
„Az volt az álmom, hogy kijussak az olimpiára”
Interjú Sárosi Laura tollaslabdázóval n 4–5. oldal
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Átadták az új közvilágítási háló-
zatot. Mint a múlt szerdai sajtótájé-
koztatón elhangzott, fél év alatt 8767 
lámpát cseréltek ki a GREP Zrt. 
szakemberei. A LED-es fényforrá-
soknak köszönhetően nemcsak a 
közvilágítás költségei csökkennek, 
hanem az energiafogyasztás és a 
fényszennyezés is. T. Mészáros And-
rás polgármester hangsúlyozta, a 
megvalósult átalakítás nem terheli 
az önkormányzat költségvetését, 
mivel ezt nem a város saját forrásá-
ból, hanem a közvilágítási kiadások 
megtakarításaiból fedezik. Így már 
jövőre is hatmillió forintot spórol az 
önkormányzat, a szerződés lejárta 
után pedig 70 százalékkal csökken-
nek a közvilágítás költségei. – A mai 
nap nem befejezése a közvilágítási 
projektnek, hanem egy nagyon fon-
tos mérföldköve. Mostantól nemcsak 
a minőségi, hanem a mennyiségi fej-
lesztések is lehetővé válnak – húzta 
alá a városvezető. n 7. oldal

Választásra készülnek a diákok

Fiatalok, ambiciózusak, tettre készek, kreatívak, ötlet-
tel teltek és nagyon lelkesek az új diákpolgármester- 
és diákképviselő-jelöltek, akiknek a személyéről 
szeptember 30-án döntenek az érdi középiskolások. 
A kampány már beindult.  n 3. oldal

Önkéntesek festették ki az aluljárót

A Pest megyei Fidelitas Segédkezek elnevezésű akció-
jának keretében festették ki a szervezet érdi (és a kör-
nyékbeli településekről érkező) tagjai a telefirkált, el-
hanyagolt – és még a MÁV kezelésében lévő – Diósdi 
úti gyalogos aluljárót.  n 7. oldal

Ételosztás havonta ősszel is

Idén nemcsak télen, hanem ősszel is szerveznek étel-
osztást az egyházak és a Szociális Gondozó Központ. 
Adventig havonta egyszer, november 27-étől hetente 
segítenek a rászorulókon, akiknek házhoz is szállítják 
a meleg ételt.  n 19. oldal

LED -ek világítják be Érd utcáit

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@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT) 
 06-20-399-6227 
 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, Ifjúsági 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 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail: 
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
2030 Érd, Emma u. 8.
Telefon: 06-23-366-105;  
E-mail: cssk@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

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

Kam pányolnak a középiskolák
Fiatalok, ambiciózusak, tettre készek, kreatí-
vak, ötlettel teltek és nagyon lelkesek az új 
diákpolgármester- és diákképviselő-jelöltek, 
akiknek a személyéről szeptember 30-án 
dönt az érdi diákság. 

Felelős beosztású vezetők 
fejezik ki rendszeresen elis-
merésüket az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat munkájáról, 
mert bár az ország néhány 
településén működik hason-
ló, olyan, ahol 10 millió forin-
tos saját költségvetéssel ren-
delkeznek a diákok, nincs 
még egy. Legutóbb Balog 
Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere az Érden ren-
dezett nemzeti tanévnyitón 
méltatta a kezdeményezést. 

A városi diákönkormány-
zati program indításának 
gondolatát tavaly március 
elején jelentette be T. Mészá-
ros András polgármester, 
majd március 15-én egy ün-
nepi közgyűlésen hivatalo-
san is útjára indították az 
„Érd számít Rád” elnevezé-
sű projektet. Az elgondolás 

szerint az érdi középiskolá-
sok minden év szeptember 
végén egy évre diákpolgár-
mestert és diák-képviselő-
testületet is választhatnak. 
Az érdi középiskolák – a Kós 
Károly Szakképző Iskola, a 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Gimnázium, vala-
mint a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium – állíthat polgár-
mesterjelöltet, s minden pol-
gármesterjelölt öt fő képvi-
selőjelölttel indulhat a vá-
lasztáson. A jelöltállítást az 
érettségi időszakig kellett 
megtenniük az intézmé-
nyeknek, majd a nyári szü-
net után, szeptember elsején 
elkezdődött a kampány. Az 
egy hónapos felkészülés 
után szeptember 30-án tart-
ják meg a választást. A sza-
vazásban részt vevő közép-

iskolák eltérő diáklétszáma 
okán a voksok összeszámo-
lása súlyozva történik, így 
kiküszöbölhető, hogy a na-
gyobb létszámú iskola egy-
maga döntse el a választást.

Szeptember 1-jén nemcsak 
a 2016/2017-es tanév kezdő-
dött el, hanem tizennyolc fia-
tal számára valami egészen 
új is indult. A három diákpol-
gármester-jelölt ugyanis 
csapatot választhatott maga 
köré, akikkel egy teljes hó-
napon át arról győzhetik 
meg a saját intézményükben 
és a többi középiskolában ta-
nuló hallgatókat, hogy miért 
ők volnának a legalkalma-
sabbak arra, hogy a rájuk 
bízott 10 millió forinttal gaz-
dálkodjanak és a rendelke-
zésükre álló pénzből hogyan 
képviselhetnék legjobban az 
érdekeiket. A kampányban a 
helyi médiumokat is hasz-
nálhatják a fiatalok. Ennek 
apropóján múlt csütörtökön 
az ÉRD TV stúdiójában 
egyeztető megbeszélésen 
kaptak információkat a 
kampány menetéről és a ren-
delkezésre álló lehetőségek-
ről. A három diákpolgármes-
ter-jelölt egyetértett abban, 
hogy szeretné valamennyi 
lehetőséget kihasználni, 
amit az Érd Médiacentrum 
biztosít számukra. 

A mai fiatalok virtuális kö-
zösségekben élnek, a világ-
hálón töltik szabadidejük 
nagy részét, és kapcsolatai-
kat is az internetes közössé-
gi oldalakon építik ki, ezért 
mindhárom jelölt számára 

természetes, hogy a Face-
bookon is kampányolnak, de 
emellett valamennyien a ha-
gyományos kampányeszkö-
zöket is kihasználják és pla-
kátokat fognak elhelyezni az 
iskolák folyosóin. 

Az egyéni elképzelésekről 
Iván Réka, a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gimnázi-
um jelöltje azt mondta, hogy 
szeretné folytatni iskolatár-
sa, a jelenlegi diákpolgár-
mester Tomka Lilla munká-
ját. Valamennyi kommuni-
kációs eszközt meg kíván 
ragadni annak érdekében, 
hogy hirdesse legfontosabb 
küldetéseit: a tehetséggon-
dozást és a kirándulások tá-
mogatását. 

Fodor Enikő, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
diákpolgármester-jelöltje 
rendkívül hasznosnak ítéli a 
média támogatását, de a 
kampányát a Facebookon 
kezdte el. Terveivel kapcso-
latban megtudtuk, hogy sze-
retné, ha idén is támogathat-
nák a szalagavató bálok 
megrendezését; és rendkí-
vül fontosnak tartja, hogy 
közös „csapatépítő” progra-
mokat szervezzenek az isko-
lák között. 

A Kós Károly Szakképző 
Iskola jelöltje, Urbán Jona-
tán mindhárom iskolában 
szeretne plakátokon és szó-
rólapokon keresztül bemu-
tatkozni, valamint a helyi 
médiumok által kapott lehe-
tőségeket is a legjobban ki-
használni. Diákpolgármes-
terként a legfontosabbnak ő 
is a szalagavatók támogatá-
sát és a tanulást segítő prog-
ram folytatását tartja. 

A diákpolgármester és a 
diákképviselők kampányát 
valamennyi intézmény tá-
mogatja. Az igazgatók sze-
rint a demokrácia ott kezdő-
dik, ahol a tanulóknak is jo-
guk van beleszólni sorsuk 
alakulásába, mert közvetle-
nül képviselhetik és érvé-
nyesíthetik érdekeiket. Fon-
tosnak tartják, hogy saját 
költségvetésük van, s a for-
rások elköltéséről maguk 
határozhatnak, mert így 
már most megtanulnak fele-
lősséget vállalni a döntései-
kért. Mindhárom intézmény-
ben nagy hangsúlyt fektet-
nek a jelöltek segítésére, a 
határidők betartására, a 
plakátok és a videók elkészí-
tésére. 

n Nyilas HajNalka

Az ÉRD TV stúdiójában kaptak tájékoztatást a jelöltek a kampány 
menetéről

Így választanak a diákok
Egyedülálló jogkört és érdekképviseletet biztosít az érdi di-
ákoknak a szeptember 30-án megalakuló ifjúsági önkor-
mányzat. A szavazás két listán történik, az egyiken a diák-
polgármester-jelöltekre, a másikon a diákképviselő-jelöltek-
re lehet majd szavazni. Az előbbiek közül értelemszerűen a 
legtöbb szavazatot kapó jelölt nyer, s egy évig, a következő 
választásig töltheti be a tisztséget. A második legtöbb sza-
vazatot elnyerő jelölt diák-alpolgármester lesz, a képviselő-
jelöltek közül pedig az első öt lehet tagja az ifjúsági önkor-
mányzatnak.
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Beszélgetés Sárosi Laura tollaslabdázóval

„Az   volt az álmom, hogy kijussak az olimpiára”
Érdről Rio de Janeiróig. A 2016. évi nyári olimpiát 
egyedüli magyar tollaslabdázóként megjáró érdi 
sportolóval ott beszélgettünk, ahol tizenhét éve 
minden elkezdődött. A Fácán közből indulva be-
járta a fél világot, de a Rióba vezető út sem volt 
épp zökkenőmentes. Huszonhárom évesen ott 
tart, amiről ma a legtöbb fiatal álmodik. Utazik, 
sportol és célokat tűz maga elé, de ahogy eléri 
az egyiket, máris jön a következő. 
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– Különleges helyen készül 
interjúnk, hiszen ott beszélge-
tünk, ahol minden elkezdő-
dött, vagyis a Batthyány Sport-
iskolai Általános Iskolában.  
Ennek hány éve pontosan?

– Ennek 17 éve. Hatéves le-
hettem, mert ide jártam az is-
kola melletti óvodába. A nővé-
rem és a bátyám már az isko-
lába jártak testnevelés tago-
zatos osztályba, amikor én is 
ide kerültem, mert már akkor 
az óvodából átjöttem a nővé-
remhez és a bátyámhoz, és 
elkezdtem a tollaslabdázást.

– Még mielőtt a riói olimpi-
ára rátérünk, beszéljünk az 
odáig vezető útról. Négy éve 
úgy döntött, hogy mindent 
feltesz arra, hogy kijusson Bra-
zíliába.

– A Batthyányból átkerül-
tem a Bolyai János Általános 
Iskolába, felső tagozatba, 
onnan kerültem Pécsre, a 
Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziumba, ahol magán-
tanulóként fejeztem be az 
utolsó pár évet, mert úgy 
döntöttem, hogy meglátjuk, 
mi lehet még a tollaslabdá-
zásból. Akkor már napi két 
edzésre jártam, amennyire 
az időm és az iskola engedte. 
Körülbelül három-négy év-
vel ezelőtt határoztuk el, 
hogy megpróbáljuk az olim-
piát, de azért az egy ideig 
eltartott, mire meg tudtak 
győzni engem, hogy ez egy 
elérhető cél, hiszen 1996 óta 
nem volt magyar tollaslab-
dázó az olimpián.

– Valóban, ön négyéves le-
hetett, amikor Ódor Andrea 
ott volt az atlantai olimpián. 
Emlékszik erre?

– Nem. Sajnos nem is isme-
rem őt, tehát nem az motivált, 
hogy láttam őt. Ahogyan az 
sem, hogy valaki kijutott Lon-
donba vagy máshova. Azt 
gondoltam: „Úristen, amióta 
én az eszemet tudom, eddig 
még nem sikerült senkinek, 
miért pont nekem sikerül-
ne?”. Volt bennem egy kis kis-
hitűség.

– Az Érdi VSE-ben nevelke-
dett, azonban a tanulmányait 
Pécsett folytatta, ahol hazánk 
legnagyobb tollaslabdaklub-
jához, a pécsi Multi Alarm SE-
hez került. Tudatosan? 

– Igen. Azért mentem oda, 
mert ott együtt tudtunk edze-
ni olyan edzőkkel és játéko-
sokkal, ahol Magyarországon 
a legjobb körülmények voltak, 
így biztos volt a fejlődés.

– Huszonhárom évesen 
tizenhétszeres magyar baj-
nok. Fel lehet ezt fogni ilyen 
fiatalon?

