rád a most alakuló női
focicsapat Érden.
Nincs elvárás! Lelkesedésre,
jókedvre és a labda
szeretetére van szükség!
Keress minket a
nokfocija@freemail.hucímen,
illetve a 06-70-886-4566
számon!
Gyere! VáruNK!

322476

Egy textilszobrász műhelytitkai
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Urbán László – Sajtótükör: Pest Megyei Hírlap, 1975. január 21.

TOP 10

Ezt olvasták januárban
Február 9. (kedd) 17:00
Kovács Attila utazom.com munkatársa, túravezető:

Madeira - szigetcsoda az Atlanti-óceánban
Március 22. (kedd) 17:00
Dr. Margittai Gábor író, szerkesztő:

Palotaforradalom Erdélyben
– a hazatelepülő főnemesség a restitúció útvesztőiben
Április 12. (kedd) 17:00
Nagy Árpád: Tátrai hangulatok
Könyvbemutató, Dr. Katona István orvos festőművész közreműködésével
Dr. Kubassek János múzeumigazgató:

Felnőtt könyvtár
Landers, Melissa: Elválasztva
Forman, Gayle: Itt voltam
Dugoni, Robert: A felszín alatt
King, Stephen:
Aki kapja, marja
Gavalda, Anna: Billie
Kristof, Agota: Tegnap
Thompson, Emma: Candlefordi
kisasszonyok
Alexandra, Belinda:
Ezüst akácia
Erdrich, Louise Karen:
A Körkunyhó
Fábián Janka: Búzavirág

Mozaikok a Magas-Tátrából a Tátra magyar feltárói, természettudósok, kutatók, hegymászók
Május 24. (kedd) 17:00
Dr. Vig Károly zoológus, egyetemi magántanár,
a szombathelyi Savaria Múzeum igazgatóhelyettese:

Rovarok az ókori Egyiptom mindennapjaiban és hitvilágában

rajzpályázat
A SzepeS GyulA MűvelődéSi Központ rAjzpályázAtot hirdet
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére
6–18 éves diákoknak.
A pályaművek bemutathatják a szabadságharc eseményeit, történelmi alakjait
és azt, hogy mit jelent ma számunkra a szabadság.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. A munkákat A/4-es méretben
30 x 40 cm nagyságú passzpartúval ellátva vagy A/3-as méretben kérjük beadni.
Az alkotások hátoldalán tüntessék fel a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét
és technikáját. Ha iskolán keresztül pályáznak az iskola nevét,
az osztályt és a felkészítő tanár nevét.
Korcsoportok: 6–10, 11–14, 15–18 évesek.
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli, díjazza.
A díjazott alkotásokat archiválási céllal fotózzuk.
Beadási határidő: 2016. március 7.
(művelődési központ, Lukács Orsolya nevére)
A kiállítás megnyitója és a pályázat eredményhirdetése:
2016. március 11. péntek 15 óra
a Szepes Gyula Művelődési Központban (Érd, Alsó utca 9.)
A kiállítás megtekinthető 2016. április 12-ig.
Az alkotások átvehetők 2016. április 14-től a művelődési központban.
Bővebb információ a
lukacs.orsolya@szepesmk.hu email-címen,
a 23/365-490/102 telefonszámon kérhető.

Gyermekkönyvtár
Takács Orsolya: Anna és Elza – új
történetek
Leiner Laura: Illúzió
Pasqualotto, Mario:
Bermuda kincse
Saint-Exupéry, Antoine de:
A kis herceg
Julius, Jessica:
Olaf karácsonyi kalandja
Riordan, Rick: Athéné jele
Weston, Robert Paul:
A híres hatodik ghork
Arnett, Mindee: The Nightmare
Affair – A Rémálom-ügy
Larson, Mitchell, A.:
Csillagfürt Akadémia
Tóth Katalin: Táncvarázs

KÖNYV

Szvetlana Alekszijevics: Elhordott múltjaink
Szvetlana Alekszijevics Ukrajnában
született 1948-ban, de Fehéroroszországban nőtt fel. Újságírói pályafutása
során főként elbeszéléseket írt drámai események szemtanúival készült
interjúk alapján. Könyvei harmincöt
nyelven jelentek meg, számtalan díjat kapott, köztük a legjelentősebb a
2015-ös irodalmi Nobel-díj, amelynek
indoklása: „Többszólamú írásaiért,
amelyekben a jelenkor szenvedéseinek és a bátorságnak állított emlékművet”.
Magyarországon egyik korábban
megjelent kötete A háború nem as�szonyi dolog, amely olyan nők monológjaiból áll, akik a háború kegyetlenségéről, a nők szerepéről és
szenvedéseiről beszélnek. A másik
a Fiúk cinkkoporsóban, amely az Afganisztánt megjárt katonákkal és az
ott elhunyt fiaikat gyászoló anyákkal
folytatott beszélgetésekből született
dokumentumregény.

Az Elhordott múltjaink témája, hogy
milyen embert hozott létre az ún. szocialista társadalom, s milyen emberi
tragédiák rejtőznek a „kommunizmus
bukása” mögött. Nem száraz fejtegetésekben kutatja az író, hogy az említett
korszak alatt milyen ösztönöket épített az emberben a szabadság hiánya,
hanem évtizedek óta gyűjtötte a történeteket, és ezeken az emberi sorsokon keresztül ad választ a kérdésekre.
Őszinte empátiával dolgozik, ezért az
emberek megnyílnak neki. Mindennél
beszédesebbek nagy fejezetcímei: „A
vigasztaló apokalipszis”, „Az üresség
bája”, „Egy átlagember megjegyzései”,
vagy az egész kötet összefoglalását is
kifejező záró beszélgetés: „A szocializmusnak vége, de mi itt maradtunk”.
Nagyon nehéz, megrázó olvasmány, hiszen rólunk szól. Talán ezért is
letehetetlen.
Keressék a Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban!

Szavazz a kedvenc könyvre!
Kedves Gyerekek!
Keressük a legeslegjobb, gyerekeknek írt könyvet, ami eddig megjelent!
Tudsz egyet, ami szerinted jó eséllyel
indul a címért? Reméljük, már benevezted kedvencedet a Gyermekkönyvtár Kedvenc Könyve szavazáson!
Az első fordulóban jelöléseket vártunk Tőletek, amit a Gyerekkönyvtárban található listára írhattatok fel!
Örömmel tudatjuk, hogy december
végéig sok nevezés érkezett, így februárban elindítjuk a második fordulót, a szavazást!
Eddig csak a könyvtárban nevezhettetek, azonban a szavazás már az

interneten történik, a honlapunkon!
Február első hetében elérhető lesz a
szavazás felülete, ahol a borítóképre
kattintva megjelenik az adott könyv
oldala, itt a tetszéseteknek megfelelő
mennyiségű csillagot kijelölve tudjátok leadni szavazataitokat! A sorozatokra és az önálló könyvekre külön
kategóriát hirdetünk.
Júniusban, az Ünnepi Könyvhét
rendezvényei során eredményt hirdetünk és kiderül, melyek idén a Gyerekkönyvtár Kedvenc Könyvei!
Ne hagyjátok, hogy a Ti kedvencetek kimaradjon, látogassatok el
könyvtárunk honlapjára és adjátok le
szavazataitokat (http://csukalib.hu/
cikk.php?jatek_kedvgy16)!

Szombat este az érdi táncházban
A táncház divatja az erdélyi Szék városából indult el,
ahol még ma is a régi hagyományok szerint szórakoznak a fiatalok. Esténként
táncolják a hagyományos
táncrendet, népdalokat énekelnek, népi játékokat játszanak, mesélőket hallgatnak, megvallatnak egy-egy
öreganyót, öregapót fiatalságról, álmairól, a régi szokásokról.
A széki mintára jönnek
létre nálunk is mostanában
a táncházak, Budapesten, a
nagyobb vidéki városokban,
egyetemi klubokban, művelődési házakban. Pest megyében az első táncház Érden, a budai járási művelődési házban alakult, és először szombaton estére hívott
éneket, zenét, balladát és
népmesét hallgatni, táncot
nézni, énekelni és táncolni
öreget és fiatalt.

rájuk. Mindez ebben a hangulatban nagyon természetesnek tűnt. Mint a fonóban… A fonókat, a kukoricafosztó parasztszobákat idézte nyersfa mennyezetével,
fehér, meszelt falaival az
egész környezet, ez a modern klub is. A fonóban voltunk, ahol Kóka Rozália mesélt nekünk egy csavaros
észjárású székely házaspárról, s aztán egy másikról…
Nekünk, akik vendégségbe

zetője, Kóka Rozália, a népművészet ifjú mestere volt,
aki október óta a művelődési
ház művészeti előadója.
– A bukovinai székelyek a
táncházat guzsalyosnak nevezik – mondja. – A fiatalok a
hosszú téli estéken más-más
háznál gyűltek össze és fonás közben szólt az ének, a
mese, a tréfa.
– A Küküllő mentén, szülőfalum, Havadtő környékén
kórus a neve ezeknek az es-

tunk, Érden, a művelődési
házban, jelenleg a Fehér megyei népi együttes tagjai vagyunk. Sokan kérdik tőlünk,
hallván muzsikálásunkat,
hogy erdélyiek vagy tán dunántúliak vagyunk? Pedig
valamennyien – Petrovits
Tamás, Dövényi Péter, Nagymarosi András, Sárinszky
Gabriella, Kneifel Imre –
pestieknek születtünk.
Tegyük hozzá: magas fokú
zenei képzettség birtokában

„Ha még egyszer
leány volnék…”
Alaposan eltért a hagyományos, megszokott művelődési házi programoktól, folklórestektől ez a szombati.
Azzal kezdődött, hogy négy
muzsikus legény fellépett a
zsebkendőnyi dobogóra,
kézbe vették a hegedűt, a
brácsát, a csellót, Petrovits
Tamás nyakba akasztotta
az ősi népi hangszert, a kiscimbalmot – az országban
tán két együttes, az egyik
ez, a Mákvirág, használja
rendszeresen –, és muzsikálni kezdtek. Jókedvűen,
könnyedén, közbedalolva.
Küküllő menti népzene volt,
közölte a végén az együttes
vezetője, Szíjjártó Csaba.
Most pedig egy igazi csűrdöngölő következik – jelentette be Kóka Rozália, aztán
Kneifel Imre bebizonyította,
hogy nem véletlenül nyerte el
egy balatoni néptáncfeszti
válon az Aranysarkantyú
díjat. Székely verbunkot,
marosszéki forgatót, csárdást adott elő Csombor Endre és felesége, aztán kiült
eg y székre – közénk –
Sárinszky Gabriella, és székely népballadát mondotténekelt-kántált…
A közben érkezők – mint a
késői vendégek a fonóban –
helyet kerestek maguknak,
a falnak dőltek; valaki függönyt húzott és ablakot nyitott; senki nem pisszegett

„Lassú” (Szék, v. Szolnok-Doboka m., 1970-es évek). Forrás: mek.oszk.hu
mentünk a táncházba, egy
téli este, öt-hatéves gyerekek, húszéves lányok, legények és hetvenes öregasszonyok, vénemberek.
Később kikerültek a klubból az ülőkék, a székek, és
kezdődött a közös tánc- és a
közös énektanulás. Nem,
mint a mai, hanem a régi, a
műdaloktól mentes, az édesbús, a sírva-vigadós magyarkodástól mentes régi
lakodalmakban. Szűk lett a
klub, és szinte-szinte a tágas
előcsarnok is. Szállt az ének:
„Ha még egyszer leány volnék, / Jaj, de szépen felöltöznék…”

Megvallatni
öreget, fiatalt
Ezen az estén székely, Duna-Tisza közi, dunántúli
folklór váltakozott, az énekek, mondókák, táncok többsége azonban a bukovinai
székely népművészetet idézte fel. Érthető módon, hiszen
az est házigazdája az országos – sőt, mondhatjuk: nemzetközi – hírnevű érdi Bukovinai Székely Pávakör és ve-

teknek – mondja Csombor
Endre, a népművészet mestere, aki nyugdíjas vasutas
és Kelenföldről vendégként
jött Érdre, feleségével, bemutatni tudásukat, bemutatni, tanítgatni a fiataloknak a
táncokat. – Úgy mondják
azon a tájon: „Megyünk a kórusba.” A kórusban vidám
élet folyt. A lányok fontak,
míg a legények ellopták tőlük az orsót. Kiváltani csókkal lehetett. A téli estéken
sok fiatal talált egymásra, a
kórusban szerelmek szövődtek és házasságok lettek belőle.
– A Páva-kör és a Mákvirág együttes viszont egy autóbuszon ismerkedett össze
– vált némiképp témát Kóka
Rozália, és magyarázatul
Szíjjártó Csaba veszi át a
szót.
– A helyi népek fesztiváljára mentünk Zakopanéba,
1973 szeptemberében. Valóban, útban oda ismerkedtünk meg az autóbuszon, és
másnap, a fesztiválon már
kísértük is a Páva-kört. Megnyertük az első díjat. Ezt követően egy évig itt játszot-

és hittel művelik a népzenét,
néptáncot, és kutatják, programszerűen alkalmazzák az
ősi népi hangszereket. Érden szombat este például bemutatták a kiscimbalom
mellett az ősi csángó
ütőgardont, népies nevén az
ütis-csipist.

