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Nem zeti tanévnyitó a Gárdonyiban
Hatékony, versenyképes, ugyanak-

kor értékalapú, minőségi oktatást 
kell létrehozni – jelentette ki Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere a Gárdonyi iskolában tartott 
nemzeti tanévnyitón, aki hangsú-
lyozta: az idei tanév középpontjába a 
digitális kultúra elsajátítása kerül. A 
megjelenteket T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte, aki el-
mondta: programjuk kiemelt részévé 
tették az oktatási intézmények fej-
lesztését, így még ebben a ciklusban 
további két óvodát, két általános isko-
lát és két középiskolát építenek. Er-
délyi Áron, az Ifjúsági Önkormány-
zat alpolgármestere beszédében ki-
fejtette: tanulták a demokráciát, meg-
értették az együttműködés fontossá-
gát és megtanultak egy nagy közös-
ség nevében gondolkodni, tervezni. A 
nemzeti tanévnyitón Balog Zoltán a 
Gárdonyi két pedagógusát, Bifko-
vicsné Liga Erikát és Patyi István-
nét is kitüntette.   3. OLDAL

Európa jövője és a migráció

Az Érdi Napok hagyományainak megfelelően kerek-
asztal-beszélgetésre hívta Érd a testvérvárosait, hogy 
egy aktuális témáról: a migrációról folytassanak esz-
mecserét. A vitaindítót T. Mészáros András polgármes-
ter mondta el.   6. OLDAL

Érdi Napok újratöltve

Hétezer ember, öt koncert, három DJ, óriástorták és 
tűzijáték – pár szóban talán így lehetne összefoglalni 
a szombati ÉNFESZT-et, amely megnyitotta az idei 
Érdi Napokat. A programok egészen vasárnapig foly-
tatódnak, például a Jazz Fesztivállal.   11. OLDAL

Már nem mumus a Sárvár

Az előző bajnokágban a Sárvár FC meglepetésként öt 
ponttól fosztotta meg az Érdi VSE-t. A hazaiak fogad-
koztak, hogy ez nem fog megismétlődni, attól füg-
getlenül, hogy a vendégeknél edzőváltásra került sor. 
Végül 5-0-ra nyert az érdi csapat.   20. OLDAL
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Info:
06/20 55-09- 222
06/23 365-357

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15–20 óra között 
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, I� úsági Önkormányzat

 06-20-534-5957
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

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

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00– 
20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

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

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

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; 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@ek� .hu
www.ek� .hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; 
E-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; 
E-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; 
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Fókuszban a digitális kultúra

Nem zeti tanévnyitó a Gárdonyiban
Hatékony, versenyképes, ugyanakkor értékalapú, 
minőségi oktatást kell létrehozni – jelentette ki 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 
Gárdonyi iskolában tartott nemzeti tanévnyitón. 
A szaktárca vezetője hangsúlyozta: az idei tanév 
középpontjába a digitális kultúra elsajátítása kerül.

Érden, a pár éve uniós for-
rásból felújított Gárdonyi is-
kolában tartották augusztus 
30-án a nemzeti tanévnyitót, 
amelyen Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisz-
tere, Czunyiné Bertalan 
Judit kormánybiztos és Pal-
kovics László államtitkár is 
beszédet mondott.

A megjelenteket T. Mészá-
ros András polgármester 
köszöntötte, aki elmondta: a 
nemzeti tanévnyitó helyszí-
ne, a pár éve épült Gárdonyi 
iskola, a kezdete volt Érd si-
kereinek.

– Városépítő programunk 
kiemelt részévé tettük okta-

tási intézményeink fejleszté-
sét, amit a Modern Városok 
program révén a kormány is 
támogat. Így még ebben az 
önkormányzati ciklusban to-
vábbi két óvodát, két általá-
nos iskolát és két középisko-
lát építünk – mondta a pol-
gármester.

Erdélyi Áron, az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat alpol-
gármestere is beszédet mon-
dott a nemzeti tanévnyitón.

– Meg kellett tanulnunk, 
hogy kompromisszumokat 
kössünk egymással, és vá-
lasszunk a különböző ter-
vek, ötletek közül azokat, 
amelyek a lehető legtöbb 

diák érdekét képviselik. Ta-
nultuk a demokráciát, meg-
értettük az együttműködés 
fontosságát, és megtanul-
tunk egy nagy közösség ne-
vében gondolkodni, tervezni. 
Olyan önállóságot kaptunk, 
amely javunkra válik, ha 
végleg elhagyjuk az iskolát 
– hangsúlyozta Erdélyi 
Áron.

– 320 ezer óvodás, 750 ezer 
általános iskolás, 210 ezer 
gimnazista, 210 ezer szak-
gimnáziumba járó és 96 ezer 
szakiskolába járó fiatal kez-
di meg a tanévet szeptem-
berben – ezt már Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások 
minisztere mondta ünnepi 
beszédében. Balog Zoltán 
hangsúlyozta: az idei tanév 
középpontjába a digitális 
kultúra elsajátítása kerül.

– A magyar fiatalok az in-
ternet használatában az eu-
rópai középmezőny elején 
állnak, de a digitális kompe-
tencia tekintetében, a digitá-
lis eszközök használatában 
már a sor végén kullogunk. 
Ezért készítettük elő a Digi-
tális Oktatási Stratégiát, 
amely a digitális nevelés 
alapelveit rögzíti a közneve-
lésben. Ez azt is tartalmaz-
za, hogy minél többen jussa-
nak hozzá a legmodernebb 
eszközökhöz, hogyan hasz-
náljuk ezeket és azt is, ho-
gyan védjük meg a rossz ha-
tásoktól a diákokat – hang-
súlyozta a miniszter, aki a 
tanévnyitón kitért az okta-
tásban végbemenő változá-
sokra is. Mint mondta, a kis-
diákok terhelése csökken, a 

tanárok szélesebb mozgás-
teret kapnak. A családok 
terhei is csökkennek: három 
év alatt egyharmadával mér-
séklődtek a tankönyvekre 
fordított kiadásaik (idén 
már az első négy évfolyam 
ingyen kapja ezeket, összes-
ségében a diákok 67 százalé-
kának nem kell fizetnie a 
tankönyvekért).

A pedagógusbérek szep-
tember elsejétől újabb 3,5 
százalékkal nőnek, emellett 
az oktatást segítő alkalma-
zottaknak jövőre átlagosan 
tíz százalékkal emelkedik a 
bérük, és idén is kapnak két-
szer 35 ezer forintos támoga-
tást.

– Nő a bizalom az iskola, a 
tanítás iránt. Egyre többen 
hisznek a magyar közneve-
lés jövőjében: az elmúlt év-
ben 30 százalékkal többen 
jelentkeztek pedagógusnak 
első helyen, mint az elmúlt 
években. 1200 egyetemista, 
főiskolás részesül jelenleg 
Klebelsberg-ösztöndíjban, 

amit azok kaphatnak, akik 
vállalják, hogy diploma után 
magyar iskolákban taníta-
nak majd – zárta szavait Ba-
log Zoltán.

A rendezvény végén Balog 
Zoltán és Palkovics László 
Trefort Ágoston-díjakat, illet-
ve Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmeket adott át. Ez utóbbi 
kitüntetésben részesült 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból két gárdonyis pedagógus 
is, Bifkovicsné Liga Erika 
és Patyi Istvánné.

A Gárdonyi iskola tanárai, 
tanítványai nagyon büszkék 
voltak, hogy idén iskolájuk-
ban tartották a nemzeti tan-
évnyitót. Mint Pintérné Ber-
nyó Piroska igazgató az 
Érd Televíziónak elmondta, 
az országos nézettségnek 
azért is örülnek, mert a jövő 
tanévben indítják gimnáziu-
mi sportosztályukat, amire 
szeretnék ráirányítani a fi-
gyelmet, hiszen ilyen osztály 
Budapest déli részétől Szé-
kesfehérvárig nincs. Á. K.

A miniszter hangsúlyozta azt is: mára a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központnak egy � llér adóssága sincs

Erdélyi Áron elmondta: meg kellett tanulniuk, milyen az, amikor a 
saját sorsukat alakítják, ami hatalmas felelősséggel járt
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Beszélgetés Orosz Lászlóné pedagógussal

A v ilág más lett, a gyermekek is változtak
Villanyszerelőként végzett a középiskolában, 
majd tanulmányait folytatva, műszaki tanári, 
később üzemgépész üzemmérnöki diplomát 
szerzett. Szerszámszerkesztőként kezdte pályafu-
tását, de legfőbb vágya a tanítás volt, közel négy 
évtizede ez a hivatás az élete. Orosz Lászlónéval, 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola pedagó-
gusával beszélgettünk, akit idén Apáczai Csere 
János-díjjal tüntettek ki.

– Érden született?

– Nem, Adonyban, s ott 
kezdtem a tanulmányaimat 
is, majd Dunaújvárosban 
folytattam. A férjem pedig 
sárospataki volt, de 1975 óta 
Érd lett az otthonunk, mi-
után ő itt kapott állást, én 
pedig követtem. Akkoriban 
lakásokat építettek a szak-
képző iskola emeletén, ne-
künk is felkínáltak egyet, de 
mi házat szerettünk volna. 
Hamarosan hozzásegítettek 
bennünket egy telekhez, 
amelyen magunk építettük 
fel az otthonunkat, miköz-
ben albérletben laktunk. 
Rengeteget dolgoztunk vele, 
így két év alatt el is készült a 
házunk. Közben pedig meg-
született a fiunk, majd a lá-
nyunk is. A megfeszített 
munka azonban nem tett jót 
a férjemnek, sajnos korán el-
veszítettem, már 15 éve öz-
vegy vagyok. 

– Hogyan került a Kőrösi 
iskolába?

– Amikor felvettek, még 
7-es iskolának hívták. Előtte 
a Mezőgazdasági Gépgyártó 

vállalat érdi gyáregységénél 
dolgoztam, de sokkal jobban 
szerettem volna tanítani. 
Egy év után azt mondtam: 
nem érdekel, hol, de minden-
képpen pedagógus akarok 
lenni! Írtam a „megyének” – 
akkoriban a megyei illetéke-
sek döntöttek arról, ki hol 
taníthat –, és a sóskúti isko-
lába felvettek matematika-, 
fizika- és technikatanárnak. 
Később az érdi 7-es iskolá-
ban megüresedett egy állás, 
így 1981 szeptemberétől itt 
kezdtem el tanítani, s ma-
radtam a mai napig a Kőrősi 
iskola matematika- és fizi-
katanára. 

– Mérnökként is dolgoz-
hatott volna, mitől volt von-
zóbb a pedagógus pálya?

– A pontos okát nem tud-
nám szavakba önteni, csak 
annyit, hogy már a középis-
kola harmadik osztályában 
eldöntöttem, hogy tanítani 
fogok. Most még bele sem 
merek gondolni, mi lesz ve-
lem, ha nyugdíjba kénysze-
rülök! Egyébként a nővérem 
is pedagógus lett, annak el-
lenére, hogy a szüleink egy-

szerű munkásemberek vol-
tak. Talán valakitől mégis 
megörököltük ezt a vénát. 
Hozzáteszem: hálás vagyok 
a sorsnak azért, hogy olyan 
időben születtem, amikor le-
hetőségem volt tanulni. Di-
ákjaimnak is gyakran felhí-
vom a figyelmét arra, hogy 
bár úgy tűnik, egyformának 
születünk, mégsem mind-
egy, ki milyen körülmények 
közé kerül, kap-e esélyt 
arra, hogy tanuljon és meg-
valósítsa az álmait.

– Ön is folyamatosan tanul?

– Olyannyira, hogy idén 
év elején még a pedagógusi 
minősítésnek is nekifutot-
tam, s meg is szereztem, 
majd nem sokkal később 
megszületett a törvény, 
hogy a nyugdíj előtt álló pe-
dagógusok automatikusan 
megkapják ezt a minősítést. 
Mégsem bosszankodtam, 
hogy „felesleges” volt a 
munkám, inkább büszke-
séggel töltött el, hogy ezt 
sem „ingyen” kaptam, ha-
nem a saját erőmből értem 
el. Pályafutásom során is 
mindig fontos volt számom-
ra a továbbképzés, mert se-
gítette a pedagógiai mun-
kámat. Tudomásul vettem, 
hogy ahogy a világ más lett, 
a gyermekek is változtak, 
rengeteg lett az újdonság is, 
amellyel nekünk is állandó-
an lépést kell tartanunk. 
Legutóbb például azért 
mentem el egy tanfolyamra, 
mert volt egy „problémás” 
diákom, s mindenáron sze-
rettem volna segíteni rajta. 
Tanultam többek között 
életvezetést, drogmegelő-
zést, korszerű pszichológiai 
és pedagógiai ismereteket 
is. El kell fogadnunk, hogy a 
mai gyermekek bizony má-
sok, mint tíz-tizenöt évvel 
ezelőtt voltak, tehát taníta-
ni sem lehet úgy, mint 
régebben. 

– Pedig a matematika 
és a � zika törvényei nem 
változtak…

– Ez igaz, a matematika, 
legalábbis amit az általános 
iskolásoknak meg kell taní-
tani, nem változott és a fizi-

ka szabályai sem, de mások 
lettek a gyerekek. Fel kellett 
készülnöm arra, hogy más-
ként közelítsem meg a diák-
jaimat, mert a régebbi mód-
szerekkel már nem tudtam 
őket megnyerni, bármennyi-
re is igyekeztem volna. Rá-
adásul a matematika, mint 
tudjuk, nem a népszerű tan-
tárgyak egyike, legalábbis a 
legtöbb diák számára nem 
az! Elsősorban a pedagógu-
son múlik tehát, hogy ma-
rad-e elrettentő, „mumus” 
tantárgy, vagy sikerül a ta-
nulók zömével –  ha nem is 
megszerettetni, de – elfogad-
tatni, és megtanítani a mate-
matikát és a fizikát is.

– Vannak erre sajátos 
módszerei?