– Nem tudom (nevet). Er-
ről beszélgettem az egyik 
ismerősömmel a napokban, 
hogy amikor kicsi voltam, az 
volt a célom, hogy elérjem az 
U19-es, később pedig a fel-
nőtt országos bajnokságot. 
Utána azt tűztem ki magam-
nak, hogy kijussak egy nem-
zetközi bajnokságra. Mos-
tanra pedig folyamatosan 
jönnek a célok. Nem szok-
tam visszanézni arra, hogy 
mi volt, mert szerintem az 
nem jó. Akkor azt gondol-
nám, hogy ezt is megcsinál-
tam, és tizenhét bajnoki cí-
met szereztem. Ezt nem 
nagyképűségből mondom, 
hanem a sportolók mindig 
inkább előre néznek és 
újabb célokat tűznek ki. Ne-
kem az volt a legnagyobb 

célom, hogy kijussak az 
olimpiára. Emiatt most egy 
kicsit rosszul is érzem ma-
gam, mert nem tudom még, 
hogy mit fogok csinálni. A 
tollaslabdasport nagyon 
olimpiacentrikus. Így a ver-
senyzőknek az egyik célja 
az lehet, hogy kijusson, a 
másik pedig, hogy minél 
jobb eredményt érjen el. 

– Nem szereti, ha a cipős 
dologról kérdezik, de mégis 
sokan ezután kezdtek el önre 
figyelni, hiszen gyönyörű 
gesztus volt. Belegondolt 
abba, hogy ezzel a cselekede-
tével kettétörhette volna az 
álmát? Ha nem adja oda a ci-
pőjét a német Karin Schna-
asénak a franciaországi Euró-
pa-bajnokságon, akkor ön 
nyert volna és azonnal jegyet 
vált az olimpiára utazó gépre. 

– Mondták többen, hogy 
miért adtam oda a cipőmet, ők 
nem adták volna oda, de ak-
kor én nem gondoltam bele, 
hogy mi lehet, hanem csak az 
volt előttem, hogy játszani 
szeretnék és végezni szeret-
tem volna, hiszen ez volt az 
utolsó meccs a kvalifikációs 
szezonban. Egyszerűen sze-
rettem volna tudni, hogy kiju-
tok-e vagy sem. Utána volt 
bennem egy rossz érzés, hogy 
nem jutottam ki, de végül is 
sikerült, úgyhogy nagyon 
örülök.

– A ranglista alapján jutott 
ki, a német és a magyar szö-
vetség is lobbizott önért. A fi-
gyelem központjába került. A 
vezető médiumok is kiemel-
ték, amikor Rióba indultak. 
Milyen érzés, amikor olyan 
sportolók között emelik ki önt, 
mint Szilágyi Áron, Szász Eme-
se vagy Pars Krisztián?

– Egy kicsit rossz érzés 
volt, hogy azért emelnek ki, 
hogy mit csináltam a tudáso-
mon kívül, de amikor talál-
koztam Szilágyi Áronnal, 
Szász Emesével vagy Hosz-
szú Katinkával, akkor az na-
gyon jó volt, hiszen ők nem-
csak kijutottak, hanem meg-
csinálták azt, ami minden 
sportolónak a legnagyobb 
álma, vagyis az olimpiai baj-
noki cím.

– Milyen volt a nyitócere-
mónia, egy olyan kultikus he-
lyen, amely a sport egyik böl-
csője, a Maracana Stadion?

– Az olimpia legnagyobb él-
ménye számomra a megnyitó.  

– A versenyzésen kívül is?

– Igen, mert örültem, 
hogy az olimpiai bizottság 
kiküldött a megnyitóra. Nem 
mindenkit küldtek ki. Ami-
kor bevonultunk a stadionba 
és előttem ment Szilágyi 
Áron a zászlóval, mellettem 
pedig az összes olimpikon, 
szerencsém volt, mert az 
első sorban tudtam lenni, 
így teljesen beláttam min-
dent. Több ezer ember volt, 
lenyűgöző volt a hangulat, 
meg az az érzés, hogy eddig 
a TV-ben néztem őket és 
irigykedtem, hogy egyszer 
milyen jó lenne oda kijutni. 
Most ott lehettem, megélhet-
tem ezt. Igaz, ez a bevonulás 
maximum egy perc, de ez 
nekem mindennel felért, ez 
volt a legnagyobb olimpiai 
élményem.

– Milyen volt Rió és az olim-
piai falu? Volt már korábban 
Brazíliában?

– Sao Paolóban voltam már 
versenyen, Rióban még nem. 
Ameddig a verseny zajlott, 
nem is mentünk ki a faluból, 
mert olyan szerencsém volt, 
hogy kiléptem a faluból és ott 
volt a tollaslabda-stadion. En-
nek amúgy örültem, mert nem 
kellett buszozni, Rióban nagy 

volt a forgalom és nagy távol-
ságok vannak. A verseny után 
tudtunk csak kimenni.

– Mit nézett meg?

– Sportból megnéztem az 
atlétikát, vízilabdát és a mű-
ugrást. Voltam a Copacaba-
nán, a Megváltó Krisztus szo-
bornál. Sajnos a Cukorsüveg-
hegyre nem tudtunk feljutni, 
mert ott tél van és nagyon 
változó volt az időjárás. Volt 
amikor 35 fok volt, de volt, 
hogy 5 fok volt és télikabát 
kellett.

– Milyen volt az olimpiai 
falu? Rafael Nadal teniszsztár 
is selfie-t kért öntől. Vannak 
olyan olimpikonok, akikkel jó 
viszonyba került?

– Sajnos nem, mert min-
denkinek megvolt a saját dol-
ga. Az olimpián mindig arra 
fókuszálsz, ami a te dolgod, 
legalábbis addig, ameddig 
versenyzel, és nagyon sok já-
tékost a versenye után haza-
küldtek, de mindenki kedves 
volt, mosolygott. Egy hatal-
mas étkezőben voltunk, ahol 
azt beszéltük, hogy a világ-
sztárokat mindenki felismeri 
– az atlétákat, a teniszezőket, 
az úszókat –, de volt olyan, 
hogy leültél valaki mellé és 
nem tudtad, hogy ő világbaj-
nok vagy olimpiai bajnok. Le-
het, hogy olyan sportágban, 
mint cselgáncs vagy vívás, de 
más országbeli és nem tudod, 
hogy ő egy olimpiai bajnok, 
szóval tök furcsa, hogy min-
denki egy szinten volt.

Két mérkőzést játszott az olimpián Sárosi Laura
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– Augusztus 11-én kezdte 
meg a szereplést a női tollas-
labdázók egyéni versenyének 
M-csoportjában a későbbi 
ezüstérmes indiai Pusarla 
Venkata Sindhu ellen. Meg-
nézte azóta a meccset és átér-
tékelte abból a szempontból, 
hogy végül az ezüstérmestől 
kapott ki?

– Már amikor kiderült, ak-
kor sem örültem a sorsolás-
nak, mert tudtam, hogy ez a 
lány mindenre képes, mert a 
döntőbeli ellenfelét is több-
ször megverte. Úgy voltam 
vele, hogy ennek már örömjá-
téknak és tapasztalatszerzés-
nek kell lennie, hogy ha ki 
akarok jutni Tokióba, akkor 
ne az legyen, hogy „az olimpi-
ai pályára megyek fel olyan 
ellenfelekkel, akikről tudom, 
hogy jobbak nálam, mert más 
szintű versenyeken vesznek 
részt”. Ilyen szempontból jó 
volt, de az ő meccsüket meg-
néztem és az indiai lánynak 
végigkövettem a meccseit.

– Az első meccs után azt 
nyilatkozta, hogy nagyon iz-
gult, viszont utána a két nap-
pal későbbi, Michelle Li elleni 
meccsen már kevésbé. Mi tör-
tént két nap alatt?

– Nem is tudom, az olimpia 
előtt jártam pszichológushoz. 
Szerintem minden olimpikon-
nak, aki az első olimpiáján 
vesz részt és a kijutás volt a 
célja, és nem éremesélyes, an-
nak az lehetett a célja, hogy 
ne izguljon és a legjobbat hoz-
za ki magából. De szerintem 
nagyon sokunknak nem sike-
rült, mert bennünk van egy 
gát. Az a probléma, hogy meg 
kéne élnem, hogy itt vagyok, 

ez pedig sokunknak nem si-
került.

– Ez attól lehet, mert ott 
vannak a világsztár verseny-
zők?

– Igen, lehet, hogy a ma-
gyarokban van egy kis kishi-
tűség, amit mondtam, de le-
het, hogy csak bennem van ez 
meg.

– Összességében nézve az 
olimpiát, maradt önben hi-
ányérzet?

– A Michelle Li elleni  
meccs után azt éreztem, hogy 
ha már ennyivel jobb voltam 
és nem izgultam annyira, ak-
kor szívesen játszanék még 
egy másik meccset, amit még 
jobban tudnék élvezni, mert 
addig annyira nem élveztem a 
játékot. A többi európai lány-
nyal is beszéltem, ők is azt 
mondták, hogy ők sem érez-
ték jól magukat, mert nem jó 
egy olyan ázsiaival vagy indi-
aival játszani, aki tudod, hogy 
sokkal jobb nálad, mert hiába 
készülsz erre hosszú évek 
óta. Ugyanis ha nagyon ki-
kapsz, az azért rossz érzés, 
hogy nem az jön le, hogy meny-
nyit tudsz, hanem az, hogy 
mennyire kijön a szintkülönb-
ség.

– Kevés volt a két meccs? 
Lehetett volna több meccse is, 
ha más a lebonyolítás.

– Voltak négyes csoportok, 
akkor lehetett volna még egy 
meccsem, volt egy nagyon jó 
csoport, amiben az amerikai, 
a portugál és a belga lány volt. 
Az azért volt jó, mert ők egy 
szinten vannak, így jó mecs-

cseket tudtak játszani egy-
mással. Jobb lett volna abba a 
csoportba kerülni.

– A családjával, akik itt-
hon, Érden szurkoltak önért, 
tartotta a kapcsolatot? 

– Olyankor, amikor ver-
senyzek, eltűnök pár napra és 
csak a meccs utáni este beszé-
lek a családdal. Mindig azt 
mondom, hogy majd otthon 
úgyis mesélek és mutatok ké-
peket, az pedig többet jelent, 
mintha leírnám, hogy minden 
rendben van. Mondtam, hogy 
ne izguljanak, ha nem írok 
mindennap egy SMS-t. Ezen 
már túl vagyunk. Hiányzott a 
családom, jó lett volna, ha ott 
lettek volna, de féltettem volna 
őket, hogy én a falun belül, egy 
burokban vagyok, ők meg kint 
lettek volna – tudjuk, hogy Rió 
nem túl biztonságos hely, biz-
tos féltettem volna őket, ezért 
nem szerettem volna, hogy 
még értük is izguljak. Amikor 
hazaértem, a szüleim is ott 
voltak a SYMA csarnoknál, az 
olimpikonok fogadtatásánál, 
ott virággal vártak, aztán el-
mentünk egy jót ebédelni. Jó 
érzés volt hazajönni, pár na-
pot csak pihenni. 

– Azóta fogott ütőt a kezében?

– Nem.

– Mikor fog?

– Most környezetmérnöki 
szakra járok, ahhoz kell egy 
hónap kötelező szakmai gya-
korlat. Augusztus tizenhar-
madikán, amikor lejátszot-
tam a második meccsemet, 
akkor elfáradtam, testileg és 
mentálisan is, akkor azt 

mondtam, hogy akkor fogok 
ütőt a kezemben, amikor én 
szeretném, amikor készen ál-
lok rá megint, de mindennap 
járok edzeni, konditerembe, 
futni. Nem bírnám sport nél-
kül, de most kicsit sok volt a 
tollas is. Úgy érzem, hogy 
szükségem van egy pihenőre 
ahhoz, hogy érezzem, hogy 
újra hiányzik.

– Az elmúlt négy évben a 
különböző kvalifikációs pont-
szerző viadalok miatt olyan 
egzotikus helyeken járt, mint 
Gabon vagy Uganda. Japán-
ban volt már?

– Japánban még nem vol-
tam, de volt japán edzőm. 
Esetleg négy év múlva majd 
megyek Japánba. Még nem 
döntöttem el, még szponzor-
keresésben vagyok és abban, 
hogy hol folytassam, mert va-
lószínűleg októberben kül-
földre megyek, de ez még nem 
biztos. Most az egyetemet sze-
retném befejezni, mert tudjuk, 
hogy tollaslabdából nem lehet 
megélni, úgyhogy kell egy 
másik biztos háttér is. Ami-
nek örülök, hogy már két évet 

megcsináltam az egyetemből, 
így mostanra egy-másfél 
évem van hátra.

– Mikorra várható, hogy 
visszatér a pályára?

– Decemberig nem fogok 
játszani, mert ha egy hónapot 
kihagyok pálya nélkül, akkor 
úgy nem szeretnék visszatér-
ni, hogy olyan érzés van ben-
nem, nem edzettem egy hóna-
pig és ezért a maximumot 
kellene nyújtanom. Tavasszal 
lesz a világbajnokság Skóciá-
ban, arra szeretnék kijutni.

– A tokiói játékokra, remél-
jük, hogy a világranglista alap-
ján fog kijutni. Ehhez mi kell, 
hiszen most a 64. helyen áll?

– Négy év nagyon sok idő. 
Másfél év alatt sokat lehet elő-
relépni, én ennyi idő alatt 
60–70 helyet léptem fel, de in-
nen egyre nehezebb előrelép-
ni. A huszadiktól a legjobb 
százig nagyjából ugyanolyan 
erősségűek a versenyzők, 
úgy érzem, hogy a harminca-
dik hely környéke reális cél 
számomra.