Közösségben lenni

– Olyan zenét, éneket, táncot, olyan hangszereket láttam-hallottam itt, amilyenekkel, bevallom, még sehol
sem találkoztam – mondja
Harmat Jenő műszerész, a
táncház fiatal vendégeinek
egyike. – El szoktam járni a
művelődési házba, amikor
el-elkapok valami jót. Nagyon tetszik ez az egész, bizonyos, hogy törzsvendég
leszek itt.
– Én sajnos csak a vége felé
érkeztem – mondja Somos
Miklós szakközépiskolai tanuló –, ma költöztünk át Érdről Diósdra, s ahogy tudtam,
rohantam ide. A plakát felkeltette az érdeklődésemet.
Mayer Margit gyors- és
gépírónő Budapesten, a 20as Volánnál:
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– Beatre, moziba szoktam
eljönni. Nagyon tetszik ez a
kötetlen, szokatlan műsor,
vagy nem is tudom, hogyan
nevezzem. Nagyon tetszik…
Novák József, a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat
segéd-gépkocsivezetője szorosabban kötődik a művelődési házhoz, az asztaliteniszező klub vezetője.
– Érdekes ez a számomra
is jórészt ismeretlen népzene, érdekesek a hangszerek
is. Ez a furulyaszóló is, amit
az egyházaskozári Polgár
Józsi bácsi adott elő, olyan,
hogyha a rádióban hallanám, talán kikapcsolnám a
készüléket. De így, közösségben hallani, egészen
más.
Bozár Károly és felesége
– a ceglédi Török János növénytermesztő és állattenyésztő szakközépiskola tanárai – Ceglédről a táncház
kedvéért utazott el ezen az
estén Érdre.
– A Pest Megyei Hírlapban
megjelent hírre figyeltünk
fel. Nem bántuk meg a fáradságot, szép este volt a táncházban.
– Szeretném, ha ugyanezt
mondanák el vendégeink a
jövőben is – mondja Urbán
László, a művelődési ház
igazgatója. – A táncház havonta egyszer várja az érdeklődőket, legközelebb kalotaszegi, majd somogyi és
nógrádi összeállítást mutatunk be. Szeretnénk megformálni a művelődési ház sajátságos arculatát, és úgy
gondoltuk, hogy az alap – a
Páva-kör – és az adottság
megvan ahhoz, hogy az érdi
művelődési ház a meg ye
egyik folklórközpontja legyen. Mellette az úgynevezett táncvonalat szeretnénk
kiteljesíteni és némi eredményt már el is értünk. Több
mint harminc a tagja a modern tánccsoportnak, és működik az úttörő tánccsoportunk is. Természetesen továbbra is rendszeresen maradnak a beatestek, és most
egy újabb gondolatot forgatunk a fejünkben. Hamarosan meghirdetjük a fiatal
házasok tánctanfolyamát –
gyermekmegőrzéssel. Amíg
az apukák-anyukák táncolnak, gyermekeiknek mesefilmeket vetítünk.
Mondja mindezt az igazgató, miközben kinn az előcsarnokban vidám énekszótól visszhangzik a terem:
„Kácsa van a vízben, / Bor
van az üvegben. / Hajcsuk,
hajcsuk, / Hajcsuk ki belőle…”
n Deregán Gábor

műsor
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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.
Kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

ELŐZETES

3276 expedíciós nap, a múzeumalapító Balázs Dénes
geográfus újraolvasva
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

Maskara
Farsangi foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak
Csoportokat csak előzetes
egyeztetés után tudunk fogadni.
Bejelentkezés legalább 10 nappal
a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

DUNA-ART FOTÓKLUB
Lakótelepi Klubövezet,
Enikő u. 2.
Minden páratlan hét keddjén, 18 órakor

SZÍNHÁZBÉRLET
Szahara csillaga
Zenés vígjáték két részben
Február 21-én, vasárnap 15 órakor

Hely- és sporttörténeti
kiállítás
Teljes árú jegy: 400 Ft
Kedvezményes jegy: 200 Ft

GUZSALYAS KÉZIMUNKA
SZAKKÖR
Lakótelepi Klubövezet, Enikő
u. 2.
Minden csütörtökön 15–18 óráig

MICIMACKÓ BÉRLET
A császár új ruhája
Klasszikus mese arról, hogy
nem a ruha teszi az embert
Február 22-én, hétfőn 10 és 14 órakor

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

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

A Múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe
vehető kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Kovács Nóra
06 23 363 036.

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

PROGRAM
BABA – BÖRZE
Használt ruhák cseréje,
KERTBARÁT KÖR
vására
Lakótelepi Klubövezet,
Február 13-án, szombaton 9–12 óráig Enikő u. 2.
Minden páros pénteken 17
SZÍNHÁZ
órakor
Eric Assous: Boldogság
Aktuális kerti teendők
Szerelmi kaland hat képben
Február 12-én, pénteken 17 órakor
Bemutatja a József Attila
Színház Pikali Gerda és Rékasi
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Károly főszereplésével. RendeLakótelepi klubövezet,
ző: Verebes István.
Enikő u. 2.
Február 14-én, vasárnap 15 órakor
Kiállítások, botanikus kertek,
gyűjtemények MagyarorszáKIÁLLÍTÁS
gon és külföldön
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Február 12-én, pénteken 17 órakor
Legyen tél!
A Duna-Art Fotóklub tagjainak
VITALITÁSKLUB
közös kiállítása
Hétfőnként 17 órától
Megfázás a biologika szemELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
szögéből
Mach Márta textilszobrász
Előadó Albert Enikő
kiállítása
Megtekinthető február 24-ig
Február 15-én, hétfőn 17 órakor

A SZEPES GYULA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MEghíVja ÖNT ÉS baráTaIT

FURULYÁS PALKÓ
A Kolompos együttes műsora
Március 6-án, vasárnap 11 órakor
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
www.foldrajzimuzeum.hu
info@foldrajzimuzeum.hu
Nyitva tartás: Keddtől vasárnapig
10-től 18 óráig

www.adronehungary.com

2016. február 12-én 18 órára

ÍGY LÁTNAK A DRÓNOK
című fotókiállításának megnyitójára
Stokker Tamással és Kiss Balázzsal
M. Nagy Péter beszélget
a drónfotózás kulisszatitkairól
a program ideje alatt egy professzionális fotózásra alkalmas drón is látható lesz.

A kiállítás megtekinthető: 2016. március 9-ig. Érd, Alsó utca 9.

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVA TARTÁSA

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

CSUKA ZOLTÁN VÁROSI
KÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
PROGRAM
FELNŐTT KÖNYVTÁR
Ötletadó könyvválogatás
kisállattartóknak
Február 1–16-ig
Könyvválogatás a kézimunkák szerelmeseinek
Február 17–29-ig

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

Alkotó kolléga sorozat
Márai Veronika gobelinekből
összeállított kiállítása
Február 17-től március 16-ig
GYERMEKKÖNYVTÁR
Medve-napok
Csoportokat csak előzetes
egyeztetés után tudunk fogadni.
Bejelentkezés legalább 10 nappal
a foglalkozás előtt.
Februárban folyamatosan

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

Kedvenc könyv
Internetes szavazás
Februárban folyamatosan

Téli Tárlat
Megtekinthető február 20-ig

vasárnaponként 15 órakor

FEBRUÁR 21.

MŰSORVÁLTOZÁS
CSALÁDI MATINÉ
Bíró Eszter:
Állati zenés ABC
Április 16-án, szombaton 16 órakor

A Kárpát-medence tudományos feltárói
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

ZENEI KÖNYVTÁR
Zenei Klub
Vendég Baráti Kristóf hegedűművész
Február 11-én, csütörtökön 18 órakor

SZÍNHÁZBÉRLET
2016 TAVASZ

SZAHARA
CSILLAGA

zenés vígjáték
két részben
Szereplők:
Magyar Attila
Várkonyi Andrea
Harsányi Gábor
Plásztán Anett
Czakó Ádám
Nyertes Zsuzsa
Heller Tamás
és két táncos

George Axelerod vígjátéka
a Gergely Theáter előadásában
Szereplők:
Fábián Anita
Pelsőczy László
Házi Anita
R. Kárpáti Péter
Némedi-Varga Tímea
Gergely Róbert
Szabó Máté

MÁRCIUS 20.

KAMARATEREM
Így látnak a drónok
Stokker Tamás és Kiss Balázs
fotókiállítás-megnyitója
Február 12-én, pénteken 18 órakor
KLUBÉLET

Magyar utazók, földrajzi
felfedezők
Teljes árú jegy: 800 Ft
Kedvezményes jegy: 400 Ft

Meseszombat
Némedi-Varga Tímea választott
meséje: Csipkerózsika
Február 20-án, szombaton 10–12 óráig

Rendezte: Gergely Róbert

SZERELMES KOMÉDIÁSOK avagy MISS ARIZONA
zenés vígjáték két részben – Írta és rendezte: Harsányi Gábor
ÁPRILIS 10,

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
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Szereplők: Heller Tamás, Gregor Bernadett, Csengeri Attila, Sáfár Anikó, Szarvas Attila, Cseke Katinka

A három alkalomra szóló bérlet ára 7000 Ft.

Bérletek válthatók a művelődési központ pénztárában, hétköznapokon 10–18 óráig.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Február 15., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Kézilabda-mérkőzés DVSC–Érd
21:00 Globo Világjáró 8. rész
21:30 A selyemút színes, magyarul beszélő
japán-kínai filmdráma R: Juna Sato
12 éven felülieknek!
23:10 Jazzland 44. rész
23:40 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
Február 16., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 Vámos Miklós beszélgető műsora
45. rész
20:55 Jazzland 44. rész
21:25 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55 Fény-Kép kulturális magazin
22:25 Globo Világjáró 8. rész
22:55 É rdi Panoráma
heti események összefoglalója
23:25 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
Február 17., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Veszélyes játékok
színes, magyar játékfilm R: Fejér Tamás
21:35 KalandoZoo 45. rész
22:05 Mozgás sportmagazin
22:35 Tea két személyre 45. rész

HÉTFŐ
06.00	Napos oldal Ölvedi Rékával
	
Az Érd FM 101.3 reggeli információs műsora
	Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Heti menüism.
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	Kis esti zene
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	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
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	Bigyó
	
Az Érd FM 101.3 technológiai
magazinja
20.00	Kis esti zene
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

23:05 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
00:05 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:20 Híradó
Február 18., CSÜTÖRTÖK
19.00 Híradó
19.15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 „Szabadulás nélkül” 3. rész
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban
20:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Tea két személyre 46. rész
21:00 Sztárportré 33. rész
21:30 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
22:00 Mozgás sportmagazin
22:30 Fény-Kép kulturális magazin
23:00 Fogadóóra kérdezzen a polgármestertől
23:30 Híradó
23:45 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról

23:20 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
23:50 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
Február 20., SZOMBAT
19.00 Érdi Panoráma
heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 9. rész
20:00 Polgár-társ
vallás – nemzetiség – civil társadalom
20:30 Veszélyes játékok
színes magyar játékfilm R: Fejér tamás
22:05 „Szabadulás nélkül” 3. rész
Előadás-sorozat a Magyar Földrajzi
Múzeumban
22:35 Mozgás sportmagazin
23:05 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:35 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó

Február 19., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 46. rész
20:00 Jazzland 45. rész
20:30 Királylány zsámolya
színes, magyar játékfilm R: Fejér Tamás
21:50 Híradó
22:05 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
22:20 Tea két személyre 46. rész
22:50 Mozgás sportmagazin

Február 21., VASÁRNAP
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 46. rész
20:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Királylány zsámolya
színes, magyar játékfilm R: Fejér Tamás
21:50 Csak tükörben
22:00 A selyemút színes, magyarul beszélő,
japán-kínai filmdráma R: Juna Sato
12 éven felülieknek!
23:40 Párbeszéd beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

10.00	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	Bigyó 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

14.00	Hazafelé Bálint Lászlóval
	Az Érd FM 101.3 délutáni információs műsora
18.00	Zene óra
	Popzene mindenkinek
19.00	Esti Mix
	Pop, duma, satöbbi

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	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
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	Hallgass hazait – magyar zenék
magazinja
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	Irodalom óra
	Hangoskönyv sorozat
11.00	JazzPresszó ism.
12.00	Tánczenei koktél

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	Kis esti zene
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	Kis esti zene

hirdetmények
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Szociális Gondozó Központ Érd

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

PÁ LYÁ Z AT O T H I R D E T

Család- és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest
megye, 2030 Érd, Vörösmarty
utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: a szociális
és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, családok és
közösségi csoportok segítése
a társadalmi integráció érdekében. A szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének formáiról megfelelő
tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás,
szociálpedagógus, szociálpoli-

tikus, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
szociális menedzser,
• hasonló munkakörben szerzett legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat,
• magyar állampolgárság, tiszta
erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Denkovics Ildikó 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, Budai út 14.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1/241/2016,
valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
• elektronikus úton Denkovics
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül
• személyesen: Pest megye,
2030 Érd, Budai út 14.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a munkakör
betöltése kizárólag a megjelölt
végzettségekkel 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: 2016. február 29.

Szociális Gondozó Központ Érd

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

PÁ LYÁ Z AT O T H I R D E T
Időseket Ellátó Központ

szociális segítő 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:
mindennapi életvitelükben
akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást saját
lakókörnyezetükben. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a
rászorulókat. A gondozással
kapcsolatosan felmerülő adminisztrációt elvégzi, nyilvántartásokat vezet.
Illetmény és juttatások: az
illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, szociális gondozó és szervező,

• hasonló munkakörben szerzett, legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványmásolat,
• erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Denkovics Ildikó 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, Budai út 14.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
1/242/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális
segítő.
• elektronikus úton Denkovics
Ildikó részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül
• személyesen: Pest megye,
2030 Érd, Budai út 14.
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 fogadni, amelyek
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek maradéktalanul
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

KÖ ZL EM ÉNY

A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés rendszerének
változásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ÉTH (az
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.) elkezdte az otthoni szelektív
hulladékgyűjtő
edények
kiosztását, amely felváltja
a korábbi zsákos rendszerű
gyűjtést.
Hamarosan minden kedves
érdi ügyfelünk kap egy tájékoztatót, amely konkrét
időpontot tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy mikor és
hol veheti át a két szelektív
gyűjtőedényt. Ez a tájékoztató nem egyszerre kerül
mindenkinek
kiküldésre,
hanem folyamatosan, a tervezett átadást megelőző héten. Az átadás ütemezését a
gyűjtési időpontok alapján
kialakított városi körzetek
szerint terveztük meg, hogy
ne egyszerre, egy időben
történjen meg az átadás-átvétel, elkerülendő az esetleges torlódásokat.
Az egész városra kiterjedő
kiosztást megelőzően egy
úgynevezett kísérleti időszakot és területet is beiktattunk, hogy a gyakorlati
végrehajtás során, az itt
esetleg felmerülő problémákat időben kiküszöbölhessük. Ebbe a szakaszba
300 háztartást vontunk be,
tehát első körben még csak
számukra kerülnek átadásra a gyűjtőedények.
Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a törvényi előírások kötelezik cégünket a
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének biztosítására és
a lakosokat az otthoni szelektív hulladékkezelésre, -gyűjtésre. Ennek megkönnyítése
érdekében az Érd és Térsége
Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be szelektív

hulladékgyűjtő
tartályok
(köznyelven kukák) beszerzésére. Ezeknek a kiosztása
történik folyamatosan.
Az edényekért nem kell
ellenértéket fizetni, de a
használónak a jó gazda
gondosságával azokat meg
kell óvnia.
Az átadás gördülékenyebbé tétele végett az átadásátvétel személyesen vagy
meghatalmazott útján, az
ÉTH Sas utcai telephelyén
történik, az értesítőlevélben jelzett időpontban.
Ezekben a hetekben az
ügyfélszolgálat csak az
ügyfélszolgálati
időben
fogad, és a hulladékudvar
szombaton zárva tart. Az
átvételt megoldani nem tudók (idős, egyedülálló stb.)
számára a későbbiekben,
az általuk kezdeményezett
megkeresés alapján, az ÉTH
igyekszik segítségükre lenni a kukák átvételében.
Ezúton tájékoztatjuk az
érdeklődőket, hogy korlátozott számban már lehetőség van kerti komposztálóedény igénylésére. Az
edényeket
jelentkezési
sorrend alapján bocsátjuk a
jelentkezők rendelkezésére,
a növényi vegetáció beindulását követő időpontban.
Az ÉTH ügyfélszolgálata a
fenti témákban is, telefonon (06 23 522 600), e-mailben
(ugyfelszolgalat@
eth-erd.hu), levélben vagy
személyesen (2030 Érd, Sas
u. 2.) folyamatosan az Önök
rendelkezésére áll.
TEGYÜNK KÖZÖSEN VÁROSUNK TISZTÁN TARTÁSÁÉRT ÉS KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!
AZ ÉTH Sajtószolgálata

NE ENGEDJÜNK A MOCSOKNAK!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0-tól 24 óráig:

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

Tájékoztatás locsolási
csatornadíj-kedvezmény
igénylésének lehetőségéről
A vonatkozó jogszabályok
szerint a szennyvízelvezetési
helyről a szennyvízelvezető
műbe
kerülő
szennyvíz
mennyisége
méréssel
(szennyvízmennyiségmérő
beépítésével)
–
mérés hiányában pedig az
adott helyen fogyasztott
vízmennyiség
alapul
vételével állapítható meg.
Azaz, ahol a bebocsátott
szennyvízmennyiséget külön
nem mérik, ott az elfogyasztott
vízmennyiség alapján kell
megfizetni a szennyvízdíjat.
A víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II.27.) Kormányrendelet 63. §
(6) bekezdés d. pontja értelmében azonban lehetőség van
arra, hogy ne vegye figyelembe az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. (továbbiakban
ÉTCS Kft.) a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az
elkülönített mérés hiányában,
házikert* öntözéséhez május
1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban felhasznált,
az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százalékát elérő vízmennyiséget,
amennyiben azt a lakossági
Felhasználó kéri. Az ÉTCS Kft.
e
csatornadíj-kedvezményt
mennyiségi korrekció útján
biztosítja.
*A házikert olyan lakossági Felhasználó nevén nyilvántartott
legfeljebb 2000 m2 területű földterület (tehát ide nem értve balkonládákat, szobanövényeket
stb.), amely felülete alkalmas
olyan zöldterület kialakítására,
aminek fenntartásához annak
folyamatos öntözése célszerű.

• A lakossági Felhasználó
egyéb, helyi vízvételi lehetőséggel nem rendelkezik
(víziközműből szolgáltatott
ivóvizet használ locsolás céljára), és nincs külön mérője
a locsolási víz elszámolására
(locsolási ikermérő vagy locsolási célú mellékvízmérő).
• A felhasználási helyen legfeljebb 2000 m2 méretű
házikert* található, és érvényes hitelesítésű bekötési
vagy mellékvízmérő működik.
Igénylő rendelkezik az ÉTCS
Kft.-vel kötött érvényes, lakossági díjas közszolgáltatási
vagy lakossági díjas mellékszolgáltatási
szerződéssel,
illetve nem áll fent teljes körű
mellékmérősítés.
A locsolási csatornadíj-kedvezményre jogosító igénylőlap Társaságunk részére
történő visszaküldésének határideje 2016. április 15., mely
beérkezése esetén az ÉTCS Kft.
a kedvezményt 2016. május
1-jétől** biztosítja. Az igénylőlapot kitöltést és aláírást követően a fejlécben látható elérhetőségeinkre kérjük eljuttatni
(személyesen, telefaxon, elektronikusan vagy postai úton) a
Felhasználó által igazolható
módon. Az igénylőlapot a
www.erdicsatornamuvek.hu
oldalról is letöltheti.
** Felhasználói mérőállás diktálás hiányában a Szolgáltató
arányosítással állapítja meg a
fenti időpontokban a kedvezmény alapjául szolgáló kezdő
és záró időpont mérőállásait,
soron kívüli szolgáltatói mérőleolvasást az ÉTCS Kft. az elkülönített mérés nélküli, locsolási
csatornadíj-kedvezmény okán
nem végez.

Mint az Ön számára is ismeretes, 2015. évben és az azt
megelőző években a fenti
kedvezményt igénylés nélkül biztosította az ÉTCS Kft.
minden lakossági Ügyfelének, azonban a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések
változása miatt a nyári locsolási csatornadíj-kedvezményt – az azzal élni kívánóknak – 2016. évtől már
igényelni szükséges.
Az elkülönült mérés nélküli,
locsolási csatornadíj-kedvezmény igénylésének feltételei a
következőek:
• A lakossági Felhasználó lehetőséget biztosít a Szolgáltatónak, hogy az igénybevétel
feltételeit előzetes értesítés
nélkül ellenőrizze.

Amennyiben az igénylőlap
2016. április 15. után érkezik
be Társaságunkhoz, úgy az
ÉTCS Kft. az elkülönített mérés
nélküli, locsolási csatornadíjkedvezményt a soron következő elszámolási periódusban
biztosítja a Felhasználó részére, és a korábbi periódusra elmaradt locsolási kedvezmény
visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
A kérelmet nem szükséges
évente meghosszabbítani, a
kedvezményt a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási
szerződés tartama alatt az
ÉTCS Kft. folyamatosan biztosítja.
Érd és Térsége
Csatorna-szolgáltató Kft.
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A Csuka Zoltán Városi Könyvtár

ZENEI KÖNYVTÁROST
keres határozatlan időre.

Munkaköri feladatok:
• a könyvtár Zenei Részlegével kapcsolatos minden feladat ellátása,
• bekapcsolódni a könyvtár
más részlegeinek munkájába.

• programszervezésben szer- 1992. évi XXXIII. törvény renzett gyakorlat.
delkezései az irányadók.

Elvárt kompetenciák:
• önálló, precíz munkavégzés,
• rugalmasság,
• jó kapcsolatteremtési készAlkalmazási feltételek:
ség,
• felsőfokú könyvtáros vég- • terhelhetőség,
zettség,
• megbízhatóság.
• legalább minimális fokú zenei előképzettség,
Kiválasztás folyamata:
• felhasználói szintű számí- • kiválasztás első fordulója:
tástechnikai ismeretek,
hirdetésben megfogalma• önálló munkavégzésre való zott kompetenciák alapján
képesség,
a könyvtár vezetői válogat• büntetlen előélet,
nak a jelöltek között,
• magyar állampolgárság,
• kiválasztás második fordu• cselekvőképesség,
lója: személyes interjú.
• kiválasztási eljáráson való
megfelelés.
Munkavégzés helye: Érd,
Alsó u. 27.
Előnyt jelent:
• könyvtári munkában szer- Az állás betölthető: 2016.
zett gyakorlat,
március 15-től.
• SZIKLA könyvtári rendszer
ismerete,
Illetmény és juttatások: Az
• pedagógusi előképzettség, illetmény megállapítására
gyakorlat,
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

Jelentkezés az állásra: a feltételeknek megfelelő pályázók jelentkezését 2016. február 25-ig várjuk: e-mailben:
sebestyenewa@csukalib.hu,
postai úton: Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. vagy személyesen a fenti címen.
A jelentkezéshez kérjük
csatolni:
• fényképpel ellátott szakmai
önéletrajz,
• végzettséget igazoló oklevelek másolata,
• motivációs levél,
• hozzájáruló
nyilatkozat
arról, hogy a jelentkezési
anyagát a bírálatban részt
vevők megismerhetik,
• tudomásulvételi nyilatkozat arról, hogy a pozíció elnyerését követően köteles
három hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítványt benyújtani.