– Elsősorban roppant kö-
vetkezetes vagyok, s ezt el is 
fogadják a gyerekek. Nyil-
ván – a tantárgyaimból adó-
dóan – nem szeret mindenki 
egyformán, de nekem nem is 
az a célom, hogy a diákok 
kedvence legyek, hanem 
hogy mindegyikükből a lehe-
tő legtöbbet kihozzam. Meg-
győződésem, hogy mi tettük 
„mumussá” ezt a tantárgyat, 
holott erről szó sincs, csak 
mindennap meg kell tanulni 
azt a „picit”, amit az órán 
vettünk. Nem azért, mert én 
könyörtelen tanár vagyok, 
hanem, mert az anyag úgy 
épül fel, mint a ház. Ha kima-
rad egy-két tégla, máris baj 
van. Általános iskolában ki-
zárólag alapozunk. Ehhez 
nem kell matematikai tehet-

ségnek lenni, csupán rend-
szeresen és következetesen 
meg kell tanulni a napi anya-
got. Ha rossz és hiányos ala-
pot teszünk le, azon a házon 
bizony se a fal, se a tető nem 
fog megállni! És nagy szük-
ség van a diák akaratára, 
szorgalmára is. Ha ő nem 
teszi mellé a saját részét, áll-
hatok én a fejem tetejére is, 
tehetek érte bármit, nem ér-
jük el a célt. Utóbbiban pedig 
a szülőnek is partnernek kell 
lennie! Nem kell a gyermek 
helyett megoldani a felada-
tot, nem kell úgymond „segí-
teni” neki, de oda kell figyel-
nie arra, teszi-e a gyerek 
otthon is a dolgát, s meg-
van-e mindene a zavartalan 
tanuláshoz. Sajnos, utóbbi-
val manapság elég sok a 
probléma, ráadásul a peda-
gógusok iránti tisztelet és 
elfogadás is nagymértékben 
megroggyant.

– Kifejtené, mire gondol?

– Ma már mindenki „ért” 
a tanításhoz, jobban „tudja”, 
mit, hogyan kellene csinálni 
anélkül, hogy elfogadható 
érvei lennének. El kellene 
fogadni, hogy a pedagógus 
pontosan tudja, mit, miért 
követel meg, de ehhez kell a 
bizalom, mert a szülő támo-
gatása nélkül nem megy! Ha 
a gyerek azt hallja otthon, 
hogy már megint „felesle-
ges” terheket varrok a diák 
nyakába, nem is fogja meg-
tanulni, amit követelek. Saj-
nos, azt látom, hogy egyre 
nehezebb a pedagógusok 

Orosz Lászlóné Erzsébet Adonyban született 1953-ban. Kö-
zépiskolai tanulmányait a dunaújvárosi II. Gimnázium és Ipa-
ri Szakközépiskola, későbbiekben a Bánki Donát Gimnázium 
és Szakközépiskola villanyszerelő szakán végezte. Ezt köve-
tően a dunaújvárosi Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és 
Fémipari Főiskolai Karának műszaki tanárképző szakán ta-
nárként szerzett diplomát, majd levelező tagozaton üzem-
gépész üzemmérnökként is diplomázott. Egy évig szer-
számszerkesztőként dolgozott, majd 1976-ban a sóskúti ál-
talános iskolában matematika-, � zika- és technikatanárként 
kezdte pedagógusi pályafutását. Harmincöt éve, 1981 óta az 
érdi 7-es, azaz a mai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolá-
ban tanít matematikát és � zikát. 2007-ben megkapta az Érd 
Közoktatásáért Díjat és ugyanebben az esztendőben Eöt-
vös József Emlékplakettel jutalmazták. Idén Apáczai Csere 
János-díjjal tüntették ki, s hamarosan átveheti a jubileumi, 
40 éves Közszolgálati Érdemérmet.

„El kellene fogadni, hogy a pedagógus pontosan tudja, mit, miért 
követel meg, de ehhez kell a bizalom, mert a szülő támogatása nél-
kül nem megy!”
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helyzete. Belátom, nekünk 
is változnunk kell, be kell 
engednünk az óráinkra a 
kor technikai vívmányait, 
használni kell a számítógé-
pet, internetet, hiszen ezek 
ma már nélkülözhetetlen 
eszközök.

– Ön szerint meg lehet 
szerettetni a matematikát 
azzal a diákkal is, akinek ne-
hezebben megy ez a tan-
tárgy? Erre is van módszere?

– Roppant fontosnak tar-
tom a dicséretet. A legap-
róbb, legegyszerűbb megol-
dásokért is jár az elismerés. 
A dicséret csodákra képes, 
sokkal többet el lehet érni 
vele, mint bármi mással! 
Emellett, mint említettem, 
rendkívül fontos a rendsze-
resség. Szomorúan látom, 
hogy sok diáknak nem is a 
tanulási képesség jelenti a 
gondot, hanem a rendsze-
resség és a kitartó szorga-
lom. A másik lényeges dolog, 
hogy otthon nem a lecke 
megírásával kellene kezde-
ni a házi feladatot. Elő kell 
venni a füzetet, át kell nézni, 
felidézni és átgondolni, hogy 
mivel is foglalkoztak az 
órán. Gyakran inkább a ta-
nulási módszerrel van gond, 
ezt kell előbb jól elsajátítani. 
Szerencsére mostanában 
egyre inkább azt tapaszta-
lom, hogy újra van értéke a 
tudásnak. 

– Jó ezt hallani, ugyanis 
sokan féltik a felnövekvő 
nemzedékeket attól, hogy 
nem a saját ismereteikre, ha-
nem az internetre támasz-
kodnának inkább. Ön nem 
így látja?

– Az igaz, hogy címsza-
vakkal bármire rákereshe-
tünk az interneten, de ahhoz, 
hogy megértsük mindazt, 
ami ott írva van, tudásra is 
szükség van. Ha nincs hozzá 
megfelelő előképzettségünk, 
ha nincs meg az alap, akkor 
nem megyünk vele semmire! 
Keresni is csak úgy érdemes 

az interneten, ha tudom, hogy 
miről, mit szeretnék megtud-
ni. Szent-Györgyi Albert 
mondta: „A fej gondolkodásra 
való, a könyv meg arra, hogy 
megnézzük, hogyan kell 
megoldani”. Bennünket már 
úgy tanítottak a főiskolán, 
hogy nem szükséges mindent 
fejből tudni, de az alapdolgo-
kat viszont muszáj, s azt is 
tudnom kell, hol nézhetek 
utána, hol találok választ a 
kérdéseimre.

– Milyen emlékeket visz 
magával, ha majd nyugdíjba 
megy?

– Rengeteg szép emléket 
őrzök a tanítványaimról, 

kollégákról! Oly sok diákom 
és élményem kötődik ehhez 
az iskolához, hogy hirtelen 
nem is tudok kiemelni egyet-
kettőt. Egyébként sem fog-
lalkozom sokat a múlttal, 
inkább az előttem álló fel-
adatok izgatnak. Érdekes 
agya van ám a pedagógus-
nak! Ha elbúcsúznak a nyol-

cadikosok, s jönnek helyet-
tük az újabb diákok, mindig 
hamar megtanulom a nevü-
ket, a régieket meg azonnal 
elfelejtem, illetve valahol 
mélyen elrejtem a tudatom-
ban. Aztán, ha találkozom 
egy korábbi tanítványommal 
és nem jut eszembe a neve, 
de megmondja, ki volt az osz-
tályfőnöke és melyik évben 
végzett, nemcsak a neve „ug-
rik be” egyből, de azt is meg-
mondom, hol szokott ülni. 
Sok diákom szülőként tér 
vissza, másoknak a testvére, 
rokona volt a tanítványom. 
Rengeteg kedves emlékem 
van a gyermekekről és ak-
kor vagyok legboldogabb, 
amikor megtudom, hogy 

megszerezték a diplomát, 
esetleg doktoráltak.

– Három és fél évtizede 
hűséges maradt a Kőrösi Is-
kolához. Miért?

– Az első naptól kezdve 
egy roppant családias kö-
zösségbe csöppentem, ami 

azóta sem változott, bár cse-
rélődtek is közben a pedagó-
gusok. Mindennap úgy jöt-
tem, jövök ide dolgozni, mint 
aki hazajár. Összetartó, se-
gítőkész kollektíva a miénk. 
Máig sokan vagyunk még, 
akik évtizedek óta itt taníta-
nak. Aki nem képes felvenni 
velünk a ritmust, hamar el is 
megy tőlük, ám azokra, akik 
maradnak, egész biztosan 
lehet számítani! Nemcsak 
összetartó, hanem „össze-
dolgozó” tantestület is va-
gyunk. Itt a szünetekben is a 
diákokról folynak a beszél-
getések. A szaktanárok ál-
landó kapcsolatban állnak 
az osztályfőnökökkel, s a 
felmerülő problémákat min-

dig megbeszélik egymással. 
Ugyanakkor a munkaközös-
ségeken belül, szakmailag is 
kiválóan összedolgozunk. 
Minden nap egy újabb kihí-
vás számomra, örömmel jö-
vök tanítani, nagyszerűen 
érzem magam mind a diá-
kok, mind a tantestület tár-
saságában! Néha meg is 
kaptam a saját gyermekeim-
től, hogy pedagógusgyerme-
kekként „hátrányos helyzet-
be” kerültek, mert számom-
ra az iskola a második ottho-
nomat jelentette, s jelenti ma 
is, mert a tanítás az életem! 
Nem is merek belegondolni, 
hogyan viselem majd, ha 
nyugdíjba megyek...

– Hogyan fogadta az or-
szágos kitüntetést?

– Azért jelent sokat ne-
kem ez a díj, mert úgy érzem, 
ezzel elismerték a több évti-
zedes pedagógiai munká-
mat. Jólesik, mert mindenki-
nek szüksége van „visszajel-
zésre”, hogy tudja, hivatását 
megfelelően végezte, végzi-e. 
Most még annak is örülök, 
hogy egy újabb tanév áll előt-
tem, s még nem kell arra 
gondolni, mit fogok majd 
kezdeni az időmmel, ha szá-
momra már nem szólal meg 
szeptemberben az iskola-
csengő. Elégedett vagyok 
azzal, amit eddig elértem az 
életemben. Szeretem, ami-
kor a családom ott van körü-
löttem, szombaton meg va-
sárnap boldogan sütök-főzök 
az unkáimnak, együtt ba-
rangolunk, sokat kirándu-
lunk. Mindig arra töreked-
tem, hogy a legjobbat hoz-
zam ki abból, amit rám sza-
bott a sors. BÁLINT EDIT

Orosz Lászlóné átveszi Balog Zoltán minisztertől az Apáczai Csere János-díjat

Az akció 2016. szeptember 1–30-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes, 

új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

*Ha most rendel gyermekének új szemüveget

egy pár tartalék szemüveglencsét adunk ajándékba!
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Eli  ndult a szakgimnázium
Szeptembertől szakgimnázium és szakközép-
iskolaként működik tovább az Érdi Szakképzési 
Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája. Az 
intézménynek hamarosan csak a neve lesz a 
régi, hiszen új épületet kap az ide járó mintegy 
hétszáz diák. A kilencedikesek már az új képzési 
struktúrában kezdték meg tanulmányaikat.

Mint Pergel Antal, az 
Érdi Szakképzési Centrum 
főigazgatója lapunknak el-
mondta, a szakgimnáziu-
mokban négy plusz egy 
éves képzést kapnak a diá-
kok, a negyedik év végén 
érettségivel és további egy 
év szakmai képzéssel, míg 
a szakközépiskolákban a 
hároméves szakmai kép-
zést két év tanulás követi, 
amelynek során a diákok 
felkészülnek az érettségi-
re. Bár mindkét képzési 
forma ötéves és érettségit 
ad, van különbség a kettő 
között.

– A szakgimnáziumok-
ban érettségihez kötött 
szakképesítést szereznek a 
diákok, akik az ötödik év 
végén technikus minősítést 
szereznek. A cél az, hogy 
egy-egy OKJ-s szakmában 
minél jelentősebb képzett-
ségre tegyenek szert a fia-
talok, akik felsőoktatási in-
tézményekben is folytathat-
ják tanulmányaikat. A 
szakközépiskolákban nem 
érettségihez kötött szak-
mákat tanulnak a diákok, 
és nem kötelező a matúra 
sem. Ugyanakkor azok, 
akik szeretnének érettsé-
gizni, helyben tanulhatnak 
tovább. Ezt a lehetőséget 
korábban nem minden 
szakiskola tudta biztosíta-
ni – mutatott rá Pergel An-
tal, megjegyezve: az átala-
kítás célja, hogy a szakkép-
zési rendszer jóval rugal-
masabb legyen, mint volt, 
és kövesse a munkaerőpiac 
változásait. A régi szak-
képzési struktúra kifutó 
rendszerben szűnik majd 
meg, így azokat, akik nem 
idén, hanem a korábbi évek-

ben kezdték meg tanulmá-
nyaikat, nem érintik az át-
alakítások.

A Kós életét nemcsak a 
szakképzés átalakítása, 
hanem a küszöbönálló épít-
kezés is érinti: a Modern 
Városok program kereté-
ben átépítik, bővítik, a XXI. 
századi igényeknek megfe-
lelővé alakítják az épületet. 
Az iskola, a centrum és az 
önkormányzat képviselői 
nyáron is több alkalommal 
egyeztettek az építkezés-
sel kapcsolatban, amit már 
nagyon várnak tanárok, 
diákok egyaránt – utóbbiak 
létszáma egyébként örven-
detesen nő. Idén, mint Dó-
zsa Lajos igazgatótól meg-
tudtuk, 570 diák nappali, 
130 pedig esti tagozaton 
tanul az iskolában. A kilen-
cedik évfolyamon pedig 
összesen nyolc osztály in-
dult e tanévben, három 
szakgimnáziumi, öt szak-
középiskolai. Előbbiekben 
a kereskedőket, az autó-
szerelőket, a rendészeti, 
valamint az irodai titkár 
szakokra jelentkezőket 
képzik, míg a szakközépis-
kolai osztályokban villany-
szerelőket, festő-mázoló-
tapétázókat, központifű-
tés-szerelőket, eladókat, 
cukrászokat, pincéreket, 
szakácsokat, karosszéria-
lakatosokat oktatnak.

Mint Dózsa Lajos a 9. év-
folyamnak tartott szeptem-
ber 1-jei tanévnyitón hang-
súlyozta: ezek a szakmák 
biztos jövőt garantálnak a 
diákoknak, ráadásul aki 
akar, több szakképesítést 
is szerezhet iskola évei 
alatt. 

 ÁDÁM

Testvérvárosi kerekasztal

Eur ópa jövője és a migráció
Az Érdi Napok nyitó akkordjaként a hagyomá-
nyoknak megfelelően kerekasztal-beszélgetésre 
hívta Érd a testvérvárosait, hogy egy aktuális 
témáról: a migrációról folytassanak eszmecserét.

A párbeszéd előtt T. Mé-
száros András polgármes-
ter mondott köszönetet kínai 
és szerbiai testvérvárosa-
inknak a települések közötti 
5 éves évforduló alkalmából, 
megköszönve a baráti kap-
csolat ápolását és a városok 
közötti viszony ösztönzését.

A polgármester ezután „vi-
taindítóként” vázolta fel az 
európai helyzetet.