Sárosi Laura az első sorban vonult be a magyarokkal az olimpia nyi-
tóceremóniáján
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi közel 100 éve specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, az irodánkba is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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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
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1213 Budapest,
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Tel.: 0630/951-6541
www.szepsegkozpont.eu
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Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.
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A k vótanépszavazás nemzeti ügy
Magyarország, a magyar nép jövőjéről szól az 
október 2-ai kvótanépszavazás – hangsúlyozta 
Simicskó István honvédelmi miniszter vasárnap 
Budapesten.

Simicskó István a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége 
(MVJSZ) által, Október má-
sodikán nemet mondunk! 
címmel, szeptember 11-én 
rendezett konferencián tar-
tott előadásában kiemelte: a 
népszavazás tétje hosszú 
távon az, hogy megmarad-e 
a kultúránk, az értékren-
dünk és az ezeréves állami-
ságunk.

A településvezetőket arra 
kérte, ösztönözzék az embe-
reket, hogy menjenek el vok-
solni október 2-án és szavaz-
zanak nemmel a kényszer-

betelepítésre, mert – mint 
hangsúlyozta – „tarthatat-
lan, amit a brüsszeli bürok-
raták ránk akarnak kény-
szeríteni”.

Simicskó István beszélt 
arról, hogy a migráció kap-
csán a baloldali liberális vé-
lemények először álproblé-
máról szóltak, azt mondták, 
hogy a Fidesz generálja a 
feszültséget, semmiféle mig-
rációs veszély nincsen. Eh-
hez képest több mint másfél 
millió migráns érkezett Eu-
rópába, az erőszakos cselek-
mények száma rendkívül 

megnőtt – mondta a minisz-
ter, hozzátéve, hogy Európá-
ban több mint 300 ember halt 
meg terrorcselekmények kö-
vetkeztében az elmúlt egy 
évben.

Szita Károly (Fidesz–
KDNP), az MVJSZ elnöke 
szintén nemzeti ügyként ér-
tékelte a kvótanépszava-
zást, ami szavai szerint nem 
egy, hanem 3200 népszava-
zást jelent, ennyi magyar te-
lepülés fogja eldönteni, hogy 
milyen jövőt képzelnek ma-
guknak. Közölte, hogy ma 
már csaknem 2000 település 
döntött úgy, hogy határoza-
tot hoz a kényszerbetelepítés 
ellen, támogatva a kormány 
ez irányú tevékenységét.

Az október 2-ai népszava-
zás nemcsak arról szól, hogy 

Magyarország megvédi a sa-
ját területét, kultúráját és 
szokásait, hanem arról is: a 
magyar emberek tudnak-e 
olyan erős jelzést adni, 
amely „felébreszti a mély 
álomban levő európai politi-
kusokat” – mondta.

Szita Károly beszélt arról 
is, hogy a migránsok közül 
nem mindenki terrorista, je-
lentős részük szerencsétlen 
ember, akinek „esze ágában 
nem lett volna elindulni, (...) 
ha nem hívja őket Brüsszel 
és Berlin”.

Tarlós István, Budapest 
főpolgármestere levelét 
Hassay Zsófia VI. kerületi 
polgármester ismertette. 
Tarlós István azt írta, a ma-
gyar kormány és a magyar 
nép sosem mondta, hogy a 
háborús menekülteket nem 
fogadja be. „Ám, aki itt akar 
élni, az igazolja magát és 

tartsa tiszteletben a törvé-
nyeket” – fogalmazott.

A főpolgármester azt írta, 
hogy nem szeretnénk alap-
jaiban megváltoztatni az eu-
rópai és a magyar kultúrát, 
normákat és a hagyománya-
inkat. „A nemzeti önazonos-
ság védelme nem rassziz-
mus, annak megtagadása 
pedig nem humánus cseleke-
det” – fogalmazott, hozzáté-
ve, hogy szó sincs a szolida-
ritás hiányáról.

Tarlós István szavazásra 
buzdított, és – mint írta – „te-
gyünk hitet a biztonságunk, a 
történelmünk, az általunk 
óhajtott jövőnk, a minket kö-
vető generációk jövője mellett. 
Ezért nem kérünk az unió ál-
tal erőltetett kötelező betele-
pítési kvótarendszerből”.

A tanácskozáson több 
mint 270 települési vezető 
vett részt. n mti

Villáminterjú

„Ok tóber 2-án gyermekeink jövőjéről kell döntenünk”
Immáron kétgyermekes édesapa, képviselő, 
alpolgármester. A Modern Városok program 26 
programpontjából 14 projektet felügyel. Dr. Bács 
Istvánnal (Fidesz–KDNP) annak apropóján beszél-
gettünk, hogy az általa képviselt városközponti 
körzet a nyár folyamán fontos változásokon 
ment keresztül.

– Friss édesapa, augusz-
tus végén született második 
gyermeke, a legkisebb István 
a családban. Ez is éppen 
nagy feladat, de a családala-
pítás mellett képviselő és a 
város alpolgármestere is. 
Hogyan jut mindenre ideje?

– A kislányom, Hanna 
nagyon várta már az öccse 
érkezését, ahogy mi is a fele-
ségemmel. A nyári szabad-
ságom nagy része azzal telt, 
hogy barkácsoltunk otthon, 
előkészítettük a babaszobát 
a kicsi érkezéséhez. Büszke 
vagyok arra, hogy a kisfiam 
a negyedik István a csalá-
domban. Így hívják az édes-
apámat és a nagyapámat is. 
Számomra nagyon fontos a 
család, ezért természetes, 
hogy olykor éjszakázni kell, 
megszoktam már ezt a rit-
must. Sokat dolgozom, aho-
gyan feleségem is sokat dol-
gozik azon, hogy biztos ott-
hont teremtsen számunkra.

– A családjával ön is a 4. 
számú választókerületben 
él. Hogyan egyezteti össze a 
képviselői munkáját az al-
polgármesteri teendőivel?

– Az önkormányzatnál 
három feladatnak kell eleget 
tennem. Alpolgármesterként 
az egész városra nagy figyel-
met kell fordítanom, minden-
honnan kapok megkeresést 
a városlakóktól. A telefon-
számom és az e-mail címem 
is nyilvános, én pedig igyek-
szem mindenkor körültekin-
tően eljárni. A Modern Váro-
sok programban 14 program-
pont tartozik hozzám, amit 
szintén nagyon alaposan ke-
zelek. Negyvenmilliárd fo-
rint fejlesztési támogatást 
kap a város a kormánytól, 
amiben kisebb s nagyobb 
projektek is vannak, így min-
den egyes forintot a lehető 
legjobban be kell osztani, 
hogy valamennyi beruházás 
a legjobb és legmagasabb 
minőségben szolgálja a jövő-
ben az itt élőket. A harmadik 
és egyben az egyik legkedve-
sebb teendőm a saját körze-
tem képviselete, amely véle-
ményem szerint egy nagyon 
jó választókerület.

– Milyen fejlesztések való-
sultak meg a 4. számú vá-
lasztókerületben az elmúlt 
két évben? Mire fordította a 

rendelkezésére álló képvise-
lői keretet?

– Tavaly 5 millió forintot 
fordíthattam a képviselői ke-
retemből a körzetre. Ezt 
2015-ben teljes mértékben 
csapadékvíz-elvezető árok 
építésére fordítottuk. Szük-
ség volt rá, hiszen például a 
Vörösmarty utcában koráb-
ban egy nagy esőzésnél a 
Loránd utcából ömlő víz tel-
jesen elöntötte az ingatlano-
kat. Egy másik nagyon fon-
tos projekt a Gyula utcában 
valósult meg, amit idén ta-
vasszal tudtunk befejezni, itt 
is árkokat építettünk az ott 
élők nagy megkönnyebbülé-
sére. Idén már 7 millió forint-
tal gazdálkodhat valameny-
nyi képviselő, így én is. Ebből 
az összegből idén is felszíni-
víz-elvezetésre kerül sor, de 
mellette még járdaépítés is 
lesz. Az egyik a Miklós utcá-
ban, ahol az S-kanyarban 
(Koppány utca–Miklós utca–
Gellért utca találkozása) 
nem volt járda, így a szülők 
kénytelenek voltak a baba-
kocsikkal az úttesten közle-
kedni. A másik járda az Alis-
pán utcában épül, ami nagy 
gyalogosforgalmat bonyolít. 
A felszíni vízelvezetés tekin-
tetében pedig a Gellért utcá-
ig folytatjuk a Gyula utca 
vízelvezetését, valamint 
ezekben a napokban készül 
el a vízelvezetés a Hivatal-
nok utcában, a könyvtártól a 
templomig. Tudniillik koráb-
ban minden egyes eső után 

teljesen elázott a közterület 
és egyes ingatlanokba is be-
folyt a víz. Úgy vélem, hogy a 
beruházás által a Hivatal-
nok utcában – az Esküdt 
utca és Kálvin tér közötti 
szakaszon – megoldódik a 
korábbi probléma. Külön fi-
gyelmet fordítok továbbá 
arra, hogy a választókerüle-
temben egyre több közintéz-
ményt tudjunk felújítani 
vagy elhelyezni. A Gyula ut-
cában például új óvodát épí-
tettünk, a Riminyáki úton 
felújítottuk a régi ovit és 
megnyitottuk a német nem-
zetiségi óvodát, de megemlít-
hetem a Rómer Flóris téren 
átadott új gyermekjóléti köz-
pontot is. Nagy örömömre 
szolgál, hogy az Alispán ut-
cába, a régi bakterházba 
költözik az Érdi Városfej-
lesztési Kft. Az épület na-
gyon elhanyagolt és romos 
volt, a felújításával hozzájá-
rulunk az igényesebb város-
képhez. Továbbá szintén az 
Alispán utcában kap elhe-
lyezést az Érdi Tankerületi 
Központ, amely a régi 
IPOSZ-székházba költözik. 
Az is nagy könnyebbség lesz 
az itt élőknek, hogy az Ellen-
őr utcából is megközelíthető 
lesz az új járásbíróság és 
ügyészség épülete, amit 
2017-ben kezdenek el építeni. 

– A magyar kormány ok-
tóber 2-án népszavazást 
kezdeményezett a kényszer-
betelepítés ellen. Hogyan te-
kint a referendumra?

– Mindenekelőtt felelőt-
lenségnek tartom ezt a ki-
számíthatatlan tömeget Eu-
rópába beengedni, s tűrhe-
tetlen, hogy Brüsszel rá-
kényszerítené Magyarorszá-
got arra, hogy bárkit akara-
tunk ellenére befogadjunk. 
Az elmúlt hónapok terroris-
ta merényletei, a menekült-
áradattal Európába érkező 
terroristák olyan veszélyt, 
olyan kockázatot jelentenek 
valamennyi uniós tagállam-
ra, amelyet nem vállalha-
tunk. Október 2-án a saját és 
gyermekeink jövőjéről kell 
döntenünk. Ha a magyarok 
kiállnak amellett, hogy nem-
mel szavaznak és elutasítják 
a kötelező kvótát, azzal egy 
olyan magas szintű felhatal-
mazást adnak a magyar kor-
mánynak, amivel az üzene-
tünket át tudják adni Brüsz-
szelnek, és amivel meg tud-
ják tagadni, hogy Magyaror-
szág területére migránsokat 
telepítsenek be az akara-
tunk ellenére. n BNYH

„Egyik legkedvesebb teendőm a 
saját körzetem képviselete”
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Kif estették az aluljárót
A Pest megyei Fidelitas Segédkezek elnevezé-
sű akciójának keretében, önkéntes munkában 
festették ki a szervezet érdi (és a környékbeli 
településekről érkező) tagjai a telefirkált, elha-
nyagolt – és még a MÁV kezelésében lévő – 
Diósdi úti gyalogos aluljárót.

A területet az ÉKFI kora 
reggel kitakarította, fertőt-
lenítette, ezt követően kez-
dődhetett a munka: a fiata-
lok halványzöldre festették 
a falakat, a mennyezetet, 
megtisztították a liftajtó-
kat, lemázolták a korláto-
kat. Bár ez nem kis munka, 
mivel sokan dolgoztak az 
aluljáró szépítésén, gyor-
san haladtak.

– Ez a hatodik helyszín, 
amit a Pest megyei Fideli-
tas e karitatív akció kereté-
ben meglátogat. Az eszkö-
zöket, festékeket az Egro-
korr Zrt. biztosította, és 
polgármester úr is segítsé-
get nyújtott a munkához – 
mondta lapunknak Riebel 
Zsófia, az akció szervezője, 
az érdi Fidelitas elnöke, 
akitől megtudtuk azt is: a 
szervezetnek nem ez az 
első jótékonysági akciója 
Érden. Tavaly advent idején 
jótékonysági süteményosz-
tást szerveztek a kárpátal-
jai fiatalok megsegítésére: 

114 ezer forintot gyűjtöttek 
össze és juttattak el szá-
mukra.

A környező települése-
ken már voltak az érdihez 
hasonló városszépítő akciói 
a Fidelitasnak, például Bia-
torbágyon, ahonnan most 
Érdre érkeztek önkénte-
sek.

– Fontosnak éreztem, 
hogy máshol is segítsünk, 

ahogy azt is, hogy a fiatalok 
figyelmét felhívjuk a társa-
dalmi felelősségvállalásra. 
Mi vagyunk a jövő generá-
ciója, lassan át kell ven-
nünk a stafétát – vélekedett 
Mohácsy István a lépcső-
korlát csiszolása közben. 