Tisztelt Érdi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett, „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan, 3 alprogram keretében.

ELHALLGATOTT TÖRTÉNELEM (GUL-15-A)
A pályázat célja: Az Emlékév témájában eddig
elvégzett kutatások, illetve új kutatások eredményeinek megismertetése a tudományos
közélettel, valamint a társadalom szélesebb
rétegeivel nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül,
valamint a hadifoglyok és civil elhurcoltak ös�szegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire, emlékhelyekre szervezett emlékutak
támogatása, megemlékezés az elhurcoltakról.
A pályázók köre: Többek között alapítványok,
egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális
és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények, köznevelési intézmények, egyéb
fenntartású intézmények, természetes személyek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: max. 100%
A támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

egyesületek, tudományos, kulturális, muzeális
és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézmények, köznevelési intézmények, egyéb
fenntartású intézmények, természetes személyek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: max. 100%
A támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
5.000.000 Ft
Benyújtási határidők (szakaszos):
2016. február 22.
2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
gov.hu

A MI TÖRTÉNETÜNK (GUL-15-C)

A pályázat célja: A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások személyes
történetének felkutatása és különböző formában (vers, próza, film, kiadvány, színházi forgatókönyv, drámajáték forgatókönyve) történő
megjelenítése, az egyéni sorsok tágabb közvéleménnyel való megismertetése, valamint a pályázati kiírásban meghatározott téma oktatását
segítő anyagok előállítása.
A pályázók köre: természetes személyek
A támogatás formája: vissza nem térítendő
KOR-DOKUMENTUMOK (GUL-15-B)
A támogatás mértéke: max. 100%
A pályázat célja: A Szovjetunióba hurcoltak A támogatás összege: min. 100.000 Ft, max.
sorsának minél szélesebb körű megismerteté- 2.500.000 Ft
se, nemzetközi, országos, helyi és nemzetiségi Benyújtási határidők (szakaszos):
kiállítások, és kapcsolódó kiadványok, regioná- 2016. február 22.
lis és helytörténeti kutatások anyaga megjelen- 2016. március 22.
Pályázati kiírás elérhetősége: www.emet.
tetésének támogatása révén.
A pályázók köre: Többek között alapítványok, gov.hu

szépkorúak
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Köszönet
A Hétszínvirág Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1%-át számunkra felajánlott. Nekik köszönhetően, illetve a felajánlott összeget kipótolva, 234 823 forintért vásároltunk
fejlesztőjátékokat és bordásfalat az Érdi Kincses
Óvoda Ófalusi Tagóvodába járó gyermekek részére
karácsonyra.
Pócsiné Sivák Erzsébet
kuratóriumi elnök

RAJZOLJATOK EGY BOHÓCOT!
20 éves a Bohócszínház Alapítvány. Ez alkalomból rajzpályázatot hirdetünk: Rajzolj egy bohócot! címmel. Célunk a legnagyobb bohócrajzgyűjtemény létrehozása, valamint a kórházi gyermekprogramok népszerűsítése. Kérünk benneteket, hogy a jókedvet segítő, néhány perces közreműködésetekkel – egy bohócrajz elkészítésével – vegyetek részt kezdeményezésünkben, és legyetek a barátaink!

Két család is vendégül látja a kisinyovi hallgatót

Télbúcsúztató a Topoly utcában

Moldáv diákvendég a Gárdonyiban

Hófehérke és a hét törpe az idősotthonban

Nemcsak részt vesz az angol nyelvórákon, hanem
foglalkozásokat is tart, ismerkedik országunkkal,
nemzeti kultúránkkal, szokásainkkal, s remélhetőleg közben új barátokra is szert tesz Ruxanda
Cucerenco, aki a múlt héten érkezett Érdre és hat
hétig a Gárdonyi Iskola vendége lesz.
Noha két héten keresztül
Tomka Lilla, az Érdi Ifjúsági Önkormányzat diákpolgármestere is vendégül látja
a Moldáv Köztársaság fővárosából, Chisinäuból (Kisinyovból) érkező egyetemistát, lapunknak nyilatkozva
sietett megjegyezni, hogy ez
a látogatás nem az ifjúsági
testület által szorgalmazott

Ruxanda Cucerenco e diákszervezet önkéntes programja során érkezett váro
sunkba, ahol két hétig
Tomka Lilla, később pedig
Kapott Szonja családja látja
őt vendégül. Az iskolában –
mivel nem ért magyarul – főként az angol nyelvórákon
vesz részt, amelyeken rövid
foglalkozásokat is tart, hi-

pontjában is sétáltak, váro
sunk is nagyon tetszett a
vendégnek. Mivel szereti a
zenét, koncerten is voltak a
Liszt Ferenc Múzeumban.
Kapott Szonjától – akinél
egy hónapot tölt majd a vendég – megtudtuk, gondolatban már ő is elképzelte, mit
szeretne neki megmutatni,
de a részletes programot
úgyis közösen állítják majd
össze.
Ru x a nd a
Cuc er enc o
ugyan biokémiát hallgat a
hazai egyetemen, de nagyon
szeret a kisgyermekekkel is
foglalkozni, így a napköziben is tart majd foglalkozásokat. Kérdésünkre elmond-

A rajzot életkortól függetlenül bárki elkészítheti, egyénileg
vagy csoportosan. Beküldhető postán: 8052 Bohócdoktorok – (Postán maradó levél), vagy e-mailen:
bohocszinhazposta@gmail.com
Részletes tájékoztatást weboldalunkon olvashattok: www.
bohocdoktorok.hu
Várjuk jelentkezéseteket, és ha tehetitek, továbbítsátok üzenetünket, szóljatok mindenkinek!

Szeretettel meghívjuk Önt a negyedik ízben megrendezésre kerülő

Vörösmarty-bálra

2016. február 13-án 17 órai kezdettel,

Sztárvendég:

Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekese.

A rendezvény teljes bevételét idén az iskolai pihenőbútorok további
beszerzésére szeretnénk fordítani.

Programok:
18:00 Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekesének műsora
18:30 felszolgált vacsora, melyre három-féle menüből lehet előzetesen
választani
20:00 tánc - retro disco
22:00 tombola, melynek fődíja 2 személyes wellness hétvége
23:00 tánc
Lajsz András koktélbárja, a diákok által működtetett cukrászda, teázó,
kávézó, fotóstúdió várja a közönséget.

Vacsoraigénylés és asztalfoglalás – baráti társaságok számára is február 5-ig lehetséges.

Elérhetőség:
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd, Széchenyi tér 1.

Tel/Fax: 06-23-365-671 vagy 06-23-367-229
Email: vmg@vmg-erd.hu

Igaz, a február 4-ei farsangot nem este, hanem kora
délután rendezték, az idősek
így is nagyon jól érezték magukat. A „bemelegítésről” az
otthon munkatársai gondoskodtak: jelmezbe öltözve adták elő Hófehérke és a hét
törpe paródiáját, amit hangos nevetés és folytonos taps
kísért.
– Minden évben közös farsangi mulatságot rendezünk
az otthon lakóinak és az idősek klubjának. Műsor, zene,
tánc, uzsonna – farsangi
fánk és üdítőital – szerepel a
délután programjában – tudtuk meg Érsek Sándornétól,
az Időseket Ellátó Központ
intézményvezetőjétől.
Bár nem sokan éltek a lehetőséggel, aki akart, be is
öltözhetett: a jelmezeket a
gondozók biztosították, míg

a talpalávalót Rozbora András és Molnár István biztosította – ők évek óta ingyen
zenélnek az időseknek. Mint
Érsek Sándorné elmondta,
az idősek ugyanúgy szeretik
a farsangot, mint bárki más,
és nagyon készülnek rá minden esztendőben – még az
ebédlő feldíszítésében is segédkeztek.
– Több ilyen mulatságon
részt vettem már, nagyon jó
szokott lenni – mondta mosolyogva az egyik idős hölgy,
aki úgy emlékszik: gyermekkorában nem volt divat a
farsangolás.
Gődér Jánosné azonban,
aki Vas megyéből származik, felidézte a régi népszokásokat: – A farsang végét
mindig megültük. Felvonultunk, mint május elsején, és
annak a leánynak, aki nem

Az otthon munkatársai jelmezbe öltözve adták elő Hófehérke és a hét törpe paródiáját
talált párra a farsang idején,
egy nagy ágat vagy facsemetét kellett húznia maga után
– emlékezett vissza nevetve.
Az idősotthonban nemcsak
a mulatság változtatta meg
az élet mindennapi rendjét –

az épületben jelenleg felújítási munkálatok zajlanak: a
régi fémajtókat műanyag nyílászáróra cserélték, két szobát összenyitottak, és dolgoznak a tetőszerkezet felújításán. Asztalosmunkák van-

nak még hátra: nővérpultot
készítenek, és minden lakószobában kicserélik a szekrényeket. Az átalakítások
előreláthatóan tavasszal fejeződnek majd be.
n Á. K.

Nyolcvanévesen talált új barátokra Manci néni

TISZTELT HÖLGYEM/URAM!

A bálon vacsorával, élőzenével, tombolával várjuk kedves vendégeinket.

„Itt a farsang, áll a bál” – hirdették hatalmas betűk
a Topoly utcai idősotthon ebédlőjében. Nemcsak a gyermekversből kölcsönvett sor, hanem
az ünnepi díszítés, a konfettivel szórt asztalok is
mutatták: mulatság készül.

90 éves kor után ötévenként jár az életéveknek megfelelő jubileumi összeg

MEGHÍVÓ

melynek helyszíne a gimnázium épülete.
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Ruxanda Cucerenco (középen) vendéglátóival, Tomka Lilla diákpolgármesterrel (balra) és Kapott Szonjával
diákcsereprogram része,
hanem az AIESEC, fiatalok
által vezetett nemzetközi
szervezetnek köszönhető.
Pintérné Bernyó Piroska, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
igazgatója már korábban
felvette a kapcsolatot a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező világszervezettel, amelynek többek között az is célja, hogy a középés felsőoktatásban részt
vevő diákoknak lehetőséget
nyújtson külföldi tapasztalatszerzésre. Ennek a programnak köszönhetően a diákokat – utazzanak bár a világ bármelyik pontjára –
mindenütt családoknál helyezik el, mert ezáltal közvetlen kapcsolatba kerülnek
vendéglátóikkal és jobban
megismerik az adott állam
kultúráját.

szen itt-tartózkodásának az
is célja, hogy tapasztalatait
megosztva a befogadó iskola
diákjainak angoltudását is
fejlessze. Közben szeretne
minél többet megtudni Magyarország kultúrájáról és
szokásairól.
Még sosem járt nálunk, de
társaitól azt hallotta, hogy
Budapest a világ egyik legszebb fővárosa, így alig várta, hogy megláthassa – mesélte Ruxanda. – Sajnos,
azon a napon, amikor a fővárosba mentünk, épp köd volt,
ami a Gellért-hegyi látképet
alaposan elrontotta, de
nincs akadálya annak, hogy
vendégemmel többször is
visszatérjünk még Budapestre – vette át a szót
Tomka Lilla, hozzátéve, elsősorban azokra a helyekre
k ísér i
el,
a melyek re
Ruxanda kíváncsi. Érd köz-

ta, nagyon jók a benyomásai,
a magyar emberek barátságosak, segítőkészek és még
a tanórák is közvetlenebbnek tűnnek számára, mint
otthon. A diákok rendkívül
nyitottak és kíváncsiak, a tanárok pedig igyekeznek a
tanulókat is bevonni az óra
menetébe, így sokkal érdekesebb a tanulás, jobban
rögzülnek az új ismeretek.
Pintérné Bernyó Piroska
szerint a diákoknak is hasznos, hogy Ruxanda kizárólag angolul tud kommunikálni, mert így ők is kénytelenek elővenni, és ezáltal fejleszteni az angoltudásukat.
Hozzátette: örül ennek a
programnak, mert abban bízik, hogy hamarosan a Gárdonyi iskola diákjai is részt
vehetnek majd hasonló, külföldi tapasztalatszerzésen.
n B. Ábrahám