– Az Európai Unió egyes 
vezetői a mai napig sem tettek 
le arról a tervükről, hogy Eu-
rópa befogadja a migránso-
kat, s nem tettek le arról sem, 
hogy tagállamai számára kö-
telezővé tegye a betelepítési 
kvótát. Mindez azt jelenti, 
hogy olyan kockázat vállalá-
sára akarják kényszeríteni 
az EU tagállamait és annak 
polgárait, amely józan ésszel 
nem vállalható. Ma már min-
den felelősen gondolkodó szá-
mára világos tény, hogy a ter-
roristák tudatosan és jól 
szervezetten vegyülnek el a 
bevándorlók tömegében. Az 
európai rendőri együttműkö-
dés hivatalos szerve, az Euro-
pol jelentése szerint már most 
is több száz potenciális terro-
rista van Európában – muta-
tott rá T. Mészáros András.

A polgármester kiemelte, 
hogy a veszélyt az elsők kö-

zött Magyarország ismerte 
fel, ezért is kezdeményezte a 
magyar kormány az erről 
szóló országos népszava-
zást, amelyet október 2-án, 
egy hónap múlva tartanak.

– Ennek csak egyik célja 
az, hogy végre Brüsszelben 
is meghallják a józan és fele-
lős többség hangját. A másik 
célja, hogy az európai polgá-
rok is ráébredjenek: nem 

dönthetnek a sorsukról az ő 
megkérdezésük nélkül – fo-
galmazott a polgármester.

Szlovák testvérvárosunk, 
Léva képviselői egyetértet-
tek T. Mészáros András gon-
dolataival. Szerintük a kö-
zel-keleti országok stabili-
zációjára van szükség, hogy 
a migránsok biztonságban 
érezhessék magukat otthon, 
s ne akarjanak elindulni, de 
ugyanakkor elengedhetet-
len a schengeni határok 
megvédése is.

Lubacow polgármestere 
kívülállóként jellemezte 
Lengyelországot a kérdést 
illetően, hiszen véleménye 
szerint őket kevésbé érinti a 
migránsválság, hiszen az or-
száguk nem olyan vonzó a 
bevándorlók számára.

Romániai testvérváro-
sunk azt az álláspontot fo-
galmazta meg, hogy Romá-

nia biztonsága stabilnak 
látszik, de tudják, hogy 
bármikor célponttá válhat-
nak. Románia a migráns-
válság fő mozgatórugójá-
nak az internetet tartja, hi-
szen a migránsok vezetői 
könnyűszerrel irányítani 
tudják a csoportokat, ezért 
véleményük az, hogy az 
egész egy jól megszerve-
zett vándorlás, ahol az em-
bereiket tudatosan irányít-
ják Európába, ami vélemé-
nyük szerint nagyon veszé-
lyes, ezért kiállnak Ma-
gyarország mellett.

Szabadka képviselője 
megköszönte T. Mészáros 
András vitaindítóját, mert 
véleményük szerint teljes 
mértékben összefoglalta a 
jelenlegi helyzetet. Szerbia 
szintén úgy véli, hogy a meg-
oldást nem a kötelező kvóta-
rendszer fogja jelenteni.

– A vajdasági magyarok 
számára lehetőség nyílt fel-
venni a magyar állampol-
gárságot is, ezért a szabad-
kaiak nagyon örülnek an-
nak, hogy Magyarországon 
október 2-án népszavazás 
lesz a kötelező kvótáról, s 
nem kérdés számunkra, 
hogy elmegyünk szavazni és 
a nemet ikszeljük be – hang-
súlyozta Horvát Tímea sza-
badkai alpolgármester asz-
szony.

A kerekasztal-megbeszé-
lésen a kínai delegáció is 
szót kapott. Elmondták, 
hogy ugyan nem érintettek a 
kérdésben, de tartalmas in-
formációt kaptak a kerek-
asztal-megbeszélésen az eu-
rópai migránsválságról, s 
ennek tükrében teljesen 
egyetértenek a magyarok ál-
láspontjával, hiszen a leg-
fontosabb számukra is a 
béke és a szabad fejlődés le-
hetősége.

Végül a kínai delegáció is 
megköszönte az 5 éves 
együttműködést, s bemutat-
ták városukat, Xuzhou-t.

 BA-NYILAS H.

A delegációk támogatásukról biztosították Magyarországot a kvó-
tareferendum ügyében
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59 FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!

A SZIVÁRVÁNY nyugdíjas klub
új tagok jelentkezését várja!

Programjaink:
09.16:Édes napok Lipótvárosi sétával
09.18:Amit csak ma nézhet meg Székesfehérváron!
09.26:Geotúra Tatabányán
09.28:Martonvásár nevezetességei
09.29:Baltikum madártávlatból-UTIBESZÁMOLÓ
09.30:Kutatók éjszakája
Szeptember 20-án kezdő jóga alaptanfolyam indul!
Részlletekről érdeklődni lehet irodánkban, keddenként
13.00–17.00-ig (Érd, Siker Üzletház Szabadság tér 12.)
Tel.: 06-30-531-1648 és 06-30-936-7101,
ill. a www.szivarvany2016.oldalunk.hu honlapon.
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recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
fix, bejelentett munkakörbe.
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Sok  a panasz a Volánra
A nemzeti tanévnyitó, a megváltozott Volán-
menetrenddel kapcsolatos panaszok, illetve az 
ingyenesen adható védőoltások voltak a témái 
a múlt szerdán tartott polgármesteri sajtótájé-
koztatónak.

Sikeres volt a Gárdonyi 
iskolában tartott nemzeti 
tanévnyitó, ahol Erdélyi 
Áron diák-alpolgármester 
is köszöntötte a vendége-
ket, és ismertette az Ifjúsá-
gi Önkormányzat célkitű-
zéseit – fogalmazott T. Mé-
száros András. Megjegyez-
te: láthatóan helyesen dön-
töttek, amikor megalakítot-
ták az Ifjúsági Önkormány-
zatot, amelynek nemsokára 
lezárul az első éve – szep-
tember 30-án ismét válasz-
tanak az érdi középiskolá-
sok, a kampány meg is kez-
dődött szeptember 1-jén.

T. Mészáros András gra-
tulált a Gárdonyi iskola két 
pedagógusának, Bifko-
vicsné Liga Erikának és 
Patyi Istvánnénak is, aki-
ket a nemzeti tanévnyitón 
Pedagógus Szolgálati Em-
lékéremmel tüntetett ki Ba-
log Zoltán miniszter.

A polgármester felhívta a 
figyelmet arra, hogy szep-
tember 13-ig idén is ingye-
nesen kérhetik a HPV-vírus 
elleni védőoltást a 12. évü-
ket betöltött, 7. osztályos 
lányok.

A városvezető beszámolt 
arról is, hogy az utóbbi idő-
ben nagyon sok panasz ér-

kezett a Volán-buszok me-
netrend-módosítása miatt.

– Ezeket a panaszokat 
összegyűjtjük, és az érdi 
polgárok álláspontját, igé-
nyeit képviseljük a Volán 
illetékeseivel folytatott tár-
gyalások során. Bács Ist-
ván és Simó Károly alpol-
gármesterek tárgyalnak a 
társaság képviselőivel, hoz-
zájuk jutnak el tehát a la-
kossági panaszok, akár le-
vélben, akár elektronikus 
formában érkeznek.

Kérdésünkre, hogyan 
állnak a Modern Városok 
program keretében meg-

újuló iskolák munká-
latai, T. Mészáros 
András elmondta: 
minden az ütemezés 
szerint halad.

– A VMG tornater-
me épül, a Teleki Sá-
muel iskola tervei ké-
szülnek, a szükséges 
terület felvásárlását 
már intézzük, csupán 
egy állami ingatlan 
van hátra. A Búvár, 
Burkoló utcákhoz ter-
vezett intézmény tel-
ke már rendelkezésre 
áll, az óvoda tervei 

már el is készültek – ez az 
intézmény uniós pénzből 
épül majd meg. A Fácán 
óvoda tervei is elkészültek, 
várhatóan jövő tavasszal 
kezdődik majd meg a mun-
ka. Ha felépült az új óvoda, 
a régi épület helyére húz-
zák fel a Batthyányi új álta-
lános iskolai szárnyát. 
Amint az 1–8. évfolyam be-
költözött ide, lebontják a 
régi iskolaépületet, ahová a 
gimnáziumi szárny kerül 
majd. Várhatóan 2019 
szeptemberében indulhat el 
itt is a középiskolai oktatás 
– zárta szavait a polgár-
mester.  ÁDÁM KATALIN

T. Mészáros András elmondta: min-
den az ütemezés szerint halad a Mo-
dern Városok program keretében

Az érdi baloldal megnyugodott

Ren dben folynak a fejlesztések
Szűcs Gábor (MSZP) önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére soron kívül ült össze a városi 
közgyűlés pénzügyi bizottsága. A politikus arra 
a kérdésére kívánt választ kapni, hogy az Érd 
számára létfontosságú beruházások továbbra is 
sínen vannak-e, kapott-e a városvezetés garan-
ciát arra, hogy a tervezett állami fi nanszírozású 
projektek egészen biztosan megvalósulnak 
városunkban?

Pulai Edina (Jobbik) bi-
zottsági elnök Simó Károly 
(Fidesz–KDNP) alpolgár-
mestert kérte meg, hogy tá-
jékoztassa a pénzügyi bi-
zottság tagjait, hol tartanak 
jelenleg azokkal a fejleszté-
sekkel, amelyek támogatá-
sáról Orbán Viktor minisz-
terelnök és T. Mészáros 
András polgármester még 
tavaly nyáron megállapo-
dást írt alá.

Simó Károly hangsúlyoz-
ta: a baloldal egy olyan kor-
mányhatározatra alapozta 
aggályait, ami egyértelmű-
en csak azokra a beruházá-
sokra vonatkozik, amelyek 
költségei uniós pályázatból 
is elszámolhatóak, így ezek-
re nem adható állami támo-
gatás. Érdet azonban ez a 
döntés nem érinti, hiszen a 
Modern Városok programjá-
ban lefektetett megállapo-
dásban kivétel nélkül olyan 
beruházások szerepelnek, 
amelyekre városunk, a Kö-
zép-magyarországi régió 
részeként már nem pályáz-
hat. Ez volt az alapja a Mo-
dern Városok programról 
folytatott tárgyalásoknak 
is. Nyilvánvaló volt ugyanis, 

hogy az uniós pályázatok 
újabb ciklusában Érd legfel-
jebb 800 millió forint értékű 
támogatásra számíthat. 
Ugyanakkor Érd mellett 
több megyei jogú város is 

felhívta a kormányzat fi-
gyelmét, hogy elsősorban a 
nélkülözhetetlen fejleszté-
sek támogatására lenne 
szükségük, de ezek nem 
szerepelnek az uniós pályá-
zatokon. Ezek megoldására 
dolgozták ki a Modern Váro-
sok programot.

Simó Károly hangsúlyoz-
ta, hogy a megkezdett beru-
házásokkal jól haladnak, a 
projektek egy része jelenleg 
engedélyeztetés, közbeszer-
zés, tervezés fázisában van. 
Az adott tárgyévben beérke-
zett pénzösszeget a követke-
ző esztendő végéig el kell 
számolni, nyilvánvalóan az 
önkormányzat mindent 
megtesz a támogatás fel-
használására – fogalmazott 
az alpolgármester.

Pulai Edina megerősítette: 
a Modern Városok program-
ban tervezett fejlesztések 
nagyon komoly előzetes elő-
készítő munkát igényelnek, 

amelyek eredményei csak 
később fognak megmutat-
kozni. Hozzátette: azt is lo-
gikusnak tartja, hogy a 
kormány az európai uniós 
pályázatokból megoldható 
fejlesztések megvalósítását 
is szorgalmazza, hiszen – 
bár rengeteg munkát és 
hozzáértést követelnek – az 
ilyen lehetőségekkel min-
denképpen élni kell. Végül 
javasolta, hogy amint meg-
kezdődnek az építkezések, 
megszervezik a készülő 
projektek bejárását, hogy a 
bizottsági tagok személye-
sen meggyőződjenek róla, 
meddig jutottak a fejleszté-
sekkel.   BÁLINT EDIT

Megnyugtatta az érdi baloldal képviselőit az a tájékoztató, 
amelyet az önkormányzat pénzügyi és költségvetési bizott-
ságának hétfői rendkívüli ülésén kaptak a Modern Városok 
program végrehajtásával kapcsolatban. A tanácskozást kö-
vetően a baloldali ellenzék sajtótájékoztatót tartott, ahol 
Szűcs Gábor (MSZP) azt mondta: fontos volt, hogy valameny-
nyien tiszta, átlátható képet kapjanak a Modern Városok 
program állásáról. BNYH

Pulai Edina (középen) a készülő projektek bejárását javasolta a bi-
zottságnak

Méretre gyártás1.752Ft/m2-től
T20 trapézlemez
téglabarna színben
raktárról:
2m-es:3.900Ft/db
3m-es:5.850Ft/db

Trapézés cserepes lemezgyártás egyedi igények szerint!

Cserélje régi tetőjét
könnyű cserepes lemezre!

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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Szarvas István
villanyszerelőmester

Mobil: 0620/983-5948
E-mail: info@bauvill.com

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.

grácia ALAKFORMÁLÓ | SZALON

Minden ami alakformálás!
Szolgáltatásaink:

| Hypoxitrainer L 250 | Galileo 2000 | Body Roll

| Ultratone-Ultraface | Ergoline álló szolárium

| Aromaterápiás testfáslizás | Visszeres testfáslizás

| Aromakrémes testtekercselés | Iszapos testfáslizás

| Parafinos kézápolás | Infraszauna | Cardio edzőterem

2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán stny. 6.

Telefon: 06 20/479 7681 | 06 20/479 7677 | www.gracia-alakformalo.hu
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A Medicina Kiadó és a Magyar Földrajzi Múzeum
tisztelettel meghívja az Érdi Napok alkalmából

2016. szeptember 15-én
17.00 órára

Az "Angol beteg" igaz története
Almásy László hiteles életrajza
című könyve 3. kiadásának 
bemutatójára

MEGHÍVÓ

Kubassek János:

A Szahara bűvöletében

Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4. Tel.: (23) 363-036
www.foldrajzimuzeum.hu

A rendezvény helyszíne a múzeum emeleti előadóterme

A szerző vetítettképes előadása Almásy László életútjáról
Borostyánkőtől a Szaharáig címmel

A kötet - melyet kérésre a szerző dedikál - a helyszínen
 20 %-os kiadói kedvezménnyel megvásárolható

Köszöntőt mond: 
T. Mészáros András Érd MJV polgármestere

A kötetet bemutatja: 
Farkasvölgyi Frigyesné a Medicina Kiadó igazgatója és
Dr. Szabó József a Debreceni Egyetem Professzor Emeritusa

Program

Rengeteg új, sőt meglepő ismerettel is gazda-
godhattak mindazok, aki múlt szerdán részt 
vettek a Lengyel és cseh csapatok a mohácsi 
csatában – a Jagello-nemzetközösség és a 
török veszély című előadáson. Dr. B. Szabó János 
történész részletesen leírta a csaknem ötszáz 
évvel ezelőtt történt eseményt, sőt, az előzmé-
nyekről is beszélt. 