A járókelők nagyon örül-
tek a változásnak. Ahogy 
egy idősebb úr mondta, na-
gyon ráfért már az aluljáró-
ra, hogy kifessék.

– Köszönjük szépen a fia-
talok munkáját. Mindennap 
erre járok, jó látni, hogy 
megújult ez a terület – fo-
galmazott. n Á. K.

Csökken a fényszennyezés

LED -ek világítják be Érd utcáit
Átadták az új közvilá-
gítási hálózatot. Mint a 
múlt szerdai sajtótájé-
koztatón elhangzott, 
fél év alatt 8767 lámpát 
cseréltek ki a GREP Zrt. 
szakemberei. A LED-es 
fényforrásoknak kö-
szönhetően nemcsak 
a közvilágítás költségei 
csökkennek, hanem az 
energiafogyasztás és a 
fényszennyezés is.

Lezárult az érdi közvilágí-
tási projekt: közel kilencezer 
lámpát cseréltek ki korszerű 
fényforrásra. Ennek köszön-
hetően Érd Európa egyik 
első olyan városává vált, 
ahol teljes mértékben LED-
világítás van – hangzott el a 
múlt szerdai átadási ünnep-
ségen.

A rendezvényen nemcsak 
az érdi városvezetők, illetve 
a hivatal és a városi intézmé-
nyek képviselői voltak jelen, 
hanem Kovács István, Ör-
kény polgármestere, Pátro-
vics Benedek, Pusztazámor 
és König Ferenc, Sóskút pol-
gármestere is. 

A megjelenteket T. Mészá-
ros András polgármester 
köszöntötte, ismertetve a be-
ruházás részleteit. 

– Az elmúlt alig hat hónap 
alatt 8767 lámpát cseréltek 
ki a beruházó GREP Zrt. 
szakemberei, olyan rend-
szert alakítva ki, amely tel-
jes mértékben energiataka-
rékos, és a korábbinál jóval 
kisebb üzemeltetési költség-
gel működtethető. Emellett 
nyolcvan új lámpahelyet tu-
dunk évente kialakítani – 
mondta a polgármester, aki 
hangsúlyozta azt is: a meg-
valósult átalakítás nem ter-
heli az önkormányzat költ-
ségvetését, mivel ezt nem a 
város saját forrásából, ha-
nem a közvilágítási kiadá-
sok megtakarításaiból fede-
zik. Így már jövőre is hatmil-
lió forintot spórol az önkor-
mányzat, a szerződés lejárta 

után pedig 70 százalékkal 
csökkennek a közvilágítás 
költségei.

– A mai nap nem befejezé-
se a közvilágítási projekt-
nek, hanem egy nagyon fon-
tos lépcsője, mérföldköve. 
Mostantól lehetővé válnak 
nemcsak a minőségi, hanem 
a mennyiségi fejlesztések is 
– húzta alá a városvezető, 
megjegyezve: Érdre évente 
ezer ember költözik be, új in-
gatlanokkal gyarapodik a 
város, és a lakók jogos igé-
nye, hogy a közvilágítás is a 
megfelelő színvonalon mű-
ködjön. Most már van re-
mény arra, hogy két-három 
év alatt utolérjük magunkat 
a lakossági igények tekinte-
tében – tette hozzá a polgár-
mester.

Makra József, a GREP Zrt. 
igazgatósági elnöke a ren-
dezvényen tartott prezentá-

ciójában elmondta: csak az 
érdi beruházás öt százalék-
kal növelte a magyarországi 
települések közvilágításá-
ban használt LED-es lám-
pák számát.

– Az új fényforrások hasz-
nálatával mintegy 60 száza-
lékkal csökken a város köz-
világ ítási rendszerének 
energiafogyasztása. Ez évi 
444 tonna szén-dioxid kibo-
csátásának elkerülését teszi 
lehetővé. Ez az a mennyiség, 
amit egy esztendő alatt 92 
autó pöfékel ki. Mivel ezek a 
lámpák csak az utat világít-
ják meg, nem pedig a teljes 
környezetüket, mint a régi-
ek, a fényszennyezés is je-
lentősen csökken – hangsú-
lyozta a szakember, aki el-

mondta azt is: a következő 15 
évben vállalatuk felel a rend-
szer teljes körű üzemelteté-
séért és karbantartásáért, 
valamint az árambeszerzé-
sért.

A közvilágítás korszerűsí-
tésével egyidejűleg minden 
hivatalos fénypontot GPS-
alapú nyilvántartásba vesz-
nek, így a továbbiakban nem 
lesz mód a „kalózlámpák” 
(azaz a lakók által, illetve 
kérésére nem hivatalosan 
felhelyezett, és gyakran nem 
is megfelelő minőségű dara-
bok) felszerelésére. A múlt-
ban erre voltak példák; mint 
Makra József elmondta, a 
közel 9000 érdi fényforrás-
ból mintegy 250 tartozott 
ezek közé.

– A kalózlámpák helyett 
mi vállaljuk, hogy évente 80 
LED-es lámpát felszerelünk 
azokra a helyekre, ahová az 
önkormányzat kéri – hang-
súlyozta az igazgatóság el-
nöke.

Makra József lapunknak 
elmondta azt is: a régi lám-
patestek élettartama 12 év 
volt (az érdieket 15–18 éve 
helyezték fel), a bennük lévő 
fényforrásoké pedig 3–4 év, 
de ezeket általában csak ak-
kor cserélték, ha kiégtek, így 
jóval tovább világítottak, 
mint ahogy az ajánlatos lett 
volna. Ezzel szemben a LED-
eseknek még 25 év múlva is a 
jelenlegi fényük 80 százalé-
kát ki kell bocsátaniuk a 
gyártók ígérete szerint. 
Ezek a fényforrások tehát 
sokkal kevesebb hibával, 
sokkal tovább élnek majd, 
mint elődjeik. n ÁdÁm Katalin

Napelemes lámpák a temetőben
Évek óta gondot jelent, hogy az érdi temetőben nincs kiépí-
tett közvilágítás. Jó hír, hogy ez a probléma hamarosan 
megoldódhat: Érd 40 darab napelemes oszlopos lámpát 
rendelt, amelyek október végén, november elején érkeznek 
meg. Ezekből a temetőbe, illetve azon helyekre telepítenek, 
ahol más módon nem megoldható a közvilágítás.

INFOBOX
Közvilágítási hibabejelen-
tés a Grep Zrt. honlapján: 
http://greplight.eu/start-
lap/hibabejelentes/, vagy 
a 06-40-201-023-as tele-
fonszámon.

Makra József és T. Mészáros András. Mostantól nemcsak a minőségi, 
hanem a mennyiségi fejlesztések is lehetővé válnak

A Fidelitas a fiatalok figyelmét kívánja felhívni a társadalmi fele-
lősségvállalásra

Halványzöldre festették a falakat és a mennyezetet, megtisztítot-
ták a liftajtókat, lemázolták a korlátokat
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„A könyvek gerince mögött a szabadság van, s 
ha mi nem adjuk, tőlünk senki el nem veheti!” 
– vallja a harminc nyelvre lefordított könyv, A 
fehér király szerzője, akivel az Érdi Napok prog-
ramsorozatban a múlt szerdán személyesen 
is találkozhattak olvasói a Csuka Zoltán Városi 
Könyvárban.

A szabadságvágy, szabad-
ságkeresés minden művében 
visszaköszön. A József Atti-
la-díjas Dragomán György 
filozófusnak készült, s azért 
lett író, hogy ne kelljen defi-
niálnia, mi a szabadság. 
Mégis folyamatosan foglal-
koztatja ez a kérdés, hiszen 

az írás pont erről szól: át le-
het lépni egy másik világba, 
ami az igazi szabadságot je-
lenti számára – fogalmazott 
az író, akivel az est során 
Bencsik Ildikó beszélgetett. 

Mint megtudtuk, tizenhá-
rom évesen kezdett el írni, 
egy képet látott meg, ami 

olyan tiszta és plasztikus 
volt, hogy úgy érezte, le kell 
írnia! Egyetemre is azért 
ment, mert regényt akart 
írni. Angolt és filozófiát ta-
nult, közben az első, A pusz-
títás könyve című regényén 
dolgozott. Ezt a művét sze-
rinte három egymást követő, 
szürke novemberi napon ér-
demes elolvasni. A története 
is három nap alatt játszódik, 
s meglehetősen sötét, erő-
szakos könyv, a láthatatlan, 
ám kegyetlenül működő dik-
tatúráról. Csaknem egy évti-
zed eltelte után látott napvi-
lágot a következő, A fehér 
király című regénye, amely 

valahol Erdélyben ját-
szódik, valamikor a 
diktatúra évei alatt, s 
azt meséli el, milyen 
kalandok közepette 
éli túl a tizenkét éves 
Dzsata élete legnehe-
zebb évét. 

A 2005-ben megje-
lent könyvét „sötéten 
szépséges” regény-
ként emlegetik, mégis 
a két könyvét mintha 
két különböző ember 
írta volna, annyira el-

Közönségtalálkozó Dragomán György regényíróval

Az  írók a legszabadabb emberek a világon

Dragomán György könyvei

Háztörténeti visszaemlékezések

Kön yv jelent meg a Szent Mihály-templomról és Érd régmúltjáról
Hogy éltek eleink a XIX. századi Érden, milyen 
gondjaik, örömeik voltak, hogyan teltek minden-
napjaik a kolerajárvány vagy épp a szabadság-
harc idején? Megtudhatjuk egy most megjelent 
kötetből, amely a Szent Mihály-templom plé-
bánosának negyvennégy esztendőn keresztül 
vezetett feljegyzéseit is tartalmazza. 

A Magyar Földrajzi Múze-
um hiánypótló kötetet jelen-
tetett meg az érd-ófalui 
Szent Mihály-templom mű-
emléki helyreállításáról és 
Historia Domusáról (háztör-
ténetéről). A tizenegy szerző 
által jegyezett kötetet múlt 
csütörtökön mutatták be a 
múzeumban. 

Mint Lehoczki Zsuzsanna, 
az intézmény munkatársa és 
a kiadvány szerkesztője kér-
désünkre elmondta, a kötet 
két részből áll: a műemléki 
helyreállításról szóló tanul-
mánykötet egy építészeti 
szaklapban már publikált és 
most átdolgozásra került 
anyagokból állt össze. A kö-

tet második fele, a XV. száza-
di romokon újjáépülő, 1723-
ban megáldott templom 1822-
től 1866-ig vezetett Historia 
Domusa pedig egyedülálló 
forrás: bepillantást enged az 
érdiek mindennapjaiba, a ko-
lerajárványtól a tűzvészekig. 
A későbbi Historia Domus-
nak – amit a feljegyzéseket 
vezető Hegedűs József utód-
ja, Kereskényi Gyula írt – saj-
nos nyoma veszett. A fenn-
maradt szöveg főleg latin 
nyelven íródott, de található 
benne pár bemásolt magyar 
nyelvű levél, német nyelvű ér-
tekezés és egy horvát nyelvű 
ima is, így a kiadás előtt a 
szövegek fordításáról is gon-
doskodni kellett. 

– Szeretném feldolgozni a 
kánoni látogatások (Canoni-
ca visitatio) jegyzőkönyveit 
is, amelyek szintén nagyon 
fontos történeti források. A 
magyar nyelven írt régi szö-
vegek újragépelése már fo-
lyik – mondta a történész.

A kötet telt házas bemuta-
tóján Bács István alpolgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, és visszaidézte a 

templom újjáépítésének egy-
egy fontos pillanatát. 

– Fontos, hogy egy közös-
ség óvja történelmi, szakrá-
lis emlékeit, hiszen ezek erő-
sítik az összetartozást, a 
közösséget. Ófalu mindig is 
élen járt ebben: ez városunk 
egyik legösszetartóbb kö-
zössége – hangsúlyozta az 
alpolgármester, hozzátéve: a 
városvezetés és a polgár-
mester kiemelten támogatta 
a templom felújítását. 

Kubassek János múzeum-
igazgató beszédében azt 
emelte ki, hogy a Szent Mi-
hály-templom sok mindent 
jelképez, többek közt azt is, 
hogy a környékbeliek mennyi 
áldozatot vállaltak azért, 
hog y megmaradhasson, 
azokban az időkben is, ami-
kor számos épület romba dőlt. 

– Bár országos szakmúze-
um vagyunk, kötelezettsége-
ink vannak azon város lakói 
iránt is, amely otthont ad a 
múzeumnak, fenntartja és a 
fejlesztését folyamatosan biz-
tosítja. Úgy érezzük, e könyv 
kiadásával közügyet is szol-
gálunk. Fontos kötelessé-
günk, hogy azon értékek, 
amelyek Érdhez kötnek vala-
mennyiünket, jussanak a 
nyilvánosság elé – mondta la-
punknak a múzeumigazgató.

A több mint kétszáz olda-
las kötetet Mózessy Gergely, 
a Székesfehérvári Püspö-
ki  és Székeskáptalani Le-
véltár igazgatója mutatta be, 
meleg szívvel ajánlva min-
denkinek. 

A kötet a Földrajzi Múze-
umban megvásárolható.

n Á.K.