Hagyományos, télbúcsúztató farsangi báljukat
tartották a Parkvárosi Közösségi Házban a múlt
héten a Fenyves Nyugdíjasklub tagjai, ám ez a
mulatság idén egy kicsit eltért a megszokottaktól,
hiszen egy különleges ünnepi esemény részesei is
lehettek: kilencvenedik születésnapján köszöntötték klubtársukat, Török Péterné Margitot.
Margit néni 90. születésnapja alkalmából Orbán
Viktor miniszterelnök által
aláírt okiratot és az önkormányzat ajándékát vehette
át. „Ez az emléklap hivatott
kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket. Ebből az ünnep alkalmából kívánok Önnek jó egészséget
és további boldog éveket” –
olvasható a miniszterelnök
által aláírt emléklapon,
amely mellé a vonatkozó jogszabály i rendelkezések
alapján, a 90. életévét január
30-án betöltött Török Péterné a nyugdíjfolyósítótól már
korábban megkapta a 90
ezer forint jubileumi jutta-

tást is. A kormányrendeletnek megfelelően ugyanis, 90
éves kor után ötévenként jár
az életéveknek megfelelő jubileumi összeg szépkorú állampolgárainknak.
Manci néninek – így szólítják őt a klubban – Boros Károly, a nyugdíjasklub vezetője is gratulált, de mint kiderült, már pár nappal korábban, szombaton is szerveztek számára egy meglepetéspartit a barátai, amelyen élőzene is volt, ahogyan
most, a farsangi bálon is.
– Soha nem voltam beteg,
most sincs szükségem semmilyen gyógyszerre – dicsekedett az ünnepelt. – Mindig

Török Péterné büszke négy gyermekére, kilenc unokájára és hat dédunokájára
keményen dolgoztam, mégsem siránkoztam, pedig nem
volt könnyű az életem, mégis
elfogadtam, amit a sors rám
mért. Első férjemet 28 évesen vesztettem el, hadifogságban halt meg, azt mondták szívbetegségben. Egy fiú

és egy lánygyermekkel maradtam egyedül, aztán jóval
később újra férjhez mentem
és még egy lánnyal meg egy
fiúval gyarapodott a családom, de sajnos, a második
férjem is hamar elhunyt.
Már jó harminc éve özvegy

vagyok, de mindig arra törekedtem, hogy meglássam az
élet örömteli oldalát. Örülök,
hogy magamra maradva is
felnevelhettem a négy gyermekem, akikre büszke vagyok. Mára már kilenc unokám és hat dédunokám is
van – mesélte.
Török Péterné Füzesgyarmaton született, ott is töltötte élete javát, csupán nyolc
évvel ezelőtt költözött Érdre
a kisebbik lányához. Itt talált rá a Parkvárosi Fenyves
nyugdíjas klubra, ahol azonnal barátságosan fogadták,
így nagyon hamar sikerült
beilleszkednie. Mindeddig
egyetlen klubnapot, rendezvényt sem hagyott ki, hiszen
mindig jól érzi magát kortársai társaságában. Számára
nincs fontosabb a családnál,
mindent megtesz a szeretteiért, vezeti a háztartást, segít
amiben tud. A nyugdíjas
klubban új barátokra, Érden
új otthonra talált.
Isten éltesse Manci nénit!
n Bálint Edit
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Ötvenhét diák kapott elismerést

Harminchét éve tart a mulatság
Ők a legrégibb bálozók a városban, hiszen a Szepes Gyula
Művelődési Központ csaknem
négy évtizede ad otthont a Bukovinai székelyek kosaras báljának, amelyen idén is, a hagyományoknak megfelelően a
bonyhádi Illés Anti és zenekara
húzta a talpalávalót.
A bált minden alkalommal a
Bukovinai Székely Népdalkórus rövid fellépése nyitja meg,
ki nem hagyva a „Már én többet
Bukovina lakója nem leszek”
kezdetű dalt, amely a kényszerből elhagyott szülőföldjükre
emlékezteti az Érden otthonra
lelőket. Ám a dal keltette szomorúság hamar elszáll, mert a
következő nótával már táncba
hívják a vendégeket és kezdődhet a hajnalig tartó mulatság.
Így volt ez az idei, bálon is, de
előtte még Aradszki András ál-

jövőnket is. - A mai nap a vidámságé, a mulatságé, és ahogyan
ismerem a bukovinai székelyeket, egy kis huncutságért nem
mennek a szomszédba, a jókedv
éppúgy része az életüknek,
mint a hit, a kemény munka és a
kitartás – fűzte hozzá Aradszki
András, jó szórakozást kívánva
a résztvevőknek.
A talpalávaló remek muzsikát mint 37 éve mindig, most is
a bonyhádi Illés Anti és zenekara szolgáltatta. A bálozók elemózsiával és italokkal jól megtömött kosarakkal érkeztek, az
asztaltársaságok nem fukarkodtak egymás kínálgatásával,
s amíg nem pirkadt, a mulatozóknak eszük ágában sem volt
hazaindulni!
A bukovinaiak báljának
egyedülálló sajátossága, hogy
bármilyen hangosak és vidá-

A bált a Bukovinai Székely Népdalkórus rövid fellépése nyitotta meg
lamtitkár, országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) is köszöntötte a sokaságot.
Az államtitkár elmondta, sok
érdi azért szeret a bukovinai
székelyek bálján részt venni,
mert ők mindenkit szeretettel,
szinte családtagként fogadnak.
Úgy vélte, az ilyen mondatok
igazi pecsétként óvják és őrzik
közös múltunkat, hagyományainkat és remélhetőleg a közös

mak is a mulatozók, éjfélkor
mindig elnémul a muzsika és
elcsendesednek a vendégek is,
hogy közösen elénekeljék először a székely, majd a magyar
Himnuszt. Sokak számára ez a
rendezvény egyik legszebb, legmegrendítőbb pillanata.
Utána persze még sokáig
folytatódik a mulatság, amíg
bírják erővel, jókedvvel.
n BE

Érd kiváló sportolóit és sportegyesületeit díjazták
Január végén átadták
az Érd Kiváló Sportolója
és az Érd Kiváló Sportegyesülete díjakat. Idén
13 egyéni versenyzőt
és 6 csapatot díjaztak,
akik mindnyájan utánpótláskorúak. Érden tíz
éve jutalmazza a városvezetés a legjobbakat.
A báli belépővel az épület felújításához járultak hozzá a résztvevők

„Elsőbálozók” a Marianumban
Különleges nap volt a szombati a Marianum
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola életében: első ízben rendeztek farsangi
alapítványi bált a huszonöt esztendős intézményben.
Mint Takácsné Tóth Noémi igazgatótól, a Szent Imre
Alapítvány kuratóriumának elnökétől megtudtuk,
elsődleges céljuk az volt,
hogy a szülők és a nevelők
jobban megismerjék egymást és mód nyíljon a kötetlenebb beszélgetésekre is,
hiszen rendszerint hivatalos alkalmakkor – fogadóórán, szülői értekezleten –,
vagy egy-egy kiránduláson
találkoznak egymással.
A minteg y százhatvan
vendéget színes programmal várták: a bál a nyolcadikosok nyitótáncával kez-

Esküvői divat Valentin-napon
A Valentin- nap alkalmából nyílik esküvői ruhákból
kiállítás a hétvégén az Érd
Ipartestület Ügyfélszolgálati Iroda bemutató termében
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dődött, majd svédasztalos
vacsorával folytatódott. A
meghittebb beszélgetésekhez berendeztek egy kis teázót is, ahol az iskola volt
diákjai szolgálták fel a különféle meleg italokat. Egy
másik teremben borkóstolót
tartott az Esztergomi Bazilika dombja alatt fekvő Prímás Pince. Mint Meszleny
László igazgatótól megtudtuk, öt turnusban száz bálozót kalauzoltak el hazánk
négy borvidékére, és megkóstolhattak egy különlegességet is, a pécsi pálos
misebort.

– Készültünk egy kis játékkal is: kvízt szerveztünk, amelyen a szülők csoportokban vehettek részt, a
kérdések pedig a huszonöt
éves jubileumát ünneplő
Marianum iskolához kötődtek. Természetesen tombolát is tartottunk, melynek
díjait a hozzánk járó családok ajánlották fel. Aki tombolát – vagy éppen alapítványi támogatói jegyet – vett,
az épület felújításához járult hozzá, hiszen a befolyt
összeget a nyílászárók cseréjére szeretnénk fordítani
– tette hozzá az igazgatónő.
A Marianum iskola első
alapítványi bálja késő éjszakáig tartott; a jó hangulatról a Trio Shaker zenekar gondoskodott, a konferanszié Weil Róbert, a Madách színház művésze volt.

Az Érdi Kyokushikay Karate Kata csapata: Parádi Péter, Vitay Luca és Kurucz Boglárka, edzőjükkel Kuruczné Medgyes Erzsébettel
szövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén
1-3. helyezést értek el vagy
országos bajnokságon 1-3.
helyezést értek el. A díjazottak személyéről a Sport és
Ifjúsági Bizottság döntött.
A bizottságnak nehéz dolga volt, hiszen tavaly kiemel-

Érdiek a busójáráson
Sipos Boglárka Fanni sumo, Nagy Krisztiás birkózás és edzőjük Tar
Mihály

Mintegy száznyolcvan érdi lakos látogatott el vasárnap a mohácsi busójárásra az Érdi Horvát Önkormányzat szervezésében.
Mint Weszelovits Istvánné elnöktől megtudtuk, a 2011 óta
megrendezett kiránduláson minden évben egyre többen vesznek részt, és nemcsak rác, illetve horvát leszármazottak, hanem más érdeklődők is. A nemzetiségi önkormányzat célja,
hogy ily módon is megismertessék az emberekkel hagyományaikat, valamint az érdi horvát, rác közösséget.

kedő eredményt értek el az
úszók, a küzdősportos diákok, a táncosok, és a tollaslabdázók is. Az elmúlt évben
az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskolából tizenöten jutottak be a Tollaslabda Diákolimpia országos
döntőjébe. Három bajnoki
címet, eg y ezüst és eg y
bronzérmet gyűjtöttek és további pontszerző helyeken
végeztek a diákok, elnyerve
ezzel a legeredményesebb
általános iskolai címet.
Tinka Lajos edző elmondta:
hosszú évek óta folyik tollas-

Érd Kiváló
Sportolói 2015

n Á. K.

az érdi Tescoban, ahol a hónap végéig láthatók a szebbnél szebb menyasszonyi, menyecske és koszorús öltözékek.