Történelmi tanulmánya-
inkból tudjuk: a magyarok 
óriási vereséget szenvedtek 
1526. augusztus 29-én, a tö-
rökök ellen vívott mohácsi 
csatában. A Budapesti Tör-

téneti Múzeum munkatársa 
azonban ennél részleteseb-
ben is megvilágította a pon-
tosan 490 évvel ezelőtti ese-
ményeket. Az évforduló kap-
csán dr. B. Szabó János, aki 

az Érdi Lengyel–Magyar 
Kulturális Egyesület és a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár meghívására érkezett 
városunkba, egy igen izgal-
mas, számos új ismerettel 
tarkított, rendhagyó törté-
nelemórát tartott a nagy 
számban megjelent érdeklő-
dőnek.

A szakértő mindenekelőtt 
a mohácsi csata történelmi 
előzményeire mutatott rá, 
többek között arra, hogy az 
„igazságosnak” hitt, legen-
dás Mátyás királyunk óriási 
adósságot és rengeteg ellen-
séget maga mögött hagyva 
hunyt el. Szinte minden 
szomszédos országgal had-
ban álltunk.

E nehéz helyzetet kísérel-
ték menteni a magyarok az-
zal, hogy idegen királyt, a 
cseh Ulászlót választották 
meg uralkodójuknak. Ulász-
ló Csehországot is Budáról 
kormányozta, s valóban a 
békét és az anyagi gyarapo-
dást hozta el, ám később ő is 
tetemes adósságot hagyott 
maga mögött.

Rendhagyó történelemóra a mohácsi csata 490. évfordulóján

Szu lejmán egy ideig kételkedett a győzelemben

Orlai Petrich Soma: A Mohácsnál elesett II. Lajos király testének fel-
találása

Pályatársak, neves kollégák, barátok és számos 
helyi érdeklődő jelenlétében nyílt meg váro-
sunkban az első sajtófotó-kiállítás. A fi atal, mun-
káival többször díjat nyert Knap Zoltán legsike-
resebb fotográfi áit a Szepes Gyula Művelődési 
Központban tekinthetik meg az érdeklődők.

Meghökkentő, különleges 
pillanatok előre tervezett, 
megszokott eseményekről 
vagy az élet által írt váratlan 
helyzetekből adódó ijesztő, 
megdöbbentő, esetleg megmo-
solyogtató pillanatfelvételek 
ejtik ámulatba a szemlélőt. A 
képeket Knap Zoltán „kompo-
nálta”, dolgozta ki fejben, s 

úgy tárja elénk a digitális 
technika eszközeivel, ahogy ő 
látja vagy láttatni szeretné. 
Olyan, mintha mi is ott vol-
nánk, s átélnénk vele ugyan-
azt a feszültséget, csodálatot 
vagy szomorúságot, amit ő 
érzett. A finom humor és per-
sze a bulvár is felsejlik a fo-
tográfiákon, ami nem vélet-

len, hiszen szerzőjük nem egy 
hagyományos fotográfusi pá-
lyát futott be.

Iskolái után a Zsaruhoz, a 
Népszavához, a Tina Maga-
zinhoz, a Magyar Demokratá-
hoz került, s közben annyira 
jó lett a szakmában, hogy a 
Borsnál immár fotórovat-ve-
zetőként dolgozik. Negyven-
négy évesen hatalmas teljesít-
mény ez a szakmában, de 
nagy felelősséggel is jár – 
emelte ki az első érdi sajtófo-
tó-kiállítást megnyitva Bán-
kúti András fotóriporter, hoz-
zátéve, hogy itt nemcsak na-
gyon jó képeket kell készíteni, 
hanem nap mint nap olyan 
címlapfotót is kell produkálni, 
amely „veri” az összes többit! 
Nem elég jó, hanem még annál 
is jobb képeket kell készíteni! 
Egy sikeres fotóriporternek 
kell értenie a sporthoz, a poli-
tikához, a kultúrához és köz-
ben egy kicsit pszichológus-
nak is kell lennie, hogy elhi-
tesse azokkal, akikről épp fo-
tókat készít, hogy jót akar és a 
végeredmény is remek lesz – 
fűzte hozzá a pályatárs. Hoz-
zátette: nélkülözhetetlen pél-
dául a kiváló erőnlét is, hiszen 

Bánkúti András, Knap Zoltán, M. Nagy Péter és Mr. Bernaat harmo-
nikás a megnyitó pillanataiban

Első érdi sajtófotó-kiállítás

Ami  t nem lehet elmondani, azt látni kell!
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Utóda, a 10 éves korában 
trónra kerülő II. Lajos meg-
próbálta kibékíteni a szem-
ben álló feleket, hogy a szom-
szédos országok seregei a 
helyi torzsalkodások helyett 
a törökökkel vegyék fel a 
küzdelmet. Eközben a tatá-
rok folyamatos támadásai és 
fosztogatásai is állandó ve-
széllyel fenyegettek.

Ezekben az években Len-
gyelország ugyan török olda-
lon állt – „hivatalosan” nem 
támadhatta az oszmán biro-
dalmat –, zsoldosai között 
azonban mindig akadtak 
„engedetlenek”, akik készek 
voltak a törökök ellen harcol-
ni. Így érkezett mintegy 1500 
főből álló segédcsapat, Érden 
is áthaladva, a mohácsi csa-
tába. A történész azonban 
rámutatott: bár ritkán vagy 
egyáltalán nem említik, de a 
magyarok oldalán jóval több, 
mintegy 4–5 ezer cseh katona 
is harcolt. Sőt, Csehország-
ból 15 ezres sereg is elindult 
a segítségükre, de elkéstek, 
mert a csata időpontjáig csak 
Székesfehérvárig jutottak.

B. Szabó János arra is 
felhívta hallgatósága fi-
gyelmét, hogy a mohácsi 
vereséggel kapcsolatban 
alig esik szó az óriási erőfö-
lénnyel bíró ellenfélről. A 
60 ezres török sereggel 
szemben ugyanis mindösz-
sze 25 ezres magyar had-
test vette fel a harcot. Rá-
adásul a törökök a katonák 
folyamatos ellátását is 
könnyen megoldották, hi-
szen bőven volt miből pén-
zelni a hadsereget. A törö-
kök azonban nem egyszer-
re érkeztek Mohácsra.

A magyarok felkészülten 
várták a támadást, de a törö-
kök be akarták várni az 
utánpótlást, ezért a magyar 
sereg lendült támadásba. Az 

oszmán katonákat a délutáni 
imájuk idején lepték meg, ám 
a túlerővel mégsem bírtak el, 
annak dacára, hogy a cseh 
és a lengyel katonák nagyon 
sokáig visszaverték a török 
támadásokat. Végül egy ha-
talmas felhőszakadás vetett 
véget a borzalmas csatának. 
A magyar vezérkar túlnyo-
mó része elesett a harcok-
ban, a még életben maradt 
katonák pedig menekülőre 
fogták.

Szulejmán azonban még 
egy ideig kételkedett a győ-
zelmében, attól tartva, hogy 
a magyarok csupán megté-
vesztik, ezért a lovas kato-
náknak éjfélig nem engedte, 
hogy leszálljanak a lóról. 

 BÁLINT EDIT

Rendhagyó történelemóra a mohácsi csata 490. évfordulóján

Szu lejmán egy ideig kételkedett a győzelemben

A magyar az egyik legkorszerűbben felszerelt hadsereg volt – álla-
pította meg B. Szabó János

„normál esetben” 15 kilós 
felszerelést cipel, főleg ami-
kor speciális vagy sportese-
ményre megy, mert még egy 
7–8 kilós teleobjektív is lóg a 
nyakában.

Fontos még az állandó ké-
szenlét, így szinte „természe-
tes”, hogy a családi élet emi-
att gyakran háttérbe szorul. 
Mégis érdemes csinálni, 
mert a fotóriporter minden 
eseménynek részese, króni-
kása, szem- és fültanúja le-

het. Kis szerencsével, nagy-
nagy szorgalommal, kitar-
tással és bámulatos tehet-
séggel pedig létrejönnek 
azon maradandó és díjnyer-
tes fotográfiák, amelyek az 
évkönyvekbe vagy akár a 
történelemkönyvekbe is be-
kerülhetnek. „Beleégnek” az 
agyunkba, s velünk marad-
nak életünk végéig. Mert 
amiket nem lehet elmondani, 
azokat látni kell! – hangsú-
lyozta Bánkúti András.

A kiállításon látható 
munkák mindegyike kifeje-
zetten erős riportkép. Min-
denkinek lesznek közöttük 
kedvencei, s a legtöbb kép 
elnyeri az érdeklődők tet-
szését, ha körbejárják az 
elmúlt húsz év riportfotóiból 
készült kiállítást.

A tárlat október 2-ig, a 
művelődési ház nyitvatartá-
si idejében várja az érdeklő-
dőket.

 BÁLINT Á.

Nem elég jó, hanem még annál is jobb képeket kell készíteni!

Első érdi sajtófotó-kiállítás

Ami  t nem lehet elmondani, azt látni kell!

39
42

84



10 | 2016. szeptember 7. |    ajánló

Véget ért a nyár, kez-
dődik az iskola, a leen-
dő első osztályosok és 
szüleik izgatottan vár-
ják az iskolakezdést. 

A lázas készülő-
désben nekik nyújt 
segítséget Finy Petra 
Iskolások kézikönyve 
című mesekönyve. Az 
írónő a gyermekek 
számára könnyen ért-
hető nyelven mutatja 
be az iskolakezdéssel 
járó új élethelyzeteket. 
Rávezeti a gyermeke-
ket arra, hogy amit az 
iskolában megtanul-

nak, azt hogyan tudják 
majd hasznosítani a 
mindennapi életben 
is. Bemutatja, mi min-
dennel találkozik egy 
kisgyerek a suliban. 
Megtudhatjuk azt is, 
hogy mekkora öröm 
egy kisgyermeknek az 
új iskolatáska kiválasz-
tása, amelyet aztán 
egész nap boldogan a 
hátukon cipelnek.

Finy Petra írónő és 
Pásztohy Panka illuszt-
rátor ötlete alapján a 
könyvből lányos és � ús 
verzió is kapható, így a 

gyermekek könnyeb-
ben tudnak azonosul-
ni a főszereplővel. A 
Gyermekkönyvtárban 
az írónő által dedikált 
példányok is megtalál-
hatóak. 

Iskolakezdésre re-
mek ajándék ez a 
kedves és humoros út-
mutató. Az esti felolva-
sások alkalmával talán 
könnyebben megnyíl-
nak a gyermekek és 
szívesebben mesélik el 
a saját gondolataikat 
vagy aggodalmaikat 
az iskolakezdésről. 

KÖNYV

Fin y Petra: Iskolások kézikönyve
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TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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Kedves szülők, ked
leendő kisjógik!
Most, hogymindenki visszatért a
jól megérdemelt nyári szünetből,
pihenőből, ismét elindulnak heti
rendszeres jóga foglalkozásaink,
alsó- és felső tagozatos gyerekek
részére, a Manipura Jóga-
stúdióban. A foglalkozások során
nagy hangsúlyt kap a tartásbeli
problémákkezelése, a lábfej- és a
gerinc egészségének védelme, az
egyensúlyközpont fejlesztése.
Mindez sok humoral, játékkal
átszőve, bátorító, kreatív kör-
nyezetben. Minden órát relaxá-
cióval zárunk, így megtanu-
lunk megpihenni, kikapcsolni,
elengedni is.

Kedvcsinálóként tekintsd
meg a júliusi és augusztusi nyári
táboraink során készített képe-
ket és bejegyzéseket facebook
oldalunkon.

Az órarend:
Hétfő 16.30-17.15
(kisiskolások részére)
Szerda 15.30-16.30 és
16.45-17.45 (felső tago-
zatos gyerekek ré-
szére)

Előzetesen érdeklődni, re-
gisztrálni az alábbi elérhetősé-
geken lehet. Kérlek, telefonon
jelezd részvételi szándékod.

Beregszászi Gabriella
okleveles gyermekjóga oktató,
a Gyermekeink Mozgásáért
Egyesület tagja
T: 06 20 562 6247
Cím: Érd, Naszályi utca 35/A
Email:
manipurajoga@gmail.com
https://www.facebook.com/
manipuragyermekjoga
www.manipurajoga.hu

39
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

39
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Konyhabútor Készítése
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A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, sze-
rető gazdájára, új családra 
lel. Arra biztatunk minden 
kedves gazdijelöltet, válasz-
szon magának olyan ked-
vencet, akinek befogadásá-
val még egy életnek ad lehe-
tőséget, hiszen a helyére 
újabb rászoruló kerülhet. 
Semmi sem ér fel egy sokat 
szenvedett kutya vagy cica 
hálájával, szeretetünket 
százszorosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Gwent 
vagy Fonzit, vegye fel a kap-
csolatot az alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi 

gazdikeresőt pedig megta-
lálja a www.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015

Gaz  dikereső

Gwen 7 hónap körüli, közepes 
termetű, ivartalanított szuka. 
Barátságos, nyugodt természe-
tű, foglalkozást és nevelést 
igénylő kölyök

Fonzi 9 hónap körüli, kis-köze-
pes termetű, vékony alkatú nö-
vendék kutyus. Játékos, jóin-
dulatú, emberbarát, még fog-
lalkozást igényel

Tűzijáték, torta és fergeteges koncertek

Érd i napok újratöltve
Hétezer ember, öt koncert, három DJ, óriástorták 
és tűzijáték – pár szóban talán így lehetne össze-
foglalni a szombati fesztivált, amely megnyitotta 
az idei Érdi Napok rendezvénysorozatát.

A délelőtt és a kora dél-
után még a családoké volt, 
az ő programjaiknak a mú-
zeumkert és -épület adott 
otthont, no meg a Pelikán 
sétány, ahol a Magyarok 
Érdi Vásárán már megszo-
kott minőségű árukkal talál-
kozhatott a közönség, akik 
nemcsak a sörsátraknál fa-
latozhattak, hanem a házi 
készítésű sajtokat, húsokat 
is megkóstolhatták. Az áru-
sok mellett állatvédők ku-
tyás bemutatóit is megcso-
dálhatták a sétányon járók.

A délutáni hőségben, a 
Mary Popkids és a Zapo-
rozsec koncertjén még keve-

sebben voltak – pedig az 
együttesek megérdemeltek 
volna nagyobb nézőközönsé-
get is –, a Magashegyi Un-
derground főtéri, illetve a Zu-
boly múzeumkerti koncertjé-
re, ami napnyugta előtt kez-
dődött, már nagy tömeg gyűlt 
össze, a Magna Cum Laude 
közel kétórás, fergeteges han-
gulatú show-ja alatt pedig egy 
tűt sem lehetett volna leejteni 
a főtéren és környékén.