„A kolera lassan elérte városunkat, és oly hatalmas károkat 
kezdett okozni, hogy a kitörése utáni tizedik napon, július 
29-én a Helytartótanács által kiküldött orvosok lezárták a 
várost és a többi településtől elkülönítették. (…) 1831. július 
19-től szeptember 13-ig több mint 236-an haltak meg a ko-
lera tüneteivel. Az 1831. évben összesen 516-an. A lakosság 
csökkenése 399 fő volt.” (Részlet a Historia Domusból)

Kubassek János és Lehoczki Zsuzsanna mutatta be a könyvet

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
Átvevőhely: Érd, Felső u. 116.

Budafok, Mária Terézia u. 10.
Szállítás-megrendelés, központ:06 30 68 000 78
www.tisztaszonyeg.hu TISZTASZŐNYEEG

A szőnyegtisztíító
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Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

39
78

46

9kultúra  | 2016. szeptember 14. |

térő a stílusuk. Utóbbit elké-
pesztő hatású „gyermek-
nyelven”, szinte összefolyó, 
alig tagolt mondatokban írta 
meg. Azóta nemcsak, hogy 
30 nyelvre fordították, ha-
nem mozi is készült belőle, 
amit idén júniusban az Edin-
burgh-i Nemzetközi Film-
fesztiválon mutattak be. 

Dragomán György elárul-
ta: sokáig vívódott a gondo-
lattal, készüljön-e film a re-
gényéből, végül megbékélt 
vele, de sem a forgatóköny-
vet nem volt hajlandó megír-
ni, sem beleszólni nem kí-
vánt a forgatásba. Szerinte a 
filmkészítés „szörnyű do-
log”, mert rengeteg kötött-
séggel jár, míg a regényírás-
ban szabad lehet, azt ír, amit 
akar! Pedig – ahogy fogal-
mazott – kicsit a filmeknek 
is köszönheti, hogy író lett. 

Marosvásárhelyen, ahol 
született, a nyolcvanas évek-
ben nem volt mozi, viszont 
rengeteg másolt videokazet-
tát sikerült beszerezniük, 
így a szomszédsággal, bará-
tokkal együtt, otthon meg-
néztek minden olyan filmet, 
amihez hozzáfértek. Csak-

nem 1400 angol nyelvű mozit 
láttak egy év alatt. A szöve-
get az akkor 14 éves író tol-
mácsolta, aztán a látottakat 
másnap az iskolában is el-
mesélte társainak. Hozzá-
tette: A fehér király sikeré-
nek titkát abban látja, hogy 
őszinte, ami minden nyelven 
egyaránt elérhető és ugyan-
azt jelenti. Dragomán 
György 1988-ban Szombat-
helyre költözött családjával, 
itt végezte gimnáziumi ta-
nulmányait, s ismerkedett 
meg a szintén irodalmár fe-
leségével, Szabó T. Anná
val, akivel 16 évesen írások-
kal udvaroltak egymásnak. 
Egyébként a regényt nehéz 
műfajnak tartja, mert amíg 

nem készül el vele, bármikor 
belebukhat az ember. Mindig 
úgy ül le dolgozni, hogy mun-
kájának óriási tétje van. Az 
írást elbeszélésekkel kezdte, 
de minden novellájában ott 
van egy regénnyi titok. Úgy 
véli, aki nem tud novellát 
írni, ne kezdjen regénybe 
sem. Mégsem gondolja, hogy 
könnyebb elbeszélést, mint 
regényt írni. Az elmúlt tizen-
három év terméséből szüle-
tett a tavaly megjelent, 
Oroszlánkórus című novel-
láskötete, de egy újabbra is 
összegyűlt már az anyag. 
Jelenleg az író a regénytriló-
gia harmadik kötetén dolgo-
zik. 

n Bálint Edit

Közönségtalálkozó Dragomán György regényíróval

Az  írók a legszabadabb emberek a világon

Dragomán György dedikálta  is a könyvét

A Hoffbeat és Canev Johannája a könyvtárban

Jazz, humor és némi bölcselet az Érdi Napokon
Kicsit csalódniuk kellett azoknak, akik azt remél-
ték, hogy egész este kacagni fognak a Malko 
Teatro idei színházi előadásán. Bár – ahogy 
ígérték – a Johanna bulvár című darabból a 
humor sem hiányzott, ám a társulat jóval több 
elgondolkodtató jelenettel, mint mosollyal lepte 
meg közönségét.

A tavaly elindított, az idén 
immár második alkalommal 
sorra kerülő Érdi Jazz Fesz-
tivál nyitányára a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár ze-
nei részlegében került sor a 
múlt kedden. Itt a Hoff Mar
cell által másfél éve alapított 
Hoffbeat Zenekar adott telt 
házas koncertet. A névadó 
doboson kívül a quartetben 
az érdi Bögöthy Ádám nagy-
bőgős, Bende Zsolt gitáros 
és Ludányi Tamás szaxofo-
nos muzsikált. Standardek 
átdolgozásait, bluest és saját 
szerzeményt egyaránt ját-
szottak érdi közönségük-
nek. A Hoffbeat sajátos 
hangszerelésű, érzékeny 
muzsikájával nagy sikert 
aratott a jazz helyi szerelme-
sei körében. 

Két nappal később pedig – 
ugyancsak a Jazz Fesztivál 
keretében – a Malko Teatro 
bolgár jazzszínház előadá-
sában a Johanna bulvár 
című zenés darabot már a 
felnőtt részlegben élvezhette 
az érdi közönség. Sztefan 
Canev színműve Szent Jo-
hannáról, illetve – mint kide-
rült – nem is egészen róla, 

hanem egy őt helyettesítő 
színésznőről szól. Próbálja 
beleélni magát Johanna sze-
repébe és sorsába, s eköz-
ben keményen kritizálja az 
egész inkvizíciós „bagázst”, 
a politikusokat, a bírókat és 
az őt vádlókat. Végül – hiába 
a hóhér minden igyekezete – 
mégsem akar meghalni, hi-
szen ő nem Szent Johanna, 
csak a színésznő, vagy még-
sem? Az alternatív színház 
által bemutatott darab nem 
az eredeti Sztefan Canev-
színmű, szerkezete a komé-
dia és egy nyolcvanas évek-
beli bolgár musical össze-
csengéseiből állt össze, így a 
prózai dialógusokat jazz 
dalbetétek is kiegészíttet-

ték. 
Szent Johan-

na, illetve Ha
d z s i   k o s z t o v a 
Gab riella bolgár 
nyelven eléne-
kelt, érzelmes 
dalait két kiváló 
zenész, Weisz 
Gábor szaxofo-
non és Gyányi 
Marcell fiatal, 

tehetséges nagybőgős mu-
zsikája kísérte. A színészek 
pedig a szövegekben és a já-
tékban is bőséges teret en-
gedtek az improvizációnak, 
sőt a zenéket is új köntösbe 
öltöztették. Szent Johanna 
kicsit furcsa, a megszokottól 
eltérő, egészen más aspek-
tusban bemutatott történeté-
ben a dialógusokon túl a 
jazz, a tánc, a rögtönzés és a 
humor is jelentős szerepet 
kapott. Utóbbi azonban meg-
lehetősen nyers és fanyar 
formát ölt, nyilván nem vélet-
lenül. Célja nem csak a meg-
nevettetés, hanem a gondo-
latébresztés is. Lerántja a 
leplet az emberi ostobaság-
ról, az értelmetlen, öncélú 
kegyetlenségről és kapzsi-
ságról. Meg arról, hogy „el-
beszélünk” egymás mellett, 
mondván, nem értjük egy-

más nyelvét. A Johanna bul-
vár című előadással felhőtlen 
szórakozást ígértek némi 
bölcselkedéssel fűszerezve. 
A szórakoztatásból mind a 
muzsikusok, mind a színé-
szek derekasan kivették a 
részüket. Johanna szerepé-
ben Hadzsikosztova Gabriel-
lát láthattuk, Isten Mészáros 
Tamás által jelent meg, a Hó-
hért a Jászai Mari-díjas Tóth 
József játszotta, a Népet pe-
dig Novakov Iván személye-
sítette meg. A dalok, habár 
bolgár nyelven hangzottak 
el, de oly mélységes érzelmi 
töltettel, hogy a nyelvi és for-
mai határok nem jelentettek 
gátat a megértésükben. Vé-
gül a színházi előadásról po-
énokat ugyan nem, de a to-
vábbgondolandó bölcselete-
ket mégis magával vihette az 
érdi közönség.  n B. áBrahám

Hadzsikosztova Gabriella Szent Johanna sze-
repében

Fantasztikus hangulatot varázsolt zenéjével a Hoffbeat
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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 Agort 
vagy Shirazt, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 
06 30 276 6071 vagy 06 30 
910 6987, E-mail: siriusala-
pitvany@gmail.com. A töb-

bi gazdikeresőt pedig meg-
találja a www.siriusalapit-
vany.hu weboldalon. Sirius 
Állat- és Természetvédelmi 
Alapítvány, Érd. 

Adószám:  
18707379-1-13

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015

Gaz  dikereső

Agor 2,5 év körüli, ivartalanított 
kan. Bekerülésekor vékony alkatú 
cukorfalat volt, aztán még sokat 
nőtt. Kedves, békés, emberbarát, 
közepes-nagy termetű kutyus.

Shiraz 10 hónap körüli, közepes 
termetű, félhosszú szőrű növen-
dék kanocska. Barátságos, játé-
kos, mozgékony, még foglalko-
zást és nevelést igényel.

Katyika meg Matyika
Ors zágos mesemondó- és meseillusztráló-verseny a magyar népmese napján
Az Érdi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola, a Cim-
bora Klub Katyika meg Ma-
tyika országos mesemondó- 
és meseillusztráló-, két kü-
lönálló versenyt hirdet a ma-
gyar népmese napja alkal-
mából, „Mátyás mesék” cím-
mel az alábbi kategóriákban:
•	 6–10 éves gyermekek
•	 11–14 éves gyermekek
•	 15–18 éves középiskolások
•	 felnőttek
Ideje: 2016. október 1., 11 óra
Helyszíne: Érdi Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola, 
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky 
út 19–21.
Jelentkezés és információ: 
korosicsoma@gmail.com, 
06/23-376-523

A verseny fővédnöke: Kóka 
Rozália mesemondó.

A versenybe az intézmé-
nyek korcsoportonként 2 főt 
nevezhetnek be. Feltétel, 
hogy a versenyzők előzőleg 
egy helyi szervezésű mese-
mondóversenyen első és má-
sodik helyezést értek el, va-
lamint az intézmények leg-
szebb illusztrációját készí-
tették. Az illusztrációk be-
küldési határideje: 2016. 
szeptember 16. Cím: 2030 
Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 
19–21. Érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola. A 
borítékra írják rá: Katyika 
meg Matyika meseillusztrá-
ció „Mátyás mesék”. A rajzok 
hátoldalán tüntessék fel a 

rajzoló nevét, korát, iskolá-
ját, a mese címét. A rajzokat 
nem küldjük vissza, kiállí-
tásra kerülnek iskolánkban.

Követelmények
Mesemondók: Az I–II. kor-
csoportban egy, legfeljebb 6 
perces, a III–IV. korcsoport-
ban legfeljebb 10 perces ma-
gyar népmese vagy monda 
előadása.
Illusztrációk: Egy db A4-es 
méretű, bármely technikával 
készült népmese-illusztráció.

A versenyzők értékes 
könyvjutalmakban részesül-
nek. A legszebb illusztráci-
ókból kiállítást rendezünk 
az Érdi Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában.

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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ANGOL, NÉMET

NYELVOKTATÁS,
korrepetálás, nyelvvizsgára,
érettségire felkészítés

hatékonyan, nagy gyakorlattal.
Diákokhoz igény esetén

házhozmegyek.
Tel.:+36-20-392-4492
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

11érdikum  | 2016. szeptember 14. |

Több ezren vigadtak a 10. Szüreti Mulatságon

Meg áldották, megtaposták, megkóstolták
Még rendelni sem lehetett volna nagyszerűbb 
időjárást, mint amilyen a mögöttünk álló hét-
végén köszöntött ránk! Nem csoda, hogy a 
szombati napsütés, no meg a roppant szóra-
koztatónak ígérkező program több ezer embert 
csalt fel a „hegyre”, az érdi borospincék utcájába, 
a hagyományos szüreti rendezvényre.

A lovas kocsikon zenekari 
kísérettel felvonuló, vidá-
man énekelő néptáncosok 
idén immár a tizedik Szüreti 
Mulatságra és kézműves vá-
sárra hívogatták szeptem-
ber 10-én az érdieket. Majd 
szokásukat megtartva, kora 
délután a Hotel Termál par-
kolójában gyülekeztek a he-
lyi és a vendégszereplésre 
érkező együttesek, hogy a 
„bemelegítő” táncot követő-
en, együtt vonuljanak fel a 
Pincesorra. Ott a hagyomá-
nyokhoz hűen, Szent Donát, 

a szőlőskertek és szőlősgaz-
dák védőszentjének szobrá-
nál került sor az idei gyü-
mölcstermés megszentelésé-
re és megáldására.