- Ez a nap a szerelmesek
napja, és reméljük, hogy házasság születik a szerelemből
– válaszolta Nagy Ilona ruhatervező érdeklődésünkre,
hogy miért éppen Valentin
naptól állítanak ki? – Úgy
gondolom, ilyenkor a szerelmespárok szívesebben gyönyörködnek ezekben az egyedi tervezésű ruhákban, mint
máskor. A menyasszonyi ruhák három babán láthatók a
bemutatóteremben, de lesz
menyecske, koszorús, sőt
örömanya öltözék is kiállítva.
Az Érdi Ipartestület bemutatója február 26-ig tart nyitva, s remélhetőleg ötletet és
Nagy Ilona rendszeresen jár ruha, illetve esküvői kiállításokra, így kedvet adhat az esküvőre.
n tem
nyomon követi az esküvői divatot, trendet

A két évvel ezelőtt módosított rendelet értelmében
minden egyesület és közoktatási intézmény egy ajánlást tehet az Érd Kiváló
Sportolója és az Érd Kiváló
Sportegyesülete díjra, ami
garanciát jelent arra, hogy
biztosan a legjobbak kapják
a magas szintű jutalmat. Az
Érd Kiváló Sportolója Díj
azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni,
vagy csapatsportágban országos diákolimpián vagy
országos bajnokságon 1. helyezést értek el, illetve válogatott kerettagok. Az Érd
Kiváló Sportcsapat Díj pedig
azoknak a csapatoknak adományozható, akik a szak-

Tinka Lajos tollaslabda edző tanítványaival, Györgylőrinc Krisztinával és Harmos Mártonnal

Buzási Boglárka, karate –
Edző: Mártha János
Györgylőrinc Krisztina, tollaslabda – Edző: Tinka Lajos,
Tornai Tibor
Harmos Márton, tollas – Edző:
Tinka Lajos, Tornai Tibor
Juhász Krisztina, 1600m-es
síkfutás – Edző: Kevereschánné
Szabó Mária
Korpás Petra, akrobatikus
rock and roll – Edző: Sárfy
Krisztina, Sárdi Anita Flóra
Kótány Katica, tenisz – Edző:
Komáromi Gábor
Nagy Krisztián, birkózás –
Edző: Tar Mihály, Südi Gábor
Nagy Márk, baseball – Edző
Terry Lingenhoel, Kocsner János
Parádi Péter Oresztész, karate – Edző: Kurucz Mihály, Ku-

labda oktatás a Batthyányban, és évek óta rendszeres résztvevői a diákolimpiáknak is. A sok munka, szorgalom és kitartás meghozta
gyümölcsét, ugyanis eddig
2015 volt a legeredményesebb évük, amit megkoronáztak néhány városi elismeréssel is.
Az elismeréseket Tekauer
Norbert, a bizottság tagja
(FIDESZ-KDNP), valamint
Simó Károly alpolgármester
(FIDESZ-KDNP) adták át.
Az alpolgármester az eseményen elmondta, hogy a
ruczné Medgyes Erzsébet
Sipos Boglárka Fanni, sumo
– Edző: Tar Mihály, Südi Gábor
Sós Dániel, úszás – Edző: Selmeci Attila, Magó Gábor
Tekauer Márk, úszás – Edző:
Selmeci Attila, Magó Gábor
Vitay Luca, karate – Edző: Kurucz
Mihály,
Kuruczné
Medgyes Erzsébet

Érd Kiváló
Sportcsapatai 2015
4X100 vegyes váltó, úszás
Jánosi Kristóf, Kovács Benedek,
Sós Dániel, Tekauer Márk –
Edző: Selmeci Attila, Magó Gábor
Fiú páros, akrobatikus torna
Balogh Máté, Kánnai Márton –
Edző: Baloghné Papp Ildikó
Floorball-Unihoki II. korcsoport Bengyel Kata, Csányi Zoé,
Kaintz Virág, Lázár Daniella, Mé-

sport mindenre megtanítja
az embert: – A sport megtanít célokat kitűzni, a sport
megtanít arra, hogy küzdeni
kell, valamint a sport arra is
megtanít, hogy hogyan legyen az embernek kitartása.
Az városi önkormányzat egy
nagyon jól átgondolt és komoly támogatási rendszert
alakított ki arra, hogy az ifjúság érezze a megbecsülést, s azoknak, akik még
nem kapták meg az elismerést, egy újabb céllal szolgáljon.
n BNYH

száros Krisztina, Szunyok Réka,
Villás Vivien, Zsolnai Arabella –
Edző: Horváth Anikó
Kata csapat, karate Kurucz
Boglárka, Parádi Péter, Vitay
Luca – Edző: Kurucz Mihály, Kuruczné Medgyes Erzsébet
Pirates csapat, baseball
Csobánczy Gergely, Feher Zsombor, Geng Balázs, Hermann Dávid, Kibédi-Varga Ádám, ifj.
Kocsner János, Kottán Béla, Lakó
Balint, Lakó Márton, Oakley Aaron, Szabó István, Szabó Róbert,
Tóth Gergely – Edző: Terry
Lingenhoel, Kocsner János
Xpress serdülő csapat, akrobatikus rock and roll Korpás
Petra, Szalma Borka, Petrovics
Henrietta, Szoldi Viktória, Gábor
Panna, Horváth Fanni, Szente
Fruzsina, Szalai Alexa, Szlotta
Zsófia, Csákó Szilvia, Radván
Emese, Andrási Dóra, Krencz
Dóra, Eőry Laura – Edző: Sárfy
Krisztina, Sárdi Anita Flóra

sport
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A jövő bajnokai
Az Érdi Úszó Sport Kft.
nyolc versenyzője (Ángyán
Máté, Kenderesi Krisztina,
Matolcsy Dóra, Őri Rebeka,
Pigler Attila, Polgár Laura,
Tohl Patrik és Tüke Gréta) állt
rajtkőre a százhalombattai
Jövő Bajnokai felmérő versenyen. Polgár Laura és Őri Rebeka 400 m gyorsúszásban
első és harmadik, 200 m vegyesen második és harmadik
helyet szereztek, míg Őri Rebeka 100 m hátúszásban további egy ezüstéremmel
gyarapította az Érdi Úszó
Sport Kft. éremkollekcióját.

Az elnökre emlékeztek
Minden év februárjában a
Treff 07 SE csapatát alapító
Nyitrai Tamásra emlékeznek
egy kisebb tornával a Piroska
utcai sportcentrumban. Immár negyedszer rendezte
meg emléktornáját a Treff,
amely ezúttal egy négycsapatos U10-es tornát jelentett.
A fiatalok versenyei előtt a
Nemzeti Sport csapata játszott a Treff 07 SE öregfiúk
ellen, ahol a Trefff 19–17-re
nyert. A gálameccs után érkeztek a fiatal kézilabdázók, s
hat, kétszer tizenkét perces
meccset játszottak. A tornán
a házigazdák mellett a Budaörs, a Diósd és a Ráckeresztúr
csapata vett részt, melyet a
keresztúriak veretlenül nyertek, míg második helyen a
Diósd zárt. A dobogó legalsó
fokára állhattak a Treff fiataljai, akik az előttük végző
mindkét csapattal szoros
meccset játszottak.

Egyre népszerűbb a röplabda Érden

Nagy akarattal, fegyelmezetten játszottak a lányok

Kupadöntők nemzeti színű pályán

Tíz perc elég volt a győzelemhez

Csütörtökön a férfiaknál, pénteken pedig a nőknél dől el a Magyar Kupa első
négy helyezettjének sorrendje az Érd Arénában. A szövetség a múlt héten, a
helyszínen megtartott sajtótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy egy megállapodásnak köszönhetően, a kupadöntő pályája piros-fehér-zöld színekben
fog pompázni. Az eseményen részt vett T. Mészáros András polgármester is.

Az ÉRD és az MTK Budapest az NB I 17. fordulójában amolyan „felkészülési tétmeccset” vívott
egymással az Érd Arénában, ugyanis a bajnoki
mellett hét közben a Magyar Kupában is találkoznak (február 10-én 18.órakor). Az ÉRD-nek az
első félidő utolsó öt percében mutatott játéka
elég volt a sima győzelemhez.

- Ez az év a Magyar Röplabda Szövetség alapításának
hetvenedik évfordulója, amit
több nagy rendezvénnyel is
ünneplünk, ennek az első állomása az Érd Arénában tartott
Magyar Kupa döntő – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc, az
MRSZ elnöke, aki hozzátette:
a női válogatott szeptemberben minden bizonnyal Érden
játssza Európa-bajnoki selejtezőit.
T. Mészáros András, Érd
polgármestere arról beszélt,

hogy nagyon örül annak,
hogy a tavalyi év Európa-liga
sikerei után a sportág szinte
már a saját otthonának tekinti Érdet. - A város örömmel
várja, nem csak a kupadöntőt,
hanem a szeptemberi Európabajnoki selejtezőt is, amelynek ugyancsak az Érd Aréna
lesz a helyszíne – mondta el a
polgármester, hozzátéve,
hogy véleménye szerint Dömötör Lászlónak köszönhető
a röplabda megjelenése Érden, hiszen ő volt az, aki meg-

szervezte azt az új évi tornát,
ahol minden év elején annyi
percet játszanak, ahányat
írunk az esztendőben. - Azt
tapasztaltuk, hogy egyre népszerűbb a röplabda a városban, reméljük, előbb-utóbb az
érdi csapat is ott lesz az NB
I-ben. – emelte ki T. Mészáros
András.
A csütörtöki-pénteki mec�csekkel kapcsolatban egyébként érdemes tudni, hogy a
férfiaknál már amolyan hagyománnyá vált a döntő és a

bronzmeccs, ugyanis a Dág és
a MAFC többször küzdött egymás ellen az MK-bronzért, míg
az előző három kiírásban a
mostanihoz hasonlóan a Kecskemét és a Kaposvár csapott
össze az első helyért.
A nőknél ezzel szemben a
bronzcsatába két visszakapaszkodó gárda, a Fatum
Nyíregyháza és a Jászberény
küzdenek a harmadik helyért,
míg a fináléban a Magyar
Kupa címvédő Vasas Óbuda
vagy a Békéscsaba írhat történelmet, előbbi igazi kupaspecialista, míg utóbbi a bajnokság
kétszeres címvédője, de a kupa
döntőjében története során
még soha nem volt érdekelt.
Annyi biztos, hogy négy
igen pikáns, látványos meccsre lehet számítani, nem érdemes kihagyni.
n Domonkos

Dr. Kovács Ferenc, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Ludvig Zsolt főtitkár, Szanyó Tamás, a Graboplast
Zrt. marketing menedzsere valamint T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere.

A klubvezetők a 6-9. helyre várják az Érdi VSE-t

Cheerleaderek
az Arénában

Sokat javult a játék a középpályán

Nem mindennapi eseményre kapott meghívást
az Érdi Torna Club és az Eötvös Loránd Tudományegyetem cheerleader csapatának edzője, Kovácsik
Rita, aki társával, Miklós Mátyással az Egyesült Államokbeli Orlandoban, az egyetemi cheerleader világbajnokságon vett részt. A páros az International Cheer
Union főtitkárától kapott
meghívást azzal a céllal: éljék át, milyen is egy ilyen
bajnokság. Jó hír, hogy az
érdi rajongóknak nem kell
Orlandóig utazni, hiszen az
Érd Arénában májusban
lesz egy verseny a sportág
hazai elitjével.

Az Érdi VSE labdarúgói a héten három felkészülési
mérkőzéssel csiszolták a csapat játékát, készülve a
február 14-i, MTK Budapest II elleni idegenbeli rajtra. Hét közben először az Újpest II csapatát győzte
le az első keret (4–0; gólszerzők: Skita /2/, Pallagi,
Palásthy), majd az Üllőt verték 3–2-re (gólszerzők:
Kelemen /2/, Gyurácz).
Hétvégén aztán az NB III
Keleti csoportjának második
helyén álló Dunaharaszti volt
az ellenfél. Az első félidőben
a tervezett kezdőcsapat lépett pályára és nagyszerű
játékkal lepte meg a hazaiakat. A vendég érdiek kétszer
is bevették a hazaiak kapuját, de a játékvezető egyszer
tévesen, egyszer pedig jogo-

san les miatt érvénytelenítette a találatokat. A 60. percben hét cserét is végrehajtott
Limperger Zsolt vezetőedző
és ez rá is nyomta bélyegét a
találkozóra. A hazai Dunaharaszti gyorsan háromgólos előnyre tettek szert. Negyedóra után rendezte a sorait az érdi csapat és előbb
Csizmadia szépített, majd

Kelemen találata tette szorosabbá a találkozót.
A találkozó után Limperger
Zsolt vezetőedzőt és Romics
Ervin szakosztályvezetőt kértük, értékeljék a felkészülést,
az új játékosokat és ismertessék várakozásaikat a tavaszi
szezon előtt:
- A kezdeti felkészülést az
elején a köd és a havazás nehezítette, de végül is a tervezett
feladatokat sikerült elvégezni.
A felkészülési mérkőzések jól
szolgálták a programot, a csapat jó fizikai állapotban, sérültek nélkül várja a rajtot. A műfüves pálya és a világítás
nagyban hozzájárult az eredményes felkészüléshez. Középpályára szerettünk volna
mindenféleképpen igazolni,