Természetesen volt tűzijá-
ték is – a bombariadó miatti 
háromnegyed órás csúszá-
sért bő kárpótlást nyújtott a 
látvány, hiszen az idei fény-
show számtalan elemmel 

volt gazdagabb az előző 
években megszokottnál.

Az idei fesztivál abban is 
különleges volt, hogy ez al-
kalommal ünnepelte a tele-
pülés azt, hogy tíz éve lépett 
be a megyei jogú városok 
sorába. A tűzijáték előtt több 
hatalmas tortát szeleteltek 
fel és osztottak ki a nézők 
között, és sor került a Pózolj, 
fotózz, segíts! pályázat lezá-
rására is.

Mint T. Mészáros András 
polgármester bejelentette, 
az Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat által kezdeményezett ak-
cióban százan fotózkodtak 
Batthyány Fülöp főtéri mell-
szobránál, így száz kiló ku-
tyatáp gyűlt össze a Sirius 
Alapítványnak, illetve a Ci-
vil Állatvédőknek – ezt a 
mennyiséget az önkormány-
zat megnégyszerezte, így a 
két szervezet kétszáz-két-
száz kiló táppal gazdagodik 
a város lakói és önkormány-
zata jóvoltából. A Ifjúsági 
Önkormányzat diák-alpol-
gármestere, Gregor Ale-
xandra lapunknak elmond-
ta, hatalmas öröm számuk-
ra, hogy ilyen sokan csatla-
koztak a kezdeményezéshez.

Nemcsak nekik volt okuk 
az örömre – sok fiatal annak 
örült, hogy nem kell Buda-
pestre vagy más városok 
fesztiváljaira mennie, hogy 
színvonalas koncertekben 
legyen részük.

– Én máskor mindig a fő-
városban bulizom, Érden 
nem szoktam szórakozni. Jó, 

hogy ezt most itthon is meg-
tehetem – mondta lapunk-
nak egy húszéves fiatal lány. 
– Nagyon jó lenne több ilyen 
rendezvény is – tette hozzá a 
társa.

Az Érdi Napok újratöltött, 
népszerű előadókat felvonul-

tató fesztiválja nagyon sike-
res volt, a szervezők szerint 
is, akik pedig – mint Wolf 
Katalin, a művelődési köz-
pont igazgatója lapunknak 
ígérte – jövőre még maga-
sabbra teszik a mércét.

 ÁDÁM KATALIN

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár is kitelepült az ÉNFESZT-re, 
rendkívül kedvezményes árú könyveket, ingyenes beiratko-
zási lehetőséget, gyermekkönyv-csereberét és interaktív 
játékokat kínálva. Mint Nida Judit igazgatóhelyettes lapunk-
nak elmondta, idén több mint ezren fordultak meg a könyv-
tár standjánál, és 561 darab könyvet adtak el, 112 200 forint 
értékben – ami rekordbevételnek számít –, és ami ennél is 
többet ér, az az, hogy hatvanegy beiratkozójuk is volt. Közü-
lük huszonhárman még sosem voltak a városi könyvtár tag-
jai, míg a többiek lejárt könyvtárjegyüket hosszabbították 
meg.
– Sokan érdeklődtek nemcsak a beiratkozás feltételei, ha-
nem őszi programjaink iránt is, és nagyon népszerű volt a 
gyermeksarok is – tette hozzá az igazgatóhelyettes, aki csak 
azt sajnálja, hogy a túl nagy érdeklődés miatt idén kevesebb 
mód jutott a hosszasabb, kötetlen beszélgetésekre a könyv-
tárosok és az olvasók között.

A Magna Cum Laude koncertje alatt egy tűt sem lehetett volna leej-
teni a főtéren

T. Mészáros András és az I� úsági Önkormányzat a „Pózolj, fotózz, 
segíts!” akciót értékelik

PLASZTIKAI SEBÉSZET
TŰ NÉLKÜLI

ZSÍRLESZÍVÁS

1 KÚRA -4KG
1213 Budapest,

Szent István út 248-250.

Tel.: 0630/951-6541
www.szepsegkozpont.eu

LÉZERES
ZSÍRLESZÍVÁS

MKB–OTP – K&H SZÉP Kártya
Elfogadóhely39

32
15

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL

38
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

ÉRDI NAPOK – Jazz Fesztivál
Dresch Vonós Quartet a Főtéren
Szeptember 9-én, pénteken 19 órakor
Gáspár Károly Trió a Főtéren
Szeptember 10-én, szombaton 19 órakor
László Attila Quartet a Főtéren
Szeptember 11-én, vasárnap 19 órakor

E LŐZETES
ŐSZI SZÍNHÁZI BÉRLET 2016
Nejem a neten
Szeptember 25-én, vasárnap 15 óra
Csiki-csuki
Október 16-án, vasárnap 15 óra
Lépjünk olajra
November 20-án, vasárnap 15 óra
Bérletek már vásárolhatók 7000 forintos 
áron.
Az időpont- és műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: Keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig

PROGRAM
Könyvbemutató
Lehoczki Zsuzsanna: Az érd-ófalui 
Szent Mihály-templom műemléki 
helyreállítása és Historia Domusa
Szeptember 8-án, csütörtökön 17 órakor
Kubassek János: A Szahara bűvö-
letében
Szeptember 15-én, csütörtökön 17 órakor

Tudománytörténeti Konferencia
Az 1956-os forradalom és a 
földtudományok, valamint az 
emigráció
Szeptember 13-án, kedden 10 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 

újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjet-
unióba kényszermunkára elhur-
colt hon�társaink emlékére

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

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe 
vehető kulturális, 

közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné 

06 23 363 036

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
ÉRDI NAPOK – Jazz fesztivál
Malko Teatro: Johanna bulvár
Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órakor

PROGRAM
„Egy égbolt alatt élünk”
Emlékezés Csuka Zoltán munkás-
ságára, szellemiségére. A szom-
szédságunkban élő nemzetek 
kulturális, természeti értékeinek 
bemutatása: könyvkiemelések, ké-
pes tablók, zenés hangulatfestés.
Szeptember 12–október 2-ig

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

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

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

TÁRLAT
Baky Péter és Dechant Antal kiállítása

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Brunner László: Jazzportrék
A kiállítást megnyitja Kéri Mihály 
festőművész. Közreműködik Szat-
mári Kristóf szaxofonon.
Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órakor

MAGYAR
NÉPDAL
NAPJA MARTONVÁSÁR SZEPTEMBER 10-11.

JEGYEK: www.jegy.hu

HERCZKU ÁGI ÉS A BANDA CIMBALIBAND
FRICSKA TÁNC SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
BARTINA TÁNCEGYÜTTES ZUBOLY
BOGNÁR SZILVIA vendég: BOBAN MARKOVIĆ
PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA
BERECZ ANDRÁS ESSZENCIA BAB TÁRSULAT

www.magyarnepdalnapja.hu
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A�Magyar�Földrajzi�Múzeum�tisztelettel�meghívja
az�Érdi�Napok�alkalmából�rendezett

Köszöntőt�mond:
T.�Mészáros�András�Érd�MJV�polgármestere

A�konferenciát�megnyitja:
Dr.�Gábris�Gyula�egyetemi�tanár,�a�MFT�elnöke

Az�1956-os�forradalom�és�a�földtudományok,
valamint�az�emigráció

című tudománytörténeti�konferenciára
2016.�szeptember�13.�(kedd)�10.00�órára

MEGHÍVÓ

A�rendezvény�helyszíne�a�múzeum�emeleti�előadóterme.
A�konferencián�a�részvétel�ingyenes,
előzetes�regisztráció�nem�szükséges!

Magyar Földrajzi Múzeum www.foldrajzimuzeum.hu
2030 Érd, Budai�út�4; Tel.: 06 (23)�363-036

A�rendezvény�támogatója�a�Közép-és�Kelet-európai
Történelem�és�Társadalom�Kutatásáért�Közalapítvány

SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Monda és valóság határán 10/9.  
 rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő  
 sorozat
20:00 Globo Világjáró 38. rész
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Mozgás
 sportmagazin
21:30 2016–2017. évi labdarúgó- 
 bajnokság
 Érdi VSE–Sárvár FC
23:10 Szökés Soriborból
  amerikai ismeretterjesztő sorozat, 1987,

5/5. rész
23:40  Érdi Panoráma

A heti események összefoglalója
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó

SZEPTEMBER 13., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Chaplin szereti a zenét – jazz  
 sorozat
 Harcsa Veronika Quartet, 2012
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Nádas Péter
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30  Érdi Panoráma

A heti események összefoglalója
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

SZEPTEMBER 14., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem   90/10. rész 
21:00 Skorpio Force
  színes, amerikai akció� lm, R: Mark J. 

Gordon, 1996 
16 éven felülieknek!

22:35 Globo Világjáró 38. rész
23:05 Mozgás
 sportmagazin
23:35 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó

SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 63. rész
20:00  Illényi Katica és testvérei 

a Művészetek Palotájában 2. rész
 koncertfelvétel, 2015
21:00  Érdi Panoráma

A heti események összefoglalója
21:30 A 2016–2017. évi labdarúgó- 
 bajnokság
 Érdi VSE–Sárvár FC 
23:10 Szökés Soriborból
  amerikai ismeretterjesztő sorozat, 1987,  

5/5. rész
23:35 Mozgás
 sportmagazin
  0:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:20 Híradó

SZEPTEMBER 16., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 76. rész

20:00 Szökés Soriborból
  színes, amerikai–jugoszláv háborús 

� lmdráma, R: Jack Gold, 1987
12 éven felülieknek!

23:30 Sztárportré 63. rész
   0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
   0:15 Híradó

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
19:00  Érdi Panoráma

A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 39.rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Monda és valóság határán 10/9.  
 rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő  
 sorozat
21:00 Skorpio Force
  színes, amerikai akció� lm, R: Mark J. 

Gordon, 1996 
16 éven felülieknek!

22:35 Bibliai Szabadegyetem   90/10. rész
23:35 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 63. rész
20:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Szökés Soriborból
  színes, amerikai-jugoszláv háborús 

� lmdráma, R: Jack Gold, 1987
12 éven felülieknek!

22:30 Monda és valóság határán 10/9.  
 rész
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő  
 sorozat
23:00  Érdi Panoráma ism.

A heti események összefoglalója

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré  

– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó
  Az Érd FM 101.3 technológiai 

magazinja
20.00 Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi oktatási intézményben:
• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat 

folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-

tén lakóhellyel rendelkezik,
• tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri,
• magatartása jó vagy példás,
• igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül leg-
alább egynek is fenn kell állnia:
• a pályázó hátrányos vagy halmozottan hát-

rányos helyzetű,
• családba fogadott,
• átmeneti nevelésben részesülő,
• védelembe vett,
• ideiglenes hatállyal elhelyezett,
• utógondozói ellátásban részesülő.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a 
pályázatok elbírálása során az alábbi szem-
pontok és sorrend alapján dönt:
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,
• a család egy főre jutó jövedelme.

Családként kell �gyelembe venni a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanul-
mányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező mellékletek csatolásával 
lehet. A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 
példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.) vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. 
Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat eseté-
ben a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyte-
remtő Ösztöndíj pályázat”. Pályázati dokumentá-
ció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján történő megjelenését 
követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítéléséről a Közne-
velési és Művelődési Bizottság dönt. A pályázatok 
elbírálásának határideje a benyújtási határidő le-
teltétől számított 45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és Művelődési Bi-
zottság a határidőn túl benyújtott vagy formailag 
nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
minden határidőben benyújtott, formailag meg-
felelő pályázatot pedig érdemben elbírál. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a 
pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 fo-
rint, maximum 20 000 forint havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónapjára. A megítélt ösz-
töndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során 
a ki�zetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a ki�zetés a törvényes képviselő részére 
történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az 
ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogvi-
szonyt február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett 
vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A tanulói jogviszony igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanul-
mányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell �zetni. Az Esélyteremtő 
Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és Mű-
velődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járu-
lék-�zetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a gyermek érdekeit védő speciális szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
segíti a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcso-
lódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének 
formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszicholó-

gus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermek-
védelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális 
munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, gyermek- és i�úságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, peda-
gógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 9. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06 23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 1/788/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
esetmenedzser;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával 
lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 13. 
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CSATORNAELLENŐRZÉS
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.) tájékoztatja Önt, 
hogy 2016. szeptembertől Érd Megyei Jogú Város egyes, szennyvízcsa-
torna-hálózatba bekötött területein az ÉTCS Kft. munkatársai vagy meg-
bízottjai a csapadékvíz-elhelyezés szabályszerűségét fogják ellenőrizni 
igazoltan egészségre ártalmatlan füstöléses eljárás módszerével.
A 2016 szeptemberétől kezdődő ellenőrzés során az ellenőrzést végző 
személyek az ÉTCS Kft. pecsétjével és ügyvezetőjének aláírásával ellátott 
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal igazolják magukat.
A részleteket, az ellenőrzés alá vont utcák neveit az ellenőrzés várható 
időpontjával együtt megtalálja honlapunkon, a www.erdicsatornamu-
vek.hu webcímen.
Amennyiben kérdése merülne fel a leírtakkal kapcsolatosan, kérjük, 
hogy az átmeneti leterheltség miatt az ügyfélszolgálati irodát szemé-
lyesen csak halaszthatatlan ügyben keresse, kéréseit, észrevételeit tele-
fonon vagy a lenti e-mailes elérhetőségen keresztül továbbítsa felénk, 
amelyre 30 napon belül válaszolunk.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső u. 2.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 23 521 591
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás és telefonos ügyfélszolgálat:
hétfő   8.00–20.00 óráig
kedd-csütörtök  7.30–15.00 óráig
péntek   7.00–13.00 óráig

Az ellenőrzés lebonyolításához kérjük szíves támogatását, együttműkö-
dését!  Türelmét és megértését köszönjük!