Az érdi szőlőhegyen szé-
pen beérő szőlőből hamaro-
san zamatos érdi borok ké-
szülnek. Most azonban vi-
dám népzene kíséretében 
kezdetét vette a szőlő hagyo-
mányőrző „feldolgozása”, 
ami szőlőtaposással kezdő-
dött, majd a présből kifolyó 
mézédes musttal mindenki 
felfrissülhetett. Közben a 

meglehetősen forró, délutáni 
napsütésben a nagyszámú 
közönség árnyékos helyet 
keresett magának a nagy-
színpad környékén, ahol a 
Kisharang Táncegyüttes 
osztatlan sikert arató pro-
dukciójával, majd Hudák Mi-
hály, az Érdi Pincetulajdo-
nosok Egyesülete elnökének 
köszöntésével hivatalosan is 
kezdetét vette a tizedik Szü-
reti Mulatság. Az elnök el-
árulta: gyönyörű a szőlő, 
idén is kiváló bortermésnek 
néznek elébe a gazdák, van 
tehát mit ünnepelni!

Az érdi hagyományőrző 
együttesek és csoportok 
mellett távolabbi települé-
sekről érkező néptáncegyüt-
tesek is szórakoztatták a 
közönséget. A Rozmaring 
Német Nemzetiségi Énekkar 
után a budapesti Bartók, 
majd a dabasi Tilinkó tánc-

együttes, valamint a Kékne-
felejcs és a Mákvirág citera-
zenekar gondoskodott a re-
mek hangulatról. A sort a 
Pittyendáré zenekar kísé-
retében városunk Magtár 
Hagyományőrző Táncegyüt-
tesének fellépése zárta. Ezt 
követően táncra perdülhe-
tett mindenki, akinek ropni 
támadt kedve, hiszen Szente 
János vezetésével elkezdő-
dött a sokaságot megmozga-
tó, utcai táncház. A mulatság 
késő éjszakába nyúló folyta-
tásáról pedig a jubileumi 
sztárvendég, a Holdviola ze-
nekar gondoskodott.

A félnapos kavalkád ideje 
alatt kézműves vásárral, va-
lamint sokféle ínyenc harap-
nivalóval, hideg sörrel és 
egyéb frissítőkkel is várták 
vendégeiket a kitelepülő ven-
déglátósok. A legkisebbek 
aszfaltrajzversenyen vehet-
tek részt, az ifjú hölgyek pe-

dig benevezhettek a Szüret 
Szépe-választásra. Ezen a 
gyönyörű, napsütéses dél-
utánon rengetegen megfor-
dultak a Pincesoron. Talál-
koztunk kerékpárral érkező 
százhalombattaiakkal, tár-
nokiakkal és megszámlál-
hatatlan érdivel. Itt újra ta-
lálkozhattak egymással és 
válthattak néhány szót ré-
gen látott ismerősök.

– Minden évben kilátoga-
tok a szüreti mulatságra. El-
sősorban a néptáncosok fel-
lépése érdekel, mert én is 
tagja vagyok egy csoport-
nak. Mint mindig, idén is 
nagyszerű a hangulat – nyi-
latkozta lapunknak a szom-
szédos településről érkező 
fiatal fiú.

A rendezvény szervezői 
idén is nagyszerűen állták a 
sarat: emlékezetes jubileumi 
programmal lepték meg az 
érdieket.   n  be

Ezen a gyönyörű, napsütéses délutánon rengetegen megfordultak a 
Pincesoron

A Kisharang Táncegyüttes produkciójával vette kezdetét a tizedik Szüreti Mulatság

ÉPÜLETKLÍMA
BEMUTATÓTERMÜNK: 1213 BP. SZENT ISTVÁN ÚT 246.

Nyitva tartás: H-P: 10:00-16:00
Telefon: +36 70-310-8574

Akció: Argo 2,6Kw-os Inverteres klímaberendezések
br. 240.000 Ft helyett,

br. 170.000 Ft, A+++ energiaosztály
KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

KLÍMAKARBANTARTÁS: 15.000 Ft helyett 10.000 Ft
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AUTÓKLÍMA
TÖLTÉS: 8990 Ft – JAVÍTÁS – KARBANTARTÁS
Telefon: +36 70-310-8574, +36 20-335-9143

www.clima.hu
e-mail: clima@clima.hu

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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TŰZIFA &
BRIKETT

FFAABBRRIIKKEETTTT
bbeevveezzeettőő áárroonn::
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2016
ÉRDI FIATAL ALKOTÓK 

KIÁLLÍTÁSA

ÉRDI FIATAL ALKOTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA  
a Szepes Gyula Művelődési Központ, akik hivatásból  
vagy hobbiból festenek, rajzolnak és alkotásaikkal szívesen 
részt vennének, bemutatkoznának egy közös kiállításon.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
18–35 éves kor, maximum három keretezett festmény,  
grafika illetve kizárólag falra kihelyezhető alkotás.  
Kérünk a művek mellé rövid önéletrajzot is mellékelni. 

A KIÁLLÍTÁSON VALÓ RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT  
kérjük, jelezze Lukács Orsolyánál,  
a lukacs.orsolya@szepesmk.hu email címen,  
vagy a 23/365-490/102-es melléken.

A MűVEK bEADÁSÁNAK IDőpONTJA  
2016. október 6-án és 7-én (csütörtökön, pénteken) 
8–18 óráig a művelődési központban.

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli 
és az általuk javasolt munkákból 
a Szepes Gyula Művelődési Központ  
kamaratermében rendezünk kiállítást. 

Megnyitó: 2016. november 4., péntek 18 óra.

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 
ren dezvénytől függően, a 
rendezvény előtt 1 órával.

PROGRAMOK
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cse-
réje, vására
Szeptember 17-én, szombaton 
9–12 óráig

SZÍNHÁZBÉRLET 2016. ŐSZ 
III/1.
Nejem a neten – vígjáték két 
felvonásban
Szereplők: Magyar Attila, Nyer-
tes Zsuzsa, Harsányi Gábor, 
Cseke Katinka/Plasztán Anett, 
Hoffman Richárd/Czakó Ádám, 
Czető Zsanett, Pászthy Viktória.
Alkalmi belépőjegy: 2800 Ft
Szeptember 25-én, vasárnap 
15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Knap Zoltán: Riportfotók az 
elmúlt 20 évből
Megtekinthető október 2-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Dr. Nemes Erzsébet és Kiss 
Borbála: Izland
Megtekinthető a művelődési 
központ nyitvatartási idejé-
ben

KLUBÉLET
Meridian torna
Ingyenes gyakorló klub
Hétfőn és kedden 9 órakor
Vitalitás Klub
Vezeti Makai József
Szeptember 19-én, hétfőn 17 
órakor

ELŐZETES
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 fenntartjuk!

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

PROGRAM
KÖNYVBEMUTATÓ
Kubassek János: A Szahara 
bűvöletében
Szeptember 15-én, csütörtökön 
17 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfe-
dezők
A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás

Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szov-
jetunióba kényszermunkára 
elhurcolt honfitársaink emlékére
Valamennyi kiállítás megte-
kintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes 
jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési 
díj 3000 Ft kiállításonként.

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

FELNŐTT KÖNYVTÁR
PROGRAM
„Egy égbolt alatt élünk”
Emlékezés Csuka Zoltán 
munkásságára, szellemiségé-
re. A szomszédságunkban élő 
nemzetek kulturális, természeti 
értékeinek bemutatása: könyv-
kiemelések, képes tablók, zenés 
hangulatfestés.

Szeptember 12–október 2-ig
CSUKA ZOLTÁN-EMLÉKNAP
Szeptember 21-én, szerdán 17 
órától
Hivatalos köszöntés és Csuka 
Zoltán mellszobrának megko-
szorúzása
17 óra
Gulyás Ferenc népi hangsze-
res bemutatója
17.15 óra
A Bara zenekar népzenei 
koncertje
18 óra
Néptáncbemutató
18.30 óra

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 
csak előzetes egyeztetés után 
tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 
személyesen, ahol a 

foglalkozás zajlik majd. 
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

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 kivé-
telével nyitva 10–18 óráig

TÁRLAT
Baky Péter és Dechant Antal 
kiállítása
Megtekinthető szeptember 17-ig
Brunner László: Jazzportrék
Megtekinthető szeptember 30-ig

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

-20–40%
minden szemüveglencsére
            keretekre
              -20–50%

OPTIKA NAP
2016. 09. 20.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!
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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.
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 december 12.

2016
ősz

Előadások:
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak
A bérletek ára: 2000 Ft
Jelentkezés és további információ 
a 30/597-8823 telefonszámon  
Czinderné Tassi Beátánál
E-mail: tassi.beata@szepesmk.hu

 október 17. 

MAZSOLA ÉS TÁDÉ

           november 21.

KISKARÁCSONY,
NAGYKARÁCSONY...

bábjáték   – a Fabula Bábszínház előadása

FuRFANGOS PÉTeR, 
avagy az egér farkincája 

zenés mesejáték
a Zenthe Ferenc Színház előadásában

a Kolompos Együttes műsora

ZöldÉrd – 

minél több 

zöldért

AUTÓMENTES VILÁGNAP 
Érd

2016. szeptember 24.
14.00-18.00

PROGRAM

Faültetés T. Mészáros András polgármester úrral • Időkapszula készítés és elhelyezés a fa gyökerei 
közt • Zöld menet a Zöld póni nyomában • Fotókészítés és lovaglás a Zöld Pónin • Kerékpár 
átvizsgálás és ügyességi pálya (10 éves korig) • CsillámPóni tetoválás • Környezetvédelmi oktató 
játékok • Almakóstoló • Kézműves játékok anyukákkal • Apukamegőrző - Huzella Péter műsora

Gyere Te is, 

és ültess fát a 

zöld pónival!

Érd Város Önkormányzata

Érdi Rózsanyomda

HELYSZÍNEK Green Pony, Felső utca 8. Pelikán Sétány Főtér

Pest Megyei Tagozata“Az élmény alapú brit ovi Érden”

szervezésében

Szeptember 19., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  monda és valóság határán 10/10. 

rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
20:00 2016–2017. évi női kézilabda- 
 bajnokság
 Siófok KC–Érd
21:30 Globo Világjáró 39. rész
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Szeptember 20., KeDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  A 2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
 Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 
21:40  Chaplin szereti a zenét – jazz 

sorozat
 Rácz Krisztián Quartet, 2012
22:40 Vámos miklós beszélgetős műsora 
 Parti Nagy Lajos
23:40 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

Szeptember 21., SzerDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem   90/11. rész 
21:00 Drog és Fegyver
  színes, amerikai akciófilm, R: Tohny 

Kandah, Martin Morris, 1994  
16 éven felülieknek!

22:30 Globo Világjáró 39. rész
23:00 mozgás
 sportmagazin
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Szeptember 22., CSÜtÖrtÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 64. rész
20:00 mulatságos vadcsemeték
 színes, amerikai ismeretterjesztő film
21:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
21:30  A 2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
  Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC (ismét-

lés) 
23:10 mozgás
 sportmagazin
23:40 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó

Szeptember 23., pÉNteK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 tea két személyre 77. rész
20:00 A tuareg bosszúja
  színes, olasz-spanyol-izraeli kalandfilm, 

R: Enzo G. Castellari, 1983
21:35  2016-2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Siófok KC–Érd

23:05 Sztárportré 64. rész
23:35 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó

Szeptember 24., SzOmbAt
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 40.rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30  monda és valóság határán 10/10. 

rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
21:00 Drog és Fegyver
  színes, amerikai akciófilm, R: Tohny 

Kandah, Martin Morris, 1994 
 16 éven felülieknek!
22:30 bibliai Szabadegyetem   90/11. rész
23:30 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója

Szeptember 25., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 64. rész
20:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 A tuareg bosszúja
  színes, olasz-spanyol-izraeli kalandfilm, 

R: Enzo G. Castellari, 1983
22: 05  monda és valóság határán 10/10. 

rész
  Érdi helytörténeti ismeretterjesztő 

sorozat
22:35 mozgás
 sportmagazin
23:05 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:35 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 életmód magazin
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 figyelembe 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 kifizetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés 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 fizetni. 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-fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

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 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Felső utca 33. 
A munkakörbe tartozó, illetve 
a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: klasszikus gi-
tár hangszeres oktatás munkaköri 
leírás alapján.
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: felsőfokú 
képesítés, klasszikus gitár szak-
irány.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önélet-

rajz,
 végzettséget igazoló okira-

tok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány – sike-

res pályázat esetén
 pályázó nyilatkozata arról, 

hogy pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben 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 Intézmény-
fenntartó 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, valamint a 
munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres 
gitártanár;

 elektronikus úton Stiblo 
Anna igazgató részére a 
zenesuli.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül;

 személyesen: Stiblo Anna 
igazgatónál, Pest megye, 
2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a beküldött pályázat 
megismerése után személyes ta-
lálkozás, majd e-mailes, telefonos 
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
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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 figyelembe 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 figyelembe 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 kifizetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a kifizetés 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 fizetni. 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-fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

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

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

06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

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 
időtartama: határozott ide-
jű közalkalmazotti jogviszony, 
tartósan távol lévő pedagógus 
munkába történő visszatérésének 
időpontjáig, várhatóan 2019. de-
cember 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: klasszikus 
zongora hangszeres oktatása és 
szükség esetén korrepetíció ellá-
tása a telephelyeken és az iskola-
központban.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: felsőfo-
kú képesítés, klasszikus zongora 
szakirány.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önélet-

rajz,
 végzettséget igazoló okira-

tok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány – sike-

res pályázat esetén
 pályázó nyilatkozata arról, 

hogy pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez 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 megküldésé-
vel (2030 Érd, Felső u. 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
306-5/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres 
zongoratanár;

 elektronikus úton Stiblo 
Anna igazgató részére a 
zenesuli.erd@gmail.com 
e-mail címen keresztül;

 személyesen: Stiblo Anna 
igazgatónál, 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.
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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

könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 
33.