Program
Férfi bronzmérkőzés és
döntő (február 11.)
17.00 Dág – MAFC-BME
19.30 Kecskemét – Fino
Kaposvár
21.00 Díjátadás
Női bronzmérkőzés és
döntő (február 12.)
17.00 Jászberény – Fatum
Nyíregyháza
19.30 Linamar Békéscsaba
– Vasas Óbuda
21.00 Díjátadás

Korozmán és Pallagi személyében két fiatal, nagyon tehetséges játékossal erősödtünk,
mindketten hasznos tagjai lehetnek a csapatnak. Ismerjük
az ellenfeleinket, de nekünk
elsősorban magunkkal kell
foglalkozni. Reális cél a 6-10.
hely valamelyike. A csapatot
elég erősnek érzem ahhoz,
hogy ezen helyek valamelyikét
el is érje. –nyilatkozta
Limperger Zsolt.
Romics Ervin, aki szintén
optimista a tavaszt illetően elmondta: bizakodva tekint az
idény elé. A műfüves pályával a
feltételek sokat javultak és ennek az eredményességben is
meg kell mutatkoznia, ezért a
játékban lényeges javulást vár
az őszihez képest. Az igazolt új
játékosokkal kapcsolatban pedig úgy véli, sokat javult a játék
a középpályán, a csatárok
több támogatást kapnak, így a
védőkre kisebb teher hárul.
n Harmat Jenő

Kézilabda, K&H női kézilabda liga, 17. forduló
ÉRD – MTK BUDAPEST 37–30 (19–14)
Érd Aréna, 1100 néző, V: Felhő, Öcsi
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 10 (4), M. González1,
SIGNATÉ 8, KISFALUDY2, KLIVINYI 5, Fekete B. 3. Csere:
Gridnyeva, Győri (kapusok), Gulyás 1, Havronyina 2, Barján 2,
O. Vukcsevics, Szabó L. 1 (1), Vajda 2, Takács K.
Edző: Szabó Edina
MTK: Ignácz-Pethő – Hosszu 3, Valovics 2, Kovács G.1, DAKOS
2, Barna 2, Szádvári 1. Csere: Putz (kapus), BALOG B. 4 (1),
TERMÁNY 7, Baciková 1, Horváth D., Gorilszka 3, Gera 3, Török, Tóth M. 1.
Edző: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–1. 8. p.: 4–6. 16. p.: 10–9.
23. p.: 13–14. 33. p.: 20–17. 40. p.: 27–20. 48. p.: 32–22. 54. p.:
35–25.
Hétméteresek: 5/5, ill. 1/1
Kiállítások: 10, ill. 8 perc

A harcművészet krémje
Február 13-án idén is megrendezi az ENSI Érd
Kupát az Érd Arénában a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet az érdi egyesülettel karöltve.
A versenyen tizenegy ország 350 karatékája
vesz részt.
A versenyen 35-40 kategóriában indulnak karatékák
nem, kor és súlycsoport szerint és előzetesen 350 indulóval számolnak a szervezők.
Szerbia, Horvátország,
Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Németország, Hollandia, Franciaország, Egyesült
Királyság, illetve Izrael lesz a
házigazda magyarok vendége a II. ENSI Érd Kupán.
- Egy komoly nagy versenynek nézünk elébe –
nyilatkozta lapunknak az
Érdi Kyokushin Kai Egyesület edzője és elnöke Kurucz Mihály, hozzátéve: dédelgetett vágyuk, hogy Érd
egyszer egy Európa-bajnokságnak is helyet adjon.
Az esemény rangját növeli, hogy kilátogat az eseményre Kancho Shokei
Matsui nyolcadik danos
mester, a Nemzetközi Karate Szövetség (IKO) elnöke,
Katsumito Gorai, hatodik

danos mester, az IKO nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, technikai igazgatója, illetve Wakiuchi
Tsutomo, szintén hatodik
danos Branch Chief.
Az IKO első embere
egyébként azon kevesek
közé tartozik, aki túl van a
százemberes küzdelmen,
azaz egymás után száz emberrel küzdött meg. Kurucz
Mihály ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy talán egy tucatnyi ember van a Földön,
akinek ez sikerült, s csak a
stílusszervezet alapítója,
Sosai Masutatsu Oyama –
aki tízdanos mester volt –
tudott többet megcsinálni,
három nap alatt háromszor
vitte véghez ezt a nem mindennapi teljesítményt.
A szervezők mindenkit
szeretettel várnak szombaton 12 órától az Érd Arénában.
n D.B.

Az MTK a 2016-os naptári
évben három meccsel kevesebbet játszott, mint az ÉRD,
így azt gondolhattuk, hogy a
fővárosiak jobb erőben vannak, de ennek nyoma sem
volt. Egészen a 23. percig
ment az adok-kapok, hol a
hazaiak, hol a vendégek vezettek, ám ezután az MTK
kilenc percig gólképtelen
maradt, az Érd pedig a szünet utáni első gólt is beszámítva zsinórban hét gólt szerezve eldöntötte a találkozót. A második játékrészben
próbált kapaszkodni a vendég csapat, de a nyolc gólig
jutó, védekezésben is parádézó Mariama Signaté vezetésével az ÉRD behozhatatlan előnyre tett szert. Ha
nem a francia átlövő lőtt,
akkor Katarina KrpezsSlezák vagy Klivinyi Kinga
köszönt be.
A találkozó hajrájában a
fiatal játékosok is kivették
részüket a g yőzelemből,
Szabó Laura hétméterest értékesített, míg Vajda Luca

A védekezésben is parádézó Mariama Signaté nyolc gólig jutott
két parádés átlövés gólt 37–30-ra kikapott. Győzelszerzett.
mével az ÉRD megőrizte
Az eredmény után loholó harmadik helyét a tabellán.
MTK még kozmetikázott egy
n Domonkos Bálint
keveset, de így is hét góllal,

MESTERMÉRLEG:
Szabó Edina: – Nehezen indultunk be, mert a helyzeteinket
elpuskáztuk, de nagy akarattal és fegyelmezetten játszottak
a lányok, ennek köszönhető a nagyarányú győzelem.
Golovin Vlagyimir: – Az első félidő utolsó öt perce nem
úgy sikerült, mint ahogy terveztük, ötgólos előnyt szerzett
az Érd, könnyű lőtt gólokból lett hét a különbség közte.

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

Magyar Röplabda Szövetség
FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA DÖNTŐ
2016.02.11. ÉS 2016.02.12.
17:00 ÓRA ÉS 19:30 ÓRA

TOVÁBBI RÉSZLETEK:
TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

322078

SPORTHÍREK
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apróhirdetés

• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzleties megjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amit kínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések
Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és alkalmasnak érzi magát
a feladatok ellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

Érdeklődni: 06-30-940-6735

MUNKALEHETŐSÉG

Apróhirdetését
feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 Érd,
Felső u. 1.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117

E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

Érdi benzinkútra

kútkezelőt és shop eladót

322913

Hirdetésfelvétel

• Csomagoló, címkéző • Árufeltöltő, pénztáros
• Kertészeti munkatárs: áru-összekészítés, palántázás
• Szakképzett eladó, pék, cukrász • Anyagmozgatási feladatok

felveszünk. Szakirányú végzettség nem,
kereskedelmi szemlélet szükséges.
Érdeklődni: 06-20-490-6756 (H-P 8-17).

Munkavégzéshelye: Budaörs,Törökbálint,Gyál, Szigetszentmiklós–szállításÉrdközpontból
Munkavégzéskörülményei:Hosszútávúmunkalehetőség,teljesmunkaidő,heti40óra

Önállóan dolgozni tudó 25-45
éves, többéves tapasztalattal
rendelkező asztalosokat keresünk bútorok összeszerelésére.
T:06-20-573-5009

Megváltozott Munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Jelentkezzen a 06-20/366-39-93-as telefonszámon, munkaidőben 8–16 óra között, vagy küldje
önéletrajzát a kívánt munkakör megnevezésével az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre.

A Mobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállalata. A Hyundai Mobis az egyik legnagyobb vállalat a Hyundai Automotive Csoportban, amely magában foglalja a Hyundai Motor és a Kia Motor cégeket is. A Mobis Parts Europe N.V. kizárólagos forgalmazója a Hyundai és Kia modellek
gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában. A különböző európai leányvállalatainkkal
szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frankfurtban, Németországban található.

A MOBIS PARTS EUROPE Magyarországi Fióktelepe
új kollégát keres az alábbi munkakörbe:

RAKTÁROS

Főbb feladatok: áruk minőségi és mennyiségi ellenőrzése • áruk be-,
kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás • anyagmozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése
Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat • erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás • jó fizikai teherbírás • együttműködési készség
• teljesítményorientáltság • csapatmunkára való hajlandóság • kétműszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent: targoncavezetői engedély • autóalkatrészek ismerete
Amit kínálunk: versenyképes fizetés • hosszú távú munkalehetőség
egy nemzetközi vállalatnál • lendületes csapat
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezését
az alábbi e-mail címre küldje el: hu_jobs@gmobis.com
További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr
Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíció megnevezését.

munkakörbe kollégát.
Szakmai és kereskedelmi
tapasztalat előnyt jelenthet.
Teljes munkaidős állás.
Fényképes önéletrajzot várunk
a szephalom@cba-baldauf.hu
e-mail címre.

CNC marós muNkakör
betöltésére olyan szakemberek jelentkezését várom, akiknek van legalább 2–3 év
gyakorlati tapasztalatuk CNC marógépen végzett munkában. Ideális lenne, ha ezt a
gyakorlati tapasztalatot Heidenhain itnc 530-as vezérlővel szerezték volna, még jobb, ha
ismerik az itnc 640-est is.
Fontos kritérium, hogy csak olyan jelentkezőkkel szeretnék beszélgetni, akik
hajlandóságot mutatnak a szikraforgácsolás megtanulására!
A munkAkör jellemzői:
• Munkadarab gépre történő felfogatása, nullpontfelvétel, szerszámok bemérése
• Szerszámgyártáshoz szükséges alkatrészek, elektródák megmunkálása kapott
CAM programokkal
• Szerszámlapok megmunkálása a marógép vezérlőjén gépkezelő által elkészített
programokkal
• Munkadarab ellenőrző mérése, korrekció
• Marógép üzemszerű előírt karbantartásának időszakos elvégzése
• Aktuális munkaösszetétel indoklása esetén huzal- vagy tömbszikra-forgácsoló gép
kezelése, programozása. Ez utóbbi elsajátítását biztosítjuk, megtanítását vállaljuk.
SzükSégeS: forgácsolási ismeretek, készségszintű rajzolvasás, rugalmas problémamegoldó készség, önálló munkavégzés. A szakmai önéletrajzot bérigény megjelöléssel
kérem.

Érdeklődő kérdéseikre válaszolok: +36-30-193-6342
E-mail cím: tamastemesvari@kerox.net

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390

Eltartási szerződést kötne egészségügyben dolgozó, leinformálható hölgy, idős nénivel,
vagy bácsival. Ottlakás nem
szükséges, kölcsönös tisztelet,
szeretet. 06-30/278-7428.
Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

SzarvaSagancS-felváSárláS

Érd, Budai út 6. (Elizabeth Antikvitás)
20/937-66-24
321431

7 hónapos bio baromfi kakasok
vágásra eladók. T.: 06-309799378

OKTATÁS

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-30/2411-434

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

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

KONTÉNER

Konténer
T: 06-20/9-346-354
VÁLLALKOZÁS

NAGY téli GYÜMÖlCSlé
éS lEKVÁRVÁSÁR!

100%-os natúr préselt

tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

t:30/2721769, fiNoMGYuMolCSlE.hu

Szakképzett kertész vállal: metszést, permetezést, ásást, rotációs kapálást, fakivágást, szállítással, egész éves kertfenntartást. Telefon: 06-20/252-3937.
Középkorú nő saját házába gyermekfelügyeletet vállal, akár
hétvégén is. Gyermekszoba,játék van. Tel.: 06-30-1811554

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

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

Fuvarozást vállalok 3,5 tonnáig,
helyben és vidékre. T:06-20920-4261.
Méterfa, bükk és cser, hasított,
16.000,-Ft/m3 (1x1x1m) Érden.
Telefon: 06-30/409-43-34.
Szobafestést, mázolást, tapétázást megfizethető áron takarással. Tel.: 06-20/31-88-142.
Lakatosmester! Zárnyitás-csere,
rácsok, kapuk, kerítések, egyéb
lakatos munkák. 30/299-12-11.
Kőműves és ács munkát vállalok.
Telefon: 06-30/409-4334.