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: felső és gimnáziumi tagozaton informatika tantárgy 
oktatása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, informatika szakirány,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail cí-
men keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 16.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének felté-
tele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag 
elismert hazai vagy külföldi oktatási intézmény-
ben:
• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat 

folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén lakóhellyel rendelkezik,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyúj-

tását megelőző tanévben kimagasló, de 
legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanul-
mányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban 
legkorábban az ötödik évfolyamtól lehet része-
sülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező mellékletek csatolásával 
lehet. A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 
példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.) vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. 
Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat eseté-
ben a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehet-
séggondozó Ösztöndíj pályázat”. Pályázati 
dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján vagy letölthető a www.
erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak 
az önkormányzat honlapján történő megje-
lenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítéléséről a Köz-
nevelési és Művelődési Bizottság dönt. A pályáza-
tok elbírálásának határideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 45. munkanap. Az elbírálás 
során a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 
határidőn túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, min-
den határidőben benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot pedig érdemben elbírál. A döntésre 
jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend alapján dönt: 
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,

• a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell �gyelembe venni a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi ered-
ményén túl �gyelembe veheti a műveltségi vagy 
szakmai versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a dön-
tésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 forint, 
maximum 20 000 forint havi támogatásban ré-
szesülnek a tanév 10 hónapjára. A megítélt ösz-
töndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során 
a ki�zetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a ki�zetés a törvényes képviselő részére 
történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követő-
en az ösztöndíj továbbfolyósításához a ta-
nulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett 
vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A tanulói jogviszony igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanul-
mányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell �zetni. A Tehetséggon-
dozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járu-
lék-�zetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság
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KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

klasszikus hangszeres gitártanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: klasszikus gitár hangszeres 
oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú képe-
sítés, klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
  fényképes szakmai önéletrajz,
  végzettséget igazoló okiratok 

másolata,

  erkölcsi bizonyítvány – sikeres 
pályázat esetén,
  pályázó nyilatkozata arról, hogy 

pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a kedvező elbírálás után 
azonnal.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. szeptember 29. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo Anna, a Lukin AMI 
intézményvezetője nyújt, a 06-23-365-
641, 06-23-364-318 vagy a 06-20-388-
3086 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: 
  postai úton, a pályázatnak a 

Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső u. 

33.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 307-5/2016, va-
lamint a munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres gitártanár;
  elektronikus úton Stiblo Anna igaz-

gató részére a zenesuli.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül;
  személyesen: Stiblo Anna igazga-

tónál, Pest megye, 2030 Érd, Felső 
u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a beküldött pályázat meg-
ismerése után személyes találkozás, 
majd e-mail-es, telefonos vagy postai 
úton történő értesítés.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. szeptember 29.

 A foglalkoztató intézménnyel kap-
csolatban további információt a 
www.erdizeneiskola.hu honlapon 
szerezhet.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: rész-
munkaidő, heti 20 óra.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: kottatári, 
könyvtárosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: felsőfokú 
könyvtárosi képesítés.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
  fényképes szakmai önéletrajz,
  végzettséget igazoló okirat 

másolata,
  erkölcsi bizonyítvány – sikeres 

pályázat esetén,
  pályázó nyilatkozata arról, 

hogy pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak, a 
pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a kedvező elbírá-
lás után azonnal.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. szeptember 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt Stiblo Anna, 
a Lukin AMI intézményvezetője 
nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-
364-318 vagy a 06-20-388-3086 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
  postai úton, a pályázatnak a 

Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső u. 33.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 308-5/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: könyvtáros;
  elektronikus úton Stiblo Anna 

igazgató részére a zenesuli.
erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül;
  személyesen: egyeztetett 

időpontban, Stiblo Anna igaz-
gatónál (06-20- 388-3086), 
Pest megye, 2030 Érd, Felső 
u. 33. 

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a beküldött pályázat 
megismerése után személyes 
találkozás, majd e-mail-es, tele-
fonos vagy postai úton történő 
értesítés.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. szeptember 29.
 A foglalkoztató intézménnyel 
kapcsolatban további infor-
mációt a www.erdizeneiskola.
hu honlapon szerezhet.

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

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

Telefon: 522-300/297-es mellék

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

klasszikus hangszeres zongoratanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozott idejű közalkal-
mazotti jogviszony, tartósan távol lévő 
pedagógus munkába történő visszaté-
résének időpontjáig, várhatóan 2019. 
december 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: klasszikus zongora hang-
szeres oktatása és szükség esetén kor-
repetíció ellátása a telephelyeken és az 
iskolaközpontban.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú képe-
sítés, klasszikus zongora szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: lakóhely Érd közelében.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
  fényképes szakmai önéletrajz,
  végzettséget igazoló okiratok 

másolata,
  erkölcsi bizonyítvány – sikeres 

pályázat esetén,
  pályázó nyilatkozata arról, hogy 

pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a kedvező elbírálás után 
azonnal.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. szeptember 29. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Stiblo Anna, a Lukin AMI 
intézményvezetője nyújt, a 06-23-365-
641, 06-23-364-318 vagy a 06-20-388-
3086 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
  postai úton, a pályázatnak a 

Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ, Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső u. 
33.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 306-5/2016, 
valamint a munkakör megne-
vezését: klasszikus hangszeres 
zongoratanár;
  elektronikus úton Stiblo Anna igaz-

gató részére a zenesuli.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül;
  személyesen: Stiblo Anna igazga-

tónál, Pest megye, 2030 Érd, Felső 
u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a beküldött pályázat meg-
ismerése után személyes találkozás, 
majd e-mail-es, telefonos vagy postai 
úton történő értesítés.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2016. szeptember 29.
 A foglalkoztató intézménnyel kap-
csolatban további információt a 
www.erdizeneiskola.hu honlapon 
szerezhet.
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SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT ÉRD
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Hajléktalanszálló

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 
2017. 03. 01-ig tartó közalkalma-
zotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Fehérvári út 89–91.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a szakmai 
irányelveknek megfelelően a haj-
léktalanszállón élők gondozása, 

bekerülésük okának megszünte-
tése érdekében, személyre szabott 
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
  főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, közösségi 
szociális munkás vagy felsőfokú 
egészségügyi végzettség men-

tálhigiénés végzettséggel,
  magyar állampolgárság,
  büntetlen előélet,
  cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
  szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
  iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány másolata,
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
  hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. szeptember 20. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Demjén Szilvia 

nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
  postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/817/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: szociális és mentálhigié-
nés munkatárs;
  elektronikus úton Demjén Szilvia 

részére a munkaugy@szocgond.
hu e-mail címen keresztül.
  személyesen Demjén Szilviánál, 

Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. szeptember 22.

Az ÉTH Nonpro�t Kft. 
felvételre keres 

1 fő mérlegképes könyvelőt és 
1 fő pénzügyi munkatársat.

Jelentkezés önéletrajzzal az
eth@eth-erd.hu e-mail címen.

A jelentkezőknek részletes 
tájékoztatást adunk!

Az ÉTH Nonpro�t Kft. 
felvételre keres 

tehergépjármű vezetőket.
Elvárás: legalább általános iskolai 
végzettség (8 osztály), C típusú 
jogosítvány, GKI kártya.
Előnyt jelent gépkezelői, autóra 
szerelt daru, konténeremelő, illetve 
multiliftes  jogosítvány.

Jelentkezés Rottkel Dávid 
logisztikai vezetőnél a 

06-70-466-6030-as 
telefonszámon.

A jövő hőszigetelése

A tetőterek utólagos hőszigetelése mindig
nagy felfordulással jár. A több napig tartó
munka során kívülről és belülről is megbont-
ják a falakat, illetve a tetőt, nem kis kellemet-
lenséget okozva ezzel az ott élőknek.

Amerikában már 50
éve használják azt

a technológiát,
amelynek kö-
szönhetően
mindez el-
kerülhető.
Az eljá-
rás, amely
az űrtech-
n o l ó g i a i
fe j leszté-
sek mel-

lékterméke,
immár hazánk-

ban is elérhető.
A speciális összetételű

poliuretán habot szórásos technológiával jut-
tatják a kívánt helyre kívülről, mindössze a
cserép megbontásával. Éjszakára ismét visz-
szateszik a cserepeket. Mivel a hagyományos
szigetelőanyagoknál vékonyabb rétegben al-
kalmazva is elérhető a kívánt eredmény, még
a szarufák megvastagítására sincs szükség,
de elhagyható a tetőfólia is, mivel illesztés-
mentes felülete vízállóságot garantál. Az
anyag önmagában már 8–10 centi vastagság-
tól kielégíti a mai követelményeket, ugyanis

átlagosan 2,5-szer haté-
konyabb, mint más,

hagyományos (po-
lisztirol, ásvány-
gyapot) szige-
telés, ráadásul
nem öregszik
el és nem esik
össze. Nyáron
a hagyomá-
nyos szigete-
lések gyorsan

átmelegednek,
attól kezdve nem
szigetelnek, este pe-
dig tovább fűtik a tetőteret.

Igazi védelem a hideg
és a meleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem
csupán a hideg, hanem a felmelegedés ellen is
védelmet nyújt, így összességében akár 40–70
százalék energiamegtakarítás érhető el a te-
tőtér felújítása után. Az eljá-
rás megoldást nyújthat
olyan helyiségek szi-
getelésére is, ahol
helyhiány miatt
korábban ez nem
volt megoldható.
Családi házak
esetében 2–3 nap
alatt elvégezhető
a tetőtér utólagos
hőszigetelése.
Alkalmazható tető-
terek mellett födémek
és aljzatok szigetelésére, sőt
lapostetőkön is, mivel vízszigetelő és járható
felületet biztosít. Ez esetben nagyobb sűrűségű
habot szórnak a felületre – akár a bitumenes le-
mez tetejére is –, megspórolva ezzel a bontás, il-
letve a veszélyes anyag szállításának költségét.
A víz- és hőszigetelést egyaránt biztosító felü-
letet pedig mindössze pár nap alatt fel tudják
vinni egy komplett panelépület tetejére.
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+36-20/370-0818
www.ecopur.hu
info@ecopur.hu

SzIgeteléS
meSterfokon
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A Westbridge Kft. az Illés Logistics Zrt.
nemzetközi cégcsoport tagjaként veszélyes
áruk közúti szállítmányozását végzi.

Ha szeretnél részt venni az egyik legjelentősebbhazai logisztikai vállalatmunkájában és szívesen
csatlakoznál egy dinamikusan fejlődő csapathoz pályázdmeg nyitott pozícióinkat!

Műszaki munkatárs
Főbb feladatok:
• járművek műszaki állapotának ellenőrzése
• járműveken kisebb javítások elvégzése
• raktárkezelés, készletezés
• anyagbeszerzés
• gumicsere, gumijavítás
• meghibásodott gépjárművek mentése (ügyeleti rendszerben)
Elvárások:
• hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat
• középfokú végzettség
• pontosság, precizitás
• szervezőkészség
• megbízhatóság
• problémamegoldó képesség
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• C E kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Jó hangulatú, dinamikus csapat
• Stabil vállalati háttér
• Továbbképzési lehetőségek
Munkavégzés helye: Érd

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés: Hegyi Géza +3630 242 8711

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Targoncás – Vegyianyag-kezelő
munkatársat (fejtőt) keres

Feladatok:
– vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

– Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

– Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
– Beérkezett áru kézi, illetve gépi erővel történő elrakása.
– Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.
Munkavégzés 2műszakosmunkarendben történik.
Elvárások:
– Vegyipari tapasztalat,
– Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

– OKJ bizonyítvány (könnyűgépkezelő).
Fizetés:
– 250.000,- Ft + cafeteria és BKK/ Vidéki bérlet
Jelentkezés:
Önéletrajzzal az office@brenntag.hu címen.
Érdeklődés: Rápolti Ottó: 06 30 966 5138
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Szü  lésfelkészítő indul
Ötödik alkalommal 
indul ingyenes, váran-
dósságra, szülésre és 
szoptatásra felkészítő 
tanfolyam az érdi 
szakrendelőben.

2014 őszén indult először 
ilyen tanfolyam, akkor 
mindössze tíz résztvevővel. 
A legutóbbi programsoro-
zaton már huszonhatan vol-
tak, köztük egy nagy-
mamajelölt és kilenc apuka 
– a minden második csütör-
tökön délután öttől hét órá-
ig tartó előadásokra, be-
szélgetésekre ug yanis 
nemcsak a (leendő) édes-
anyákat, hanem az édes-
apákat is várják. A kilenc-
alkalmas tanfolyam nem-
csak a várandósság pozitív 
megélését, a vajúdás köny-
nyebb lefolyását és a pozitív 
szülésélményt segíti, ha-
nem az anya, a magzat és 
az apa közti kapcsolat ki-
alakulását is. És ami még 
nagyon fontos: a kismamák 
társaságra találnak, ta-
pasztalatokat cserélhet-
nek, segítséget kérhetnek 
és kaphatnak egymástól, 

valamint a foglalkozásokat 
vezető szakemberektől.

A foglalkozásokat Bognár 
Krisztina védőnő, IBCLC 
laktációs szaktanácsadó, 
Csörgő Andrea perinatális 
szaktanácsadó és dr. Kun 
Judit orvos, IBCLC laktáci-
ós szaktanácsadó vezetik. A 
kilenc foglalkozás egymásra 
épül ugyan, ezért érdemes 
minden alkalomra eljönni, 
de bármikor lehet csatlakoz-
ni, és célszerű, ha a szülőpár 
együtt jön.

Az első foglalkozást szep-
tember 15-én tartják, témája 
a várandósság 9 hónapja. A 
foglalkozásokat a szakren-
delő Alsó utcai bejáratánál 
található csecsemőtanács-
adó várójában tartják. Bő-
vebb információkat a www.
csaladikotelek.hu honlapon 
kaphatnak az érdeklődők, 
valamint a szeptember 9-én 
délelőtt megrendezésre ke-
rülő ünnepségen, amelyet a 
szoptatási világhét alkalmá-
ból rendez az Érdi Védőnői 
Szolgálat. Az érdeklődőket 
gyermekműsorral, előadá-
sokkal, valamint konzultáci-
ós lehetőségekkel várják 
9.30 és 12 óra között. A prog-
ram ingyenes.  Á. K.

Őszi ételkülönlegességek

Bab krém és batátasaláta
Tizenhatodik alkalommal, tizenhat kiállítóval 
rendezte meg hagyományos őszi terménybe-
mutatóját az Érdi Kertbarát Kör.

A rendezvénynek idén is a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ aulája adott otthont, 
így szeptember 3-án az ÉN-
FESZT-re érkezők nemcsak 
a programokba kóstolhattak 
bele, hanem lekvárokba, 
szendvicskrémekbe, gyógy-
teákba is. Megízlelhették a 
házilag termesztett, vegy-
szer nélküli zöldségeket, 
gyümölcsöket – köztük a ba-
tátát (avagy édesburgonyát), 
az emberfej nagyságú kara-
lábét, a bogyóktól duzzadó 
homoktövis-ágakat, a tövis 
nélküli csipkebogyót, a ha-
rang alakú, halványzöld erős 
paprikát.