A munkakörbe tartozó, illetve 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 irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú könyvtárosi képesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.

A pályázat részeként benyújtandó 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 ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a kedvező 
elbírálás után azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptem-
ber 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt 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 Intézmény-

fenntartó Központ, Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső 
u. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 308-5/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros;

 elektronikus úton Stiblo Anna igazgató részére a 
zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresztül;

 személyesen: egyeztetett időpontban, Stiblo Anna 
igazgatónál (06-20- 388-3086), Pest megye, 2030 
Érd, Felső u. 33. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beküldött 
pályázat megismerése után személyes találkozás, majd  
e-mailes, telefonos vagy postai úton történő értesítés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 
29.
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további 
információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon sze-
rezhet.

Tisztelt Érdi Lakosok, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd MJV Közgyűlése határozatai 
alapján a hatályos településrendezési eszközöknek – 53/2016. 
(III.24.) KGY. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, valamint a 
9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Sza-
bályzat – a város egyes részterületeire vonatkozó módosítását 
készítjük elő.

A módosítás elsődleges célja a Magyarország Kormánya és Érd 
MJV Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehaj-
tásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII.23.) Korm. hatá-
rozattal összefüggésben a Modern Városok Program projektelemeinek 
megvalósítása.

A felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció – az érintett területek, a 
módosítás céljának, és várható hatásának bemutatásával – a Polgárok 
Háza Ügyfélszolgálati Irodáján, a Főépítészi Csoportban, és a város hon-
lapján is megtekinthető a következő helyen: http://www.erd.hu/nyito-
lap/kozugyeink/onkormanyzat/teleeszkmod

A vonatkozó jogszabályok, és Érd MJV 80/2013. (III.28.) szá-
mú határozata szerint a tervmódosítás során biztosítani kell a 
véleményező partnerek – lakosság, érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek – minél szélesebb 
körének bevonását.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban kérjük, hogy 2016. 
szeptember 30-ig nyilatkozzanak arról, hogy az eljárásban partner-
ként részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos észrevételeket is tehetnek 
a településrendezési elképzelésekkel kapcsolatban. 

Nyilatkozatukat, észrevételeiket a fenti határidőig írásban leadhatják 
a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3.), a Főépítészi Cso-
portnak (Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba) címezve, vagy a foepitesz@erd.
hu e-mail címre küldve. 
Érd, 2016. szeptember 5.
Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:

T. Mészáros András
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi „kis népszámlálásról”

(mikorcenzus)
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust (szűkített 
népszámlálást) tart. A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás vég-
rehajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit 
pedig a 65/2015 (III.25.) kormányrendelet tartalmazza. 
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül 
sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 
440 ezer háztartást és kb. egymillió embert érint. 

A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás 
kötelező!

A KSH tájékoztatása szerint
Érd Megyei Jogú Város

bekerült a 2016. évi mikrocenzus mintájába.

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek lehető-
ségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan 
töltsék ki. 
Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016. 
október 10. és november 8. között a számlálóbiztos keresi fel a 
háztartást, hogy felvegye az adatokat. A számlálóbiztosok sorszámo-
zott azonosító kártyát kapnak, amely fényképes személyi azonosítóval 
együtt érvényes. A lakosság a számlálóbiztos személyét a zöld számon 
(06-80-200-224) tudja ellenőrizni.
A KSH a kijelölt címekre szeptember 26. és 30. között postai úton 
juttatja el az adatfelvételre felkérő levelet, amely tartalmaz egy tá-
jékozatót, valamint az internetes kitöltéshez szükséges azonosítót.
További felvilágosítás a http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016 internetes 
oldalon érhető el.

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 közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 
89–91.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szakmai irányelveknek meg-
felelően a hajléktalanszállón élők gondozása, bekerülésük 
okának megszüntetése érdekében, személyre szabott bánás-
mód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel,

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

•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

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

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/817/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális és mentálhigiénés munkatárs;

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 22.
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Bei skolázási szülői értekezlet
A Vörösmarty Gimnáziumban már a jövő 
tanévre is készülnek: szeptember 20-án és 
21-én délután öt órától beiskolázási szülői 
értekezleteket tartanak.

Szeptember 20-án a 
négyosztályos gimnázi-
umban továbbtanulni ké-
szülő nyolcadikosok szü-
leit várják, 21-én pedig a 
nyolcosztályos gimnázi-
umba jelentkezni kívánó 
negyedikesekét. A rendez-
vényeken bemutatják az 
iskola által nyújtott emelt 
szintű és általános képzé-
seket, és meghirdetik a 
beiskolázáshoz kapcsoló-
dó programokat.

Mint Szilasné Mészáros 
Judit igazgatónőtől meg-

tudtuk, a 2017/18-as tanév-
ben az ötödik évfolyamon 
egy, a kilencedik évfolya-
mon négy új (angol, német, 
kémia, biológia, matemati-
ka, humán és általános 
tagozatú) osztály indul 
majd. 

Az ország legjobb 30 
gimnáziuma közt számon 
tartott Vörösmarty évek 
óta nagyon népszerű a di-
ákok körében, tagozattól 
függően két és fél-ötszöt-
rös a túljelentkezés.

n ÁdÁm

Gyászolunk
Alig két hónapja búcsúz-
tunk el örökre Bíró András-
tól, városunk díszpolgárá-
tól, a közel négy évtizeden 
át Érden munkálkodó írótól 
és költőtől. A napokban ju-
tott el hozzánk a szomorú 
hír, hogy a sok évtizeden át 
hűséges társa, felesége, 
Mária is követte őt. Bíró 
Andrásné 95. életévében, 
augusztus 30-án hunyt el. 
Szerettei, barátai, ismerő-
sei és tisztelői szeptember 
9-én vettek tőle végső bú-
csút az Ercsi úti temetőben. 
Szerényen a háttérben ma-
radva biztos támasza, hű-
séges és kitartó társa volt 
szeretett férjének. A Bíró 
házaspár élete, egymás 
iránti szeretete és tisztelete 
mindannyiunk számára 
példaértékű. Nem vártak 
soká, hogy újra együtt le-
hessenek.

Csi llaghúr és barátai
Mesék és hőseik elevenedtek meg a Gyer-
mekkönyvtárban a múlt szerdai délelőttön. 
Sás Károly meseíró és dalszerző, valamint Sás 
Ildikó énekes meséik rokonszenves szereplőit is 
elhozták városunkba.

Sás Károly meseíró és dal-
szerző fél évtizeddel ezelőtt 
alakította meg a Csillaghúr 
együttest, amelyhez később 
lánya, Ildikó is csatlakozott. 
A versekből dalok, majd a 
mesékből és költeményekből 
pár éve könyv is született.

Csillaghúr egy valóban 
létező, szép hófehér mezei 
virág, róla keresztelték el 
könyvük főszereplőjét, aki 
éppúgy kíváncsian ismer-

kedik a bennünket körülve-
vő csodálatos világgal, mint 
a kicsinyek. Károly bácsi és 
Ildikó néni bőröndjeiből 
egyenként bújtak elő ked-
ves kis barátaik: Lukács, a 
kicsi ács harkály, Mirella 
mókus, Deni denevér és Ug-
ron béka. Majd felcsendül-
tek az állatokról szóló da-
lok, amelyek elénekléséhez 
néhány apróság közremű-
ködésével alkalmi zenekar 
is alakult.

Az is kiderült számukra, 
hogy mit csinál egy pajkos 

szélgyerek, ha változnak az 
évszakok, vagy hogy hová 
tűntek a baromfiudvar tyú-
kocskájának tojásai. Az elő-
adás során a közönségnek is 
jutott bőven feladat. Az óvo-
dások lelkesen csörögtek, 
tapsoltak, sőt még nyávog-
tak és cuppogtak is a macs-
káról meg a halacskáról szó-
ló dal elhangzásakor.

Mint azt a szerzőktől meg-
tudtuk: a Csillaghúr és bará-

tai című könyvek kizárólag 
a természetről szólnak. Sás 
Károly és Ildikó szerint már 
egész kicsi gyermekkorban 
szükséges elültetni azt a 
cseppnyi magot, amelyből az 
aprócska emberpalánták-
ban kifejlődik a természet 
szeretete, tisztelete és védel-
me. Fontos, hogy idejében 
elfogadják és megértsék, 
hogy az ember maga is a ter-
mészet része, s a természet 
nélkül mi sem létezhetünk, s 
fontosnak tartsák a környe-
zetünk védelmét. n BE

A szoptatás a fenntartható fejlődés egyik alapköve

Any atejes ünnep, tizenegyedszer
A gyermeküket szoptató édesanyákat ünnepelte 
múlt pénteken az Érdi Védőnői Szolgálat. A mű-
velődési központban tartott anyatejes napon az 
előadások, tombola, bohócműsor mellett mód 
nyílt a kötetlen beszélgetésre, kikapcsolódásra is.

Tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg az Érdi Védő-
női Szolgálat a helyi anyate-
jes napot. A rendezvény a 
szoptatás világhetéhez kap-
csolódik, amelynek minden 
évben más a mottója. Az idei 
jelmondat szerint a szopta-
tás a fenntartható fejlődés 
egyik alapköve. Az első hal-
lásra talán furcsának ható 
mondat mélyen igaz, hiszen 
az anyatej a baba számára a 
legegészségesebb, ráadásul 
környezetszennyezés nélkül 
„előállítható”, csomagolást 
nem igénylő táplálék. Tudják 
ezt nemcsak a védőnők, 
gyermekorvosok, hanem az 
édesanyák is, akik egyre 
többen szoptatják babáju-
kat, kiváltképp Érden: váro-
sunkban évek óta az orszá-
gos átlag felett van az anya-
tejjel táplált babák száma. 
Mint Stibrányi Mártonné 
vezető védőnő a múlt pénteki 
rendezvényen lapunknak el-
mondta, ez a gyermekorvo-
sok, védőnők munkájának, 
illetve a péntekihez hasonló 
rendezvényeknek, tanfolya-
moknak is köszönhető.

Az érdi anyatejes napot 
minden évben más és más 
védőnői körzet szervezi. 
Idén a Duna utcában dolgozó 
kollégák állították össze a 
programot: a Szepes Gyula 

Művelődési Központ aulájá-
ban meghívott kiállítók ba-
bás-mamás termékeivel is-
merkedhettek meg az anyu-
kák, míg a totyogókat Bölö-
ni Réka, alias Bukfenc bo-
hóc szórakoztatta. A részt-
vevőket gyümölccsel, süte-
ményekkel is vendégül lát-
ták a védőnők. Ahogy a ren-
dezvény egyik szervezője, 
Timárné Illés 
Hajnalka védő-
nő hangsúlyoz-
ta, biztosítottak 
helyet azoknak 
is, akik szeret-
tek volna elvo-
nulni, hogy meg-
s z o p t a s s á k , 
tisztába tegyék 
a picit, vagy le-
ülni a nagyobb 
testvérrel egy 
játszószőnyeg-
re; a központban 
több helyiség is 
a mamák és a 
gyerekek ren-
delkezésére állt.

A nagyteremben előadá-
sokat hallgathattak az anyu-
kák. Elsőként Bács István 
alpolgármester köszöntötte 
a résztvevőket, aki maga is 
kisgyermekes apuka – és, 
mint utalt rá, második gyer-
meke alig pár hete született. 
Őt Gönczné Somogyi Valé-

ria dentálhigiénikus követte 
a pódiumon, aki a legkiseb-
bekre is vonatkozó fogásza-
ti, fogápolási tudnivalókat 
osztott meg az édesanyák-
kal. Lapunknak egy szomo-
rú adattal is szolgált: a fel-
mérések szerint a hatéves 
gyerekek mintegy ötven szá-
zalékának már van lyukas 
foga. Szelei-Nesz Adrienn 
pszichológus arról beszélt, 
hogyan segíti a szoptatás az 
anya és a gyermek közti kö-
telék elmélyülését, az intimi-
tás kialakulását, és az élő 
mese szerepéről, fontossá-
gáról is szót ejtett.

Az idei rendezvény, ame-
lyen több mint száz család 
(édesanyák a babájukkal, 
nagyobb gyermekeikkel és 
gyakran az édesapákkal) 
vett részt, tombolával záró-
dott: az ajándéktárgyakat 
felajánlások segítségével si-
került biztosítani. n  Á. K.

Városunkban évek óta az országos átlag felett 
van az anyatejjel táplált babák száma

Néhány apróság közreműködésével alkalmi zenekar is alakult

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 tagoza-
tos gyerekek részére)

Előzetesen ér-
deklődni, regiszt-
rálni az alábbi elérhetőségeken
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
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A rászorulóknak házhoz szállítják a meleg ételt

Éte losztás havonta ősszel is
Idén nemcsak télen, hanem ősszel is szerveznek 
ételosztást az egyházak és a Szociális Gondozó 
Központ. Adventig havonta egyszer, november 
27-étől hetente tartanak ételosztást a rászorulók 
részére az egyházak, a Szociális Gondozó Köz-
ponttal együttműködve.