T: 06-20/288-5148

Redőnyök, szúnyoghálók
téli vására -20%

hőkamerás mérés!

Zollux Kft. • 23-374-823 • zollux@zollux.hu

A

Érd, Budai út 6.
szám alatti régiségüzletünkben

borostyán és régiség
felvásárlás napi legmagasabb áron.
06-20-937-6624 • 06-20-614-0306

Duguláselhárítás non-stop,

Német nyelv oktatását, nyelvvizsgára, érettségire felkészítést
vállalok! Tel.: 06-20/327-46-14.

AlMAlé, ŐSZilé-AlMÁVAl és
MEGGYlé-AlMÁVAl 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPER- és MEGGYlEKVÁR
termelői áron megvásárolható!

314059

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

321867

Életjáradékot, eltartási szerződést
kötnék
idős
úrral,
hölggyel, házaspárral. Érdeklődni: 06-20/614-10-97 vagy
személyesen Érd, Budai út 6.
(Elizabeth Antikvitás).

Hulladékhoz

312746

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje. Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Csókás vízvezeték-szerelő

VEGYES

Mindenféle

313502

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

Jó állapotú robogó sürgősen, olcsón eladó. T:06-20-920-4261

falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!
Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-549-1628,
06-30-924-1205

309835

Mazda demio gazdaságos kis autó, névre írva, 450.000,-Ft-ért
sürgősen eladó. Érdeklődni: 0620/9-20-42-61.

313993

AUTÓ/MOTOR

ÉRDI GYORSSZERVIZ

Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

313429

Ház különálló alsó szintje kiadó
70 e Ft/hó. Kaució szükséges.
Tel.: 06-30-181-1554

T: 06-20/9317-114 www.mpluszb-ablak.hu
2030 Érd, Begónia u. 20.

313071

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

Igény szerint szállítással, valamint
FA A P R Í T É K E L A D Ó !
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547

Duguláselhárítás éjjel-nappal,

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

KIADÓ INGATLAN

312812

322053

• pénztáros
• csemege eladó
• konyhai kisegítő
• grillpultos

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

FAKIVÁGÁS,
SÖVÉNYNYÍRÁS!

312306

Versenyképes fizetés, kulturált
munkakörnyezet.

II. ker. Hidegkúti úti
üzletünkbe keresünk:

klumPák

320510

munkakörökbe

322918

Amit leendő kollégánktól elvárunk:

Alek kedves, foglalkozásigényes, játékos, 4
hónap körüli kan kölyök. Feltehetően közepesre nő.

Előírás: középfokú szakirányú végzettség,
„B”kategóriás jogosítvány. Pályakezdők
jelentkezését is várjuk! Érd és környéki
lakosok előnyben!
Fényképes jelentkezéseket az
erdimunkavedelem@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Külön álló, összkomfortos családi
házat keresnénk hosszú távra
Érden vagy környékén. Tel.: 0620/252-2879.

PaPucsok,

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

322899

Shanti 2 év körüli ivartalanított, közepes termetű szuka. Azonosító nélkül kóborolt, eleinte
nagyon félénk volt, de már barátkozik.

| Cipőfelsőrész-összeállító |
| Cipőfelsőrész-mintaszerkesztő |
| Ortopédcipész |

tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.

ALBÉRLET KERESÉS

Munkavédelem
Munkaruházat

321415

keresünk gyakorlott munkatársakat

Érdi cég keres főállású, nemdohányzó munkatársat

Kisszoba kiadó Érden1 főnek rezsivel 41E Ft, kaució nincs. T:
06-70/5139174

322073

Cipészműhelybe

A PLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmense médiaajánlatának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalkozók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

samolkft@samol.t-online.hu

Sóskúti üzemünkbe galván betanított munkást keresünk önálló
bejárással.
T:06-1-249-9837,
aerometal@gmail.com

Összkomfortos, külön bejáratú
albérlet kiadó, 60 nm-es, Tusculánumban. Tel.: 30/486-88-70.

320953

Érdi ortopéd

• üzleti/értékesítési tapasztalat
• vezetői asszisztensi tapasztalat

Feladatok:

eladót

Állásegyeztetés: 06-23-365-735 vagy

Követelmények: elektromos végzettség
és mechanikában való jártasság,
B kategóriás jogosítvány.
Előny: alapfokú angol nyelvtudás,
Excel-,Word-ismeret.
Jelentkezés önéletrajzzal, amit a
peter@fix-net.hu e-mail címre várunk!

Előnyök:

médiatanácsadó

Érdi pékmintaboltba keresünk
gyakorlattal rendelkező

Szervizes

• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés és
táblázatkezelés, prezentációk készítése)
• Magas szintű együttműködési és kapcsolatteremtő készség
• Kiváló kommunikációs készség
• Ügyfélközpontú és üzleti szemlélet
• Lojalitás, diszkréció

Kínált pozíció:

322053

Biatorbágyi Ipari Parkban található,
ipari tisztítógépeket, takarítóeszközöket értékesítő cég az alábbi munkakör
betöltésére keres munkatársat:

Elvárások:

Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezés módja: a fényképes önéletrajzokat
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre várjuk.

319720

Érd.: 06-1-471-9543,
06-1-471-9548

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociálisgondozó. Jelentkezés e-mailben a hidegh@index.hu vagy
személyesen (2030 Érd, Gyula
u. 39-47. időpontegyeztetés
a 06-23-365-627 telefonszámon.

320383

• A szerkesztőség működéséhez szükséges adminisztrációs feladatok
ellátása.
• Vezetői programok szervezése, időpontok kérése, határidők nyilvántartása.
• Vezetői megbeszélések előkészítése és szervezése, megbeszéléseken elhangzott munkák és határidők koordinálása.
• Belső és külső tárgyalási anyagok, előadások elkészítése, a szükséges
információk rendelkezésre állásának biztosítása.

sertéscsontozókat
és marhavágókat!

elérhetőség: 06-23-370-398
info@vendomat.hu

322465

Feladatok:

keresünk nagy
gyakorlattal rendelkező

betanított dolgozókat.

A betanított munkakörben nők és férfiak
jelentkezését egyaránt várjuk.

322814

A hirdetési vezető és az irányítása alá tartozó csoport munkájának
támogatása.

Ha örökbe fogadná Shantit vagy Aleket,
vegye fel a kapcsolatot az Alapítvány
munkatársaival. Telefon: 06-30-276-6071
vag y
0 6 - 3 0 - 910 - 6 9 8 7,
E-mail:
siriusalapitvany@gmail.com. A többi
gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon.
Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 18707379-1-13,
Bankszámlaszám: 10403136-4953494949521015

illetve alkatrészek szét- és összeszerelésére

321511

Munkakör célja:

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy
hányatott sorsú állat végre biztos, szerető
gazdájára, új családra lel. Arra biztatunk
minden kedves gazdijelöltet, válasszon magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a
helyére újabb rászoruló kerülhet. Semmi
sem ér fel egy sokat szenvedett kutya vagy
cica hálájával, szeretetünket százszorosan
viszonozzák!

Németországi
munkahelyeinkre

316625

hirdetési assisztens

Gazdikereső

322071

Kínált pozíció:

ALBÉRLET KÍNÁLAT

érdi telephelyére
elektroműszerészeket,
mechanikai műszerészeket,

323104

A PLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmense új kollégát keres.

Italautomatákkal foglalkozó cégünk keres

ÁLLÁST KÍNÁL
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
ügyfélszolgálati irodánk és
szerkesztőségünk nyitvatartása 2016. február 8–12-ig
az alábbiak szerint módosul:
Hétfőn és csütörtökön
8.30–16.00 nyitva
Kedden és szerdán zárva.
Pénteken 8.30–12.00 nyitva
2016. február 15-től
a megszokott nyitvatartással
várjuk Önöket szeretettel.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség

PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
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Van mire büszkének lennünk

Az értékek megvédése helyben kezdődik

Táncklub. A kiállítás február
18-ig tart nyitva a Városi Galériában. A nyitva tartás utolsó órájában, 17 órától az alábbi műsorokkal kedveskednek
az Érdikumok. 10-én, szerdán
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár tiszteleg névadója előtt;
12-én, pénteken bemutatko-

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

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

322075

Az Érdikum Konferencia február 11-én, csütörtökön 13
órától kerül megrendezésre.
Fellép a Bukovinai Székely
Népdalkör és a Szirmok Női
Kar. A záró ünnepség 2016.
február 18-án, csütörtökön 17
órától lesz. Táncol A Bonton

322064

Programok

e g y b e g y ű lteket,
m ajd
Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő
(Fidesz-KDNP) mondta el
köszöntőjét: -A mai Európában különösen fontos a múlt
értékeinek meg védése, ez
pedig helyben kezdődik.
A kormány ezért hozta létre
a hungarikumok intézményét, amely az olyan helyi
értéktárakból építkezik,

T ű Z i faT e l e p
Hasított, vágott ( 5, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
Tűzifa rönk árusítás

Tölgy szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2 m3 30.000 Ft – 3 m3 43.000 Ft
Kalodás tűzifa (vas, fa) • Fűrészpor

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

323172

Szűkösnek bizonyult a tágas Városi Galéria, olyan
sokan jöttek el a helyi értékeket bemutató rendezvény
megnyitójára február 6-án,
szombaton, ahol először kerültek így együtt a nagy
ny i l v á nossá g
elé
az
Érdikumok.
Elsőként Brunczvik Ildikó,
az Érdi Hungarikum Klub
egyik alapítója üdvözölte az

mint ez az érdi. – fogalmazott az államtitkár.
A kiállítást, valamint a
hozzá kapcsolódó programsorozatot megnyitva T. Mészáros András polgármester köszönetet mondott mindenkinek, akik javaslattal
éltek a bizottság felé, felhívták a figyelmet, hogy szűkebb környezetünkben mit
érdemes megnevezni, számításba venni, lefényképezni, megőrizni, nem hagyva,
hogy tönkremenjenek vagy
feledésbe merüljenek. - Je- Brunczvik Ildikó (jobbra), az Érdi Hungarikum Klub egyik alapítója,
len kiállítás is igazolja: van klubtársaival mindent megtesz a helyi értékek felkutatásáért
mire rácsodálkoznunk, van
mire büszkének lennünk! –
A megnyitó végén Hudák datban adta meg a választ:
mutatott rá a polgármester. Mihály, a Helyi Értéktár Bi- Minden érték, amit a Jóisten
zottság elnöke negyven ok- teremtett, vagy Isten segítlevelet adott át az értékeket ségével az ember létrehozik az IRKA; 13-án, szombaton
teremtő és az értékeket meg- zott.
Poly Art: Szemelvények Bíró
tartó helyieknek, köszönetet
A kiállítás megnyitóján
András műveiből, KÉK akciómondott tizenhárom javas- fellépett az Érdikumként
festés; 16-án, kedden a Lukin
lattevőnek, majd átadta a jegyzett Érdi KamarazeneLászló Alapfokú Művészetokmegbízólevelet annak a hu- kar, a földszinti és az emeleti
tatási Intézmény bemutatója;
szonöt értékőrnek, akik a folyosón pedig Magyarok Vá17-én, szerdán a Rozmaring
jövőben is segítik a helyi ér- sára is várta az érdeklődőNémet Nemzetiségi Kórus
téktár munkáját.
ket, amely szintén szerepel a
fellépése lesz.
A kérdésre, hogy mi az ér- Helyi Értéktárban.
n Bálint Edit
ték, az elnök egyetlen mon-

322972

Csaknem két hétig tartó Érdikum programsorozat kezdődött a hétvégén városunkban, amelynek során nemcsak egy impozáns tárlatot lehet
megtekinteni, hanem kulturális műsorokkal is
várják a közönséget.

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig

10 kg 650 Ft
1 raklap 60 Ft/kg
2 raklaptól 56 Ft/kg
5 raklaptól 522 Ft/kg