A kertbarátok természete-
sen receptekkel, tanácsokkal 
is szolgáltak a kiállított ter-
mények és finom falatok mel-
lé. Utóbbiakat a testvérváro-
sokból érkező delegáció tag-
jai is megkóstolták. A belépés, 
kóstolás, no meg a szaktaná-
csok természetesen ingyene-
sek voltak, hiszen a kertbará-
tok célja a rendezvénnyel az 

volt, hogy minél több embert 
ébresszenek rá az otthoni 
gyümölcs-zöldségtermesztés 
és -feldolgozás hasznára, örö-
mére, sokszínűségére.

Továbbörökítik a kertműve-
léssel kapcsolatos tudásukat 
is, és nemcsak az unokák, ha-
nem minden érdeklődő kis 
kertész körében: jelenleg 6–8 
gyereknek segítenek taná-
csokkal, tapasztalatokkal a 
kertbarát kör tagjai – tudtuk 
meg Németh Antal elnöktől, 
aki örömmel jegyezte meg, 
hogy egyik kiskertészük, a tíz-

éves Bákai Ferenc ki is állítot-
ta terményeit a bemutatón.

– Jó volna, ha az óvodai, is-
kolai környezeti nevelésbe 
beleférne a veteményeskertek 
létesítése is. Ezúton szeret-
nénk felajánlani ebben segít-
ségünket az érdi intézmé-
nyeknek – tette hozzá Németh 
Antal, aki egy jó hírrel zárta 
szavait: azt tervezik, hogy 
2017 tavaszán Érdet is bekap-
csolják az országos „legszebb 
konyhakertek” programba.

A Kertbarát Kör minden pá-
ros pénteken 17 órakor tartja 
találkozóját a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. Ve-
zeti: Németh Antal. Informá-
ció: 06 30-549-4230.

 Á. K.

T. Mészáros András polgármester is megkóstolta a kiállított � nomságokat

Időutazás a Múzeumkertben

Mes és titkok a dinók a földjéről
Nyolcvanötmillió éves időutazásra invitálta 
látogatóit szombati családi napján, az ÉNFESZT 
keretében a Magyar Földrajzi Múzeum. A dino-
szauruszok világában töltött délután kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt sok élményt, játékot, no 
meg ismereteket kínált.

Dinóföld titkaiba Segesdi 
Martin, a Magyar Dinoszau-
rusz-kutató Expedíció tagja 
vezette be az érdeklődőket: a 
fiatal kutató az iharkúti ása-
tásokról, a magyar Jurassic 
Parkról tartott élvezetes és 

érdekes előadást. A látoga-
tók megtekinthették, kézbe 
vehették az ásatásokon elő-
került csontok gipsz-, illetve 
műanyag másolatait is, sőt, 
egy-egy eredeti krokodilko-
ponyát is. Ezek azért is 

egyediek, mert a mai Ma-
gyarország területén az 
iharkúti az egyetlen lelőhely, 
ahonnan dinoszaurusz-
csont-maradványok kerül-
tek elő.

A gyerekek maguk is átél-
hették egy ásatás izgalmait: 
igaz, nekik nem követ kel-
lett törniük, hanem kőgyur-
mát, amelynek darabjai kö-
zül pici dinós ajándékok ke-
rültek elő. Őslényes memó-
riajáték, miniásatás, kéz-
műveskedés – dinós hűtő-
mágnest, illetve maszkot 
készíthettek és gipsz őslé-
nyeket festhettek ki a gyere-
kek – és dinós jelmezver-
seny szerepelt a családi 
délután programjában. Aki 
szeretett volna megpihenni 
egy kicsit a sok játék után, 
azt filmvetítéssel várták.

Azok a gyerekek, akik vé-
gigmentek az összes állomá-
son, és válaszoltak a dino-
szauruszokkal kapcsolatos 
kérdésekre – a válaszok di-
nótojásokban voltak elrejtve 
a helyszínen –, oklevelet 
kaptak, ami tanúsítja, hogy 

szakképzett paleontológu-
sok lettek.

Mint Mácsai Anetta igaz-
gatóhelyettestől, a családi 
nap szervezőjétől megtud-
tuk, az oklevelek olyan gyor-
san fogytak, hogy újabbakat 
kellett nyomtatniuk.

A múzeumkertben is idő-
utazáson vehettek részt a 
gyerekek, igaz, ezek a 
programok nem 85 millió 
évvel, hanem pár tucat esz-
tendővel repítették vissza 
őket az időben, dédanyáink 
korába, amikor a gyerekek 
még gólyalábaztak, kari-
káztak, célbadobóst ját-
szottak, maguk hajtották a 
fűzfakosaras körhintát, és 

saját kezűleg készítették a 
játékaikat is.

Akinek elfáradt a keze-lá-
ba a sok ügyeskedésben, az 
a szemének-fülének is nagy 
hasznát vette: a kocsiszín-
ben bábszínházi előadások, 
helyi tánccsoportok szóra-
koztatták a családokat. Já-
ték, sport, ismeretterjesztés, 
kézműves foglalkozás, lo-
vaglás, bábszínház mind-
mind belefért az ÉNFESZT 
délelőttjébe, délutánjába – 
olyan volt ez a rendezvény, 
mint egy második gyerek-
nap, ami még a tanévkezdés 
felett érzett friss bánatot is 
feledtetni tudta.

 ÁDÁM K.
A látogatók kézbe vehették az ásatásokon előkerült csontok máso-
latait, sőt, egy eredeti krokodilkoponyát is

A dinós jelmezverseny győztesei
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Érdi VSE–Sárvár FC 5–0 (2–0)

Már  nem mumus a Sárvár
Az előző bajnokágban a 

Sárvár FC meglepetésként öt 
ponttól fosztotta meg az Érdi 
VSE-t. A hazaiak fogadkoz-
tak, hogy ez nem fog megis-
métlődni, attól függetlenül, 
hogy a vendégeknél a négy 
elvesztett mérkőzés után 
edzőváltásra került sor.

A hazai játékosok azonnal 
letámadták a vendégeket, 
akik alig lépték át a saját tér-
felüket. Az érdi fölény ellenére 
a vendéglátóknak nem sike-
rült gólhelyzetet kialakítani, 
így lehetőséget adva a sárvá-
riaknak a védelmük megszer-
vezésére. Ha közelről nem 
megy, próbálkozunk átlövés-
sel, gondolhatták az érdiek, 
így Kónya, Tárkányi majd 
Melczer veszélyeztetett távol-

ról, eredmény nélkül. Az első 
igazi lehetőség Csizmadia 
előtt adódott, fejesét a vendég-
kapus bravúrral hárította. A 
nagy hazai fölény a félidő vé-
gére meghozta a várt ered-
ményt. Előbb Melczer szöglete 
Csiszárról került a vendégka-
puba (1–0), majd Kelement 
szerelték szabálytalanul a ti-
zenhatoson belül, a büntetőt 
Melczer értékesítette (2–0).

A második félidőre a sárvá-
ri csapat feladta az addigi 
zárt védekezését, így élvez-
hetőbb, nyíltabb lett a találko-
zó. A hazaiak éltek is a lehető-
séggel, sorra alakították ki 
gólszerzési lehetőségeiket. A 
szerencse ekkor még a vendé-
gekkel volt, hisz Kelemen lö-
vését a kapus lábbal hárítot-

ta, majd Balázsovics emelése 
a kapufán landolt. A hazai 
nyomást egyre nehezebben 
állta a fáradó vendégegyüttes 
és így a hazaiak az utolsó tíz 
percben örömfocit bemutatva 
szebbnél szebb gólokkal aján-
dékozták meg szurkolóikat. 
Először Korozmán labdáját 
Balázsovics emelte át a kapu-
son (3–0), majd Pallagi 35 
méteres keresztlabdájával 
Kelemen egy esernyőcsellel 
becsapta védőjét és kapásból 
lőtt a léc alá (4–0).  A végered-
ményt Csiszár alakította ki, 
egy szögletvariáció után 
Csizmadia visszafejelt labdá-
ját fejelte a kimozduló kapus 
felett a hálóba (5–0).

A hatodik fordulóban, 
szeptember 10-én, szombaton 
16.30-kor az Érdi VSE Csepe-
len lép pályára, majd 14-én a 
Magyar Kupában a legjobb 64 
közé jutásért a Taksony SE 
ellen játszik idegenben. Ezt 
követően szeptember 17-én, 
szombaton 16 órakor a Ka-
posvári Rákóczi FC lesz az 
érdi csapat ellenfele az Ercsi 
úti Sporttelepen.

 HARMAT JENŐ

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt: Az első harmincöt-harmincnyolc percig 
jól tartotta magát a kilenc-tíz emberrel védekező Sárvár. 
Ezért is nagyon fontos, mikor rúgja a csapat az első gólt. A 
második félidő első negyedórájában volt egy kis gondunk, 
de véleményem szerint ilyen arányban is megérdemelten 
nyertünk. Olyan szép gólt, mint amilyet Kelemen lőtt, érdi 
pályán még nem láttam.

Pof onparti az ÉNFESZT-en
Tizenkilenc előre egyez-

tetett páros, azaz összesen 
38 ökölvívó lépett a kötelek 
közé az Érdi Box Klub szer-
vezésében az Érdi Napok 
Fesztiválon rendezett Po-
fonpartin.

– Nagyon jól sikerült. Ne-
héz a nézőket bevonzani kü-
lönböző csarnokokba, de ez 
a helyszín kiváló volt az 
ökölvívás népszerűsítésére 
– kezdte Dobrádi Zsolt, az 
ÉBK vezetőedzője. – Nagyon 
sok szurkoló volt a ring kör-
nyékén, aki nem is tudta, 
hogy van Érden ökölvívás, 
odajöttek, megkerestek 
minket, mert tetszett nekik 
a miliő. A verseny-
zőknek is nagy él-
mény volt ennyi 
néző előtt bok-
szolni, mindazon-
által hasznos volt, 
attól függetlenül, 
hogy a tizenki-
lencből tíz volt 
könyves és kilenc 
bemutatómeccs. 
Azonban azt nem 
mondhatjuk, hogy 
az ökölvívók nem 
adtak bele apait-
anyait, a bemuta-

tómeccsek között is volt 
olyan, amit kiütés miatt idő 
előtt be kellett fejezni.

– Hazai pályán, ekkora 
közönség előtt kicsit na-
gyobb volt rajtunk a teher, 
mert mindenki meg akarta 
mutatni barátainak, roko-
nainak, hogy mit tud. Na-
gyon szépen helytálltak a 
srácok, a serdülő országos 
bajnokságra utazó csapat 
remekelt, a lányok közül 
Häfner Ildikónak és Csó-
ka Klaudiának remek fel-
készülés volt a novemberi 
országos bajnokságra” – 
zárta szavait Dobrádi Zsolt.

 DOMONKOS

A versenyzőknek is nagy élmény volt ennyi 
néző előtt bokszolni

PALACKBA ZÁRT NYÁR

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

Az ÉRD Aréna fedett uszodája télen-nyáron
kellemes felfrissülést és kikapcsolódást biztosít.
A megvásárolt jegyek és bérletek a szauna

használatát is tartalmazzák.

Hétfőtől szombatig: 06:00 – 21:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 08:00 – 21:00
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PALATETŐK BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA

BodóGábor
www.palatetok.hu
+36-30/2277- 082

www.facebook.com/palatetok

NTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA
Lapostetők cs

apadékvíz

elleni szigete
lése,

ereszcsatorná
k

kivitelezése

bor

komplett kivi
telezése

12 év vízzárós
ági garancia

ingyenes felm
érés és áraján

lat készítés
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Kézilabda

A h armadik tornagyőzelem
A fehérvári CEP-Kupa 
és az érdi VI. „Nyitnikék” 
Ipartestület Kupa után 
ismét tornagyőzelmet 
ünnepelhetett Szabó 
Edina együttese. Az 
ÉRD női kézilabdacsa-
pata ezúttal a III. Glo-
bal Safe Kupáért járó 
serleget hozta el.

Az ÉRD a torna első mecs-
csén fölényes, 40–23-as győ-
zelmet aratott a Mosonma-
gyaróvári KC SE ellen. Ezen 
a találkozón már a szünet-
ben is hét góllal vezettek Kli-
vinyi Kingáék, majd a má-
sodik félidőt sem aprózták 
el, azt tízzel nyerték. A mér-
kőzés legeredményesebb já-
tékosa is az átlövő lett tíz 
góllal, ám tőle nem sokkal 
maradt el Kisfaludy Anett, 
aki nyolc akciógólt szerzett.

Janurik Kingáék másnap 
korán reggel játszották má-
sodik meccsüket a román 
HC Zalau ellen. Az érdiek 

már rögtön a meccs elején 
megalapozták előnyüket, 
ám a szünetre csak kétgólos 
előnnyel vonultak. A máso-
dik játékrészt is ugyanennyi 
góllal nyerték, s 31–27-es si-
kerrel vették a zilahiak elle-
ni meccset, köszönhetően 
például Julia Havronyina 
nyolc góljának.

Az ÉRD a torna harmadik 
mérkőzésén a házigazda el-

len lépett pályára. Ugyan a 
szünetben még négygólos 
hátrányban voltak Krpezs-
Slezákék, de a második já-
tékrészt kilenc góllal hoz-
ták, köszönhetően a szerb 
jobbszélső 16 találatának, s 
a 38–33-as végeredménnyel 
hibátlan teljesítménnyel 
nyerték meg harmadik felké-
szülési tornájukat is.

 DOMONKOS BÁLINT

Csa k az arany hiányzik!

Még koránt sincs vége a 
Rio de Janeiróban rendezett 
nyári ötkarikás játékoknak, 
hiszen szeptember 7-én kez-
dődik a paralimpia – két 
érdi kerekesszékes vívóval!

Össze kell jönnie az 
aranynak! – nagyjából ez 
lehet a célja Krajnyák Zsu-
zsannának és Dani Gyön-
gyinek. Mindketten rutinos 
paralimpikonnak mondhat-
ják magukat, Krajnyák már 
a 2000-es sydneyi játéko-
kon tőrben és párbajtőrben 
is ezüstérmes lett, Dani pe-
dig Athénban tőrben lett 
második. Peking kevésbé 
jött össze nekik, hiszen 
Krajnyák egy negyedik és 

egy hatodik, Dani egy ötö-
dik és egy hatodik hellyel 
zárt, de ami 2008-ban nem 
sikerült, az 2012-ben, Lon-
donban annál inkább.

Négy évvel ezelőtt Dani 
tőr „B” sérültségi kategóri-
ában ezüst-, Krajnyák „A” 
kategóriában bronzérmet 
szerzett, emellett párbaj-
tőrben lett második helye-
zett, sőt, a csapatnak mind-
ketten tagjai voltak, így 
még egy-egy ezüstöt szed-
tek. Az elmúlt években sor-
ra nyerték a rangos világ-
kupa-versenyeket, így ezt 
az eredménysort látva nem 
lehet kérdéses, hogy ére-
mért utaznak Rióba.   D. B.

Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi éremért utaztak Rióba

Kisfaludy Anett nyolc akciógólt szerzett a Mosonmagyaróvár ellen

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
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.

ÓRIÁSI NYITÁSI
AKCIÓ!
MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -52%
FA NYÍLÁSZÁRÓKRA AKÁR -45%

AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPU ÉS TETŐABLAK ÁRZUHANÁS!
Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)

Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek
BONTÁS, BEÉPÍTÉS, FALJAVÍTÁS, GIPSZKARTONOSMUNKÁKGARANCIÁVAL

Az akció 2016.09.01-től 2016.09.22-ig érvényes. Részletekről érdeklődjön személyesen! A képek illusztrációk.
ONTÁS B Á

%

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.
Telefon: 70/608-0808
E-mail: erd@ema.hu www.ema.hu

SZEPTEMB
ER

22-IG!
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KERETES HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT 
AZ ERTEKESITES@ERDIUJSAG.PLT.HU E-MAIL CÍMEN, 

VAGY A 06-23/520-117-ES TELEFONSZÁMON.

A Mobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállalata, kizárólagos for-
galmazója a Hyundai és Kia modellek gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában.
Különböző európai leányvállalatainkkal szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frank-
furtban, 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
• új típusú targoncavezetői jogosítvány és targoncavezetői gyakorlat
• erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás
• jó fizikai teherbírás
• együttműködési készség
• teljesítmény orientáltság
• csapatmunkára való hajlandóság
• kétműszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent: • autóalkatrészek ismerete

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés
• hosszútávú 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.
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Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Villanyszerelő,
szennyVízüzemi gépkezelő
Munkaköri feladat: Az Érdi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetési,
karbantartási és kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás vagy elektroműszerész vagy

hasonló végzettség
• Minimum 2 éves szakmai tapasztalat.
Előny: ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat.
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap
próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege:műszakos munkarend
Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső
szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.
Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve
megegyezés szerint
Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény, motivációs levél
Jelentkezés határideje: 2016. szeptember 30.

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

LAKATOS SZAKMUNKÁST
VILLANYSZERELŐT
szakmai végzettség, Érd környéki lakóhely
Amit kínálunk:munkavégzés hétköznapokon, normálmunkaidőben (8-17h),
hosszú távú, tartósmunkalehetőség, versenyképes fizetés, változatos feladatok
Elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság
Küldje el önéletrajzát a jelentkezes@kontener.hu e-mail címre, vagy jelentkezzen
a 06-30-280-9873-as számon, munkanapokon 11-16.30 óra között.
Munkavégzéshelye:KonténerHungáriaKft.bemutató telephelye,2030Érd, Fiastyúku.7.

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

SzennyvízcSatornakarbantartó
Munkaköri feladat: Érd-Diósd-Tárnok települések
szennyvízcsatorna hálózatán, átemelő telepein üzemeltetési,
karbantartási és kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy
Vízszerelő szakmunkás, vagy
Géplakatos, vagy
Egyéb szakmunkás.

• Minimum 2 éves szakmai tapasztalat.
• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre.
• Szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat.
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
munkaviszony, 3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben, heti 40 órás
munkarend, készenlét ellátásával
Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó
munkavégzési hely)
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint
kerül meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál
hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.
Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően
azonnal, illetve megegyezés szerint
Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény, motivációs levél
Jelentkezés határideje: 2016. szeptember 30.

Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Emberhiány van a szakmában!

Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul Érden

szeptember 10-én.

06-30-948-26-46
Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám:

E-000160/2014/A001

Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket keresünk
a XI. kerületbe

azonnali kezdéssel.
Autószerelő végzettség

szükséges.
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HÁZTARTÁS

Mélyhűtőszekrény, Gorenje, 7 fi-
ókos, 200 literes, alig használt
eladó Érden. Irányár: 60.000 Ft.
06-20/391-3601

Szőlőprés és daráló eladó. Tele-

fon: 06-20/56-57-421.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Kertápolást, kertépítést, öntöző
rendszerek telepítését válla-
lom. Szőnyi Levente mezőgaz-
dasági mérnök. 70/526-95-35

Mindenféle ács és kőműves mun-
kákat, kémények-kerítések épí-
tését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43.

Szexuálterapeuta rendel:
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936
www.szexualcoach.hu

395865

ANTENNASZERELÉS–KÁBELTVJAVÍTÁS
06-30/9545-174
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NagyŐszi gyÜMÖLCsLÉ
ÉsLEKVÁRVÁsÁR!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsziLÉ-aLMÁVaL és
MEggyLÉ-aLMÁVaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER- és MEggyLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Dédanyáink recepteje alapján

Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!
Csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, fiNoMgyuMoLCsLE.hu
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MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészetimunkatárs (Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Gyógyszercsomagoló (Budaörs, Gyál)

• Címkéző, komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Árufeltöltő, pénztáros (időszakosmunka - többhelyszín)

• Szakképzett eladó, pék, hentes (többhelyszín)

Munkavégzéskörülményei: •Hosszú távú- ill. rendsze-
res, de időszakosmunkalehetőség •Munkaidő, heti 40óra
(egyesmunkakörökben részmunkaidő lehetséges)
•Munkába szállítás, vagymunkába járás támogatása
Előnyt jelent:Apályázottmunkakörhöz kapcsolható
munkatapasztalat, releváns végzettség

Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366- 39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 39
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu

39
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e esü
OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996 39
07
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Autóipari
lehetőség

Németországban!

Jó kézügyességű,
megbízható, precízen
dolgozó munkatársakat

keresünk fényező-
előkészítő munkakörbe
(műanyag karosszéria
elemek gépi és kézi

csiszolására). Fényezési,
előkészítési, búto-

rasztalos, karosszériás
munkakörben szerzett
tapasztalat előny, de

nem feltétel.

Pályázni önéletrajzzal és
kézzel írott motivációs

levéllel lehet az
allas@linartech.hu

e-mail címen.

b !

Fatelepre

Favágó
SEgÉDMUNKáST

keresünk
azonnali kezdéssel,
érdi munkavégzéssel.
Tel.: 06-30/858-0601

39
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Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.

39
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas karosszéria

lakatosokat keresünk
XI. kerületbe azonnali kezdéssel.

Karosszéria lakatos
végzettség szükséges.

39
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Érdi cég keres főállású, nemdohányzómunkatársat
tűz-, munkavédelmi
technikusi állásra.
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.
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 38

25
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39
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Érdi szabászatra nem-
dohányzó női munkaerőt
keresünk 35–50 év között.

Elvárás: szabászati és varrási gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet:
30/4474235

Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: Betanulás
után önálló munkavégzés. Kez-
dő nettó bérezés: 140.000.-. Ér-
deklődni munkanapokon: 8:00-
15:00. 06 70/2228212.

Házvezetőnőt/takarítónőt kere-
sek érdi házba: nem dohányzó,
autóval rendelkező, heti 3-4 al-
kalomra, bejelentett állás. Tel.:
06-30/7900458 hétköznap 8-
15-ig.

Érdi vállalkozás segédmunkáso-
kat keres közműépítési mun-
kákhoz. Folyamatos munka té-
len, nyáron. Jelentkezni a 06-
30/779-02-49.

Érdi virágüzletebe gyakorlattal
rendelkező virágkötőt felve-
szünk. Tel.: 06-30/999-73-94.

Érd és környékére munkájára igé-
nyes kőművest és segédmun-
kást keresünk azonnali kezdés-
sel. Telefon: 06-30/394-17-50.

Jogosítvánnyal rendelkező ezer-
mestert, kertrendezéshez értő
urat keresünk! Érdi családi ház-
hoz. 06-70/362-1550.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Kertimunkást, adminisztrátort,
heti egy napra felveszünk.
info@himerklima.hu 06-23/
381-598 - 18h után.

LAKÁS

80-100m2 körüli, 2,5-3 szobás
földszinti társasházat szeret-
nénk várásolni, vagy lakást.06-
30/410-25-68.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden egy szoba-konyhás-fürdő-
szobás lakás kertes házban kia-
dó 1 vagy 2 fő részére. 06-70/
609-48-89.

Kiadó külön bejáratú kis szoba-
konyha, 1 személy részére. Te-
lefon: 06-23/375-585

TELEK

Érden 215 n-szögöl körparoná-
más telek eladó 5,3 millió Ft-
ért. 06-20/278-3306.

Panorámás összközműves építési
telek 21millióFt. Részletfizetés-
re is! (Cserfa u.) 30/915-29-50.

AUTÓ/MOTOR

KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat, teljes

hagyatékot, varrógépeket, szerszámokat.
T.: 70/946-00-29

robertosilverkft@gmail.com

38
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22

11

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 39

58
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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLAT - NÖVÉNY

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

OKTATÁS

ANGOL, NÉMET
nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,

érettségire felkészítés hatékonyan,
nagy gyakorlattal.

Diákokhoz igény esetén házhozmegyek.
Tel.: +36-20-392-4492

38
93

98

Matematika, fizika korrepetálást
vállalok. Elsősorban 7. és 8. osz-
tályos tanulók jelentkezését vá-
rom, akiket érettségiig kísérhe-
tek. Házhoz megyek. Első óra
ingyenes. 06-70/9-410-775.

Angol tanítás, korrepetálás Érden
és környékén, 3.000Ft/60perc.
Telefon: 06-30/911-27-63.

VEGYES

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

Akác vagy vegyes tűzifa szállítás-
sal eladó, méteres szálakban.
06-20-525-7602

Erdészettől tölgy, kőris tűzifa
15200 Ft/erdei m3-től szállítva
eladó. 06-20-613-1859

Eladó orvosi bioptron lámpa
(nagy méret). 06-23/375-585.

39
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Azárak szeptember1-től akészleterejéigérvényesek, azáfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2355 Ft/m2

10 cm 2685 Ft/m2

12 cm 3015 Ft/m2

Grafitoshomlokzati
hősziGetelőrendszer

1,5mm vakolattal

lokzatihősziGetelőrendszer
1,5mm vakolattal

5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 345 Ft/m2

7,5 cm 549 Ft/m2

10 cm 689 Ft/m2

UD0,6132Ft/fm
CD0,5179Ft/fm

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3345 Ft/m2

16 cm 3675 Ft/m2

18 cm 4005 Ft/m2

20 cm 4335 Ft/m2

CD0,6196Ft/fm
UW750,6239Ft/fm
CW750,6290Ft/fm
UW1000,6299Ft/fm
CW1000,6339Ft/fm

Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.
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Misét tartottak az érdi rendházban

Az  egyszerű emberek szentje
Az érdiek lélekben voltak jelen Kalkuttai Teréz, 
vagy ahogyan jobban ismerik, Teréz anya római 
szentté avatásán. Vasárnap délelőtt a Szeretet 
Misszionáriusai – Teréz Anya Nővérei – Nyírfa 
utcai házában egyházi elöljárók és helyi hívők 
részvételével szentmisét tartottak e jeles alka-
lomból.

Egy szent születik ma – fo-
galmazott a mise kezdetén 
Spányi Antal megyéspüs-
pök –, igaz, Kalkuttai Teréz 
már halálával szentté lett, s 
eljutott a szentek közösségé-
be. A mai esemény így nem 
az égben hoz változást, ha-
nem mi kapunk ajándékot, 
mert az egyház egén ragyog 
fel most ez a csillag. Mi fo-
gadjuk el azt az ajándékot, 
hogy immár van közbenjá-
rónk a mennyben. Bennün-
ket erősít, lelkesít, s mi le-
szünk gazdagabbak azáltal, 
hogy őt is a szentek közé he-
lyezte az egyház – tette hoz-
zá a püspök.

Arról is beszélt, mit jelent 
szentnek lenni? Teréz anyát 
nem ragyogta be fényes gló-
ria, nem lebegett a föld felett, 

s nem hordozott stigmákat 
sem. Egyetlen dolgot tett 
csupán: azt, amit Isten rábí-
zott. Nagy kegyelmet kapott, 
de nagy árat is fizetett érte, 
mert cserébe megkapott 
mindenkit testvérnek, köz-
tük a szegényt, a nyomorul-
tat és a számkivetettet is, 
aki nem kellett senkinek. 
Teréz anya az egyszerű em-
berek szentje lett.

Hajdú Ferenc plébános – 
tekintettel arra, hogy a rend 
nővérei mindig szerényen 
kerülik a nyilvános szerep-
lést – Kalkuttai Teréz helyi 
követőinek köszöntését tol-
mácsolta. Megemlékezett 
arról, hogy 26 évvel ezelőtt 
mekkora öröm volt a helyi 
hívők és Érd lakosai számá-
ra az a nap, amikor Teréz 

anya először látogatott váro-
sunkba, s mindenki óriási 
meglepetésére itt hozta meg 
azt a váratlan döntést, hogy 
ezen a helyen építi fel nővé-
rei házát. Elhatározásából 
nem engedett, pedig koráb-
ban még arról folytak tár-
gyalások, hogy a rend Buda-
pestre tervezi a letelepedést. 
Nemcsak a ház felépítése, 
hanem Teréz nővér látogatá-
sai is mindig nagy örömet 
jelentettek a városunkban 
élő és munkálkodó nővérek 
számára. Példáját nemcsak 
utódai, a rendhez csatlakozó 
nővérek, hanem az önkénte-
sek is máig hűen követik – 
mondta a plébános.

– Teréz anya maga a cso-
da! Nem csak azért, amit tett 
vagy véghezvitt, hanem egy 
olyan csillag az égben, amely 
mától az egyház egén is el-
kezd ragyogni szentté avatá-
sának pillanatában – nyilat-
kozta lapunknak Spányi 
Antal megyéspüspök, hozzá-
téve: emberileg nézve nem 
sok vigaszra lelt földi pálya-
futásában, hiszen a nyomor 
csak nem szűnt, a betegsé-

gek száma nem csökkent s a 
fájdalom sem enyhült a vi-
lágban. Követői, a városunk-
ban is munkálkodó nővérek 
ma is jelen vannak, s hozzá 
hasonlóan segítenek a hoz-
zájuk forduló embereken, 
mindig derűsen és szeretet-
teljesen. Megkapó az ő éle-
tükben, hogy nagyon sokat 
dolgoznak, mégis nincstele-
nek, ám szívükben gazda-

gok, ott hordozzák Istent, s 
őt látják a másik emberben, 
a segítségre szorulóban is. 
Olyan példát mutatnak ne-
künk, amit jó lenne követni: 
egyszerűen szeretnek min-
denkit, aki eléjük kerül, s ez 
a legnagyobb dolog, amit te-
het egy ember! – zárta sza-
vait Spányi Antal megyés-
püspök.

 BÁLINT EDIT

Teréz anya először 26 éve látogatott városunkba
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