Az első ételosztásra 
szeptember 11-én került 
sor: az adventista egyház 
hívei főztek mintegy 200 
adag meleg ételt. Október 
utolsó hétvégéjén is ők ké-
szítik majd az ebédet, Ad-
vent első vasárnapjától pe-
dig az egyházak egymást 
váltva főznek vasárnapon-
ként.

Mint Paróczai Zoltánné-
tól, a Dr. Dizseri Tamás Ha-
bilitációs Központ tagintéz-
mény-vezetőjétől – aki évek 
óta tevékenyen részt vesz 

az ételosztás szervezésé-
ben, lebonyolításában – 
megtudtuk, idén az Emma 
utca 8. szám alatt, a Család-
segítő régi épületében kerül 
sor az őszi, illetve a téli étel-
osztásokra. 

– Az adventi időszakig az 
ebédet helyben nem lehet 
elfogyasztani, elvitelre do-
bozolják be az adagokat az 
adventisták önkéntesei. 
Központunk a rászoruló 
családoknak házhoz is 
szállítja a meleg ételt – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné. 

A tagintézmény-vezető 
lapunknak elmondta azt is: 
a Habilitációs Központ ese-
ménydús nyári szezont 
zárt, hiszen idén itt fogad-
ták a nyári szünetben azo-
kat a speciális általános is-
kolába járó, 18 év alatti sé-
rült fiatalokat, akik fel-
ügyeletét a szülők nem tud-
ták megoldani. A központ-
nál egész éves nappali ellá-
tásban részesülő, tizen-
nyolc év feletti fiatalok kö-
zül húszat üdülni vittek a 
központ dolgozói Balaton-
szárszóra, ahol hat napot 
pihentek egy nyertes önkor-
mányzati pályázatnak kö-
szönhetően.

– Idén is tíz napot töltöt-
tünk Kapolcson. Ezt az utun-
kat a KDNP-n és a polgár-
mester úron kívül vállalko-
zók is támogatták, amit ez-
úton is köszönünk. A Művé-
szetek Völgyében a fiatalja-
ink által készített üvegfest-
ményeket, kerámiákat, var-
rottasokat árultuk, a rossz 
idő miatt sajnos kevesebb 
sikerrel, mint a korábbi öt 
esztendőben. Az október   

22-ei Magyarok Érdi Vásá-
rára is kivisszük a fiatalja-
ink munkáit, és Csengettyű 
együttesünk is ad egy ki-
sebb koncertet. Az év végéig 
több környékbeli kézműves 
vásáron, valamint a törökbá-
linti expón is találkozhatnak 
velünk az érdeklődők. Csen-
gettyűseink a zene világnap-
ján is fellépnek majd Biator-
bágyon, és az adventi idő-

szakra is van már számos 
meghívásuk. Ezeket megelő-
zően még vár ránk három 
nap pihenés Dömsödön, 
szeptember végén, az érdi 
horgászegyesületnek kö-
szönhetően, ahol fiataljaink 
horgászással, pihenéssel töl-
tődhetnek fel a munkás őszi-
téli napokra – zárta szavait 
Paróczai Zoltánné.

n  ÁdÁm K.

A Habilitációs Központ olyan iparművészt, grafikust, ügyes 
kezű önkéntest – vagy gondozói végzettségű alkalmazottat 
– keres, aki részt venne a fiatalok által készített üvegfestmé-
nyek előrajzolásában, keretezésében. Jelentkezni a Dr. Di-
zseri Tamás Habilitációs Központban lehet a 23/365-192-es 
telefonszámon. 

A Habilitációs Központ fiataljai az őszi pihenő után az adventi vásá-
rokra, koncertekre készülnek majd

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -52%
FA NYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -45%
AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPUÉSTETŐABLAKÁRZUHANÁS!

Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók

BONTÁS, BEÉPÍTÉS, FALJAVÍTÁS, GIPSZKARTONOS
MUNKÁKGARANCIÁVAL

Az akció 2016.09.01-től 2016.09.26-ig érvényes. Részletekről érdeklődjön személyesen! A képek illusztrációk.

F

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30.
Telefon: 70/608-0808
E-mail: erd@ema.hu www.ema.hu
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ÓRIÁSI NYITÁSI
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26-IG!
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Napvit

APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

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

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatokellátására, kérjük jutassa el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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Min tha négy csapat játszott volna
A magyar női röplabda-válogatott felkészülésé-
nek utolsó állomásához érkezett. Jan de Brandt 
lányai a tavalyi bajnoki szezon végeztével már 
el is kezdték a munkát a válogatottnál, s a 
hétvégi Spanyolország elleni két mérkőzéssel 
fejezték be az Európa-bajnoki selejtezőkre való 
hangolódást.

Szombaton és vasárnap 
is Spanyolország ellen ví-
vott meg a magyar női röp-
labda-válogatott az ÉRD 
Arénában. Az első mérkő-
zésen mindegyik szettben 
sokáig fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, ám a mie-
ink jöttek ki ebből győzte-
sen, hiszen az első és a má-
sodik játszma is a magya-
roké lett, majd a harmadi-
kat fordulatos végjáték 
után a spanyolok nyerték. 
A negyedik szettben lezár-
ták a meccset Szakmáry 
Grétáék.

A vasárnapi találkozó bi-
zonyos elemekben hasonlí-
tott, összességében viszont 
ellentéte volt a szombati-
nak. Mindegyik szett elején 
tartották magukat a ma-

gyarok, de az első összecsa-
páson a végjátékot nem bíró 
spanyolok a másodikon 
sokkal jobban ott voltak fej-
ben, amely által az első 
játszmát négy ponttal, a má-
sodikat tizenhárommal 
nyerték, majd a harmadik-

ban ismét csak három volt 
közte. A 3:0-s eredmény el-
lenére volt negyedik szett 
is, amelyben Jan de Brandt 
összes játékosát kipróbál-
hatta, ám ekkor a spanyolok 
kilenc ponttal bizonyultak 
jobbnak.

A magyar női röplabda-
válogatott szeptember 16. és 
18. között három mérkőzést 
vív az Európa-bajnoki sze-
replés kiharcolására az 
ÉRD Arénában. Pénteken 
Észtországgal, szombaton 
Finnországgal, vasárnap 
Lengyelországgal játsza-
nak Dobi Edináék.

n DB

Felkészülési mérkőzések:
Magyarország–Spanyolország 3:1 (22, 20, –21, 23)
Magyarország–Spanyolország 0:4 (–21, –12, –21, –16)

Európa-bajnoki selejtező, ÉRD Aréna:
Szeptember 16.,  16.00: Finnország–Lengyelország
 18:30: Magyarország–Észtország
Szeptember 17.,  16.00: Lengyelország–Észtország
 18:30: Magyarország–Finnország
Szeptember 18.,  16.00: Észtország–Finnország
 18:30: Magyarország–Lengyelország

Tud ják, mit akarnak!
Az ÉRD női kézilabdacsapata már hagyományos-
nak mondható módon, egy közönségtalálkozó-
val indította a 2016/2017-es szezont, annak elle-
nére, hogy már július második felében elkezdték 
a felkészülést az előttünk álló évadra. 

A találkozót megnyitó be-
szédében Tekauer Norbert 
klubelnök kitért a bajnokság 
új lebonyolítására, mely sze-
rint a végső sorrend egy hu-
szonhat fordulós alapsza-
kasz után alakul ki, ráját-
szás nélkül. A gárda első 
embere említette az új sza-
bályokat is, de természete-
sen szó esett a csapattal 
szembeni elvárásokról is. A 
klub idén is a dobogó vala-
melyik fokát tűzte ki célul, a 
2017/2018-as évadra pedig 
ismét ki szeretnének jutni a 

nemzetközi porondra – eh-
hez az kell, hogy az ÉRD az 
első öt helyen végezzen a 
bajnokságban, a Magyar Ku-
pában négy közé jusson vagy 
az EHF Kupában a végsőkig 
meneteljen.

Tekauer Norbert bemutat-
ta a csapat új tagját, a brazil 
balszélsőt, Larissa Araujót, 
akinek aláírására azért volt 
szükség, mert Takács Kitti 
április óta bajlódik sérülés-
sel, míg Olivera Vukcsevics 
a hodoníni felkészülési tor-
nán szenvedett hosszabb ki-
hagyást igénylő sérülést. La-
rissa Araujo ott volt a házi-
gazda brazil női kézilabda-

válogatott olimpiai bő kereté-
ben, ám az ötkarikás játéko-
kon nem lépett pályára. A 181 
centiméter magas balszélső 
kilencszer húzta magára vá-
logatottja mezét, ez alatt 23 
gólt szerzett. Legnagyobb 
eredménye brazil színekben 
a 2015-ös Pán amerikai Baj-
nokság megnyerése, de a ta-
valy decemberi dániai világ-
bajnokságon is tagja volt a 
nemzeti csapatnak. Larissa 
Araujo a brazil Concórdia/
UnC gárdájától teszi át szék-
helyét Érdre.

Szabó Edina a szurkoló-
kat megkérte, hogy minden 
meccsen töltsék meg az ÉRD 
Arénát, s az idegenbeli mér-
kőzésekre minél többen 
menjenek el.

A vezetőedző ezt követően 
lányaival karöltve osztotta 
az autogramokat a kígyózó 
sorban várakozó szurkolók-
nak, akik még a megnyitó 
előtt egy-egy naptárat kap-
tak ajándékba, s erre gyűjt-
hették aláírásaikat kedven-
ceiktől.

Az ÉRD szeptember 17-én, 
szombaton 18 órától a Siófok 
KC otthonában kezdi meg 
bajnoki szereplését. n Domi

Csarnokot avattak
A felkészülés utolsó állomásaként az ÉRD Zanaszentgróton 
lépett pályára, ahol negyvenmillió forintból újult meg a he-
lyi sportcsarnok, amelynek pályája új borítást kapott, s négy 
öltözőt alakítottak ki. Szabó Edináék már pénteken megér-
keztek a szombati meccs helyszínére, ahol a megyei első 
osztályban szereplő Zalaszentgróti KC együttesét 21–10-re 
győzték le 30 perc alatt, míg a második félidőben a Hévízi SK 
ellen csak húsz percig játszottak, ezt pedig 15–5-re nyerték 
Klivinyi Kingáék.

A csapat új tagja a brazil balszélső: Larissa Araujó
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Meg van a hatodik siker!
Tovább menetel az Érdi 

VSE az NB III Nyugati cso-
portjában. Limperger Zsolt 
csapata makulátlan mérleg-
gel érkezett Csepelre, hogy 
folytassa immár öt bajnoki 
mérkőzés óta tartó győzelmi 
szériáját, a 3–2-es győzelem-
mel egyedüliként vezeti a 
csoportot az Érdi VSE. 

Kiválóan indult az Érdi 
VSE Csepel FC elleni ven-
dégjátéka, hiszen már a ha-
todik percben megszerezték 
a vezetést a vendégek, mi-
után Honti Attila fejelte a 
hosszúba Melczer Vilmos 
szögletét, (0–1).

Aztán néhány percig leült 
a meccs, hiszen a hátrányuk 
miatt ideges hazaiak nem 
tudtak semmit kezdeni az 
érdiekkel. Negyedóra után 
Melczer remekül ugratta ki 
Balázsovics Mátét, ám előb-
bivel szemben szabálytalan-
kodtak, s szabadrúgással 
jöhettek az érdiek. Ezt pedig 
Csizmadia Zoltán fejelte a 
kapuba (0–2).

Majdnem úgy tűnt, hogy 
aggódni kell, hiszen egy cse-
peli szabadrúgás után két 
hazai játékos – ha csak ki-
sebb üggyel-bajjal is – a ka-
puba juttatta a labdát, ám 
mindezt lesről tették, így 
marad a kétgólos vendégve-
zetés.

A 2–0-s érdi előny mind-
két csapatot megfogta egy 
kicsit, a hazaiakat a hát-
rány, az érdieket a meg-
nyugtató eredmény. Ettől 
függetlenül a vendégek aka-
rata érvényesült. Sőt, a 40. 
percben Tárkányi Gergő 
egyedül vágtázhatott a ka-
pura, majd Juhász Gergely, 
a Csepel FC kapusa mellett 
vitte el higgadtan, akkor 
sem hibázott (0–3).

Az első csepeli kapura lö-
vésre az első félidő hajrájáig 
kellett várni, ám az egyéb-
ként a kapu mellé érkező lö-
vést Kertész Ferenc bizto-
san fogta.

A második játékrészre 
Szabó Zoltán, a hazaiak tré-
nere kettőt is cserélt, s kissé 
felélénkült a hazaiak addig 
gyakorta elképzeléstelen já-
téka. Az 50. percben Horvá-
th Géza szúrt rá egy lövést 
Kertész Ferenc kapujára, de 
az érdi hálóőr a levegőben 
úszva mentett szögletre.

A folytatásban a legkeve-
sebb figyelmet a játékra for-
dították a hazaiak, akik ott 
rúgták az érdieket, ahol ép-
pen eltalálták, s a feszültsé-
gé volt a főszerep.

Az érdieknek megvolt a le-
hetőségük a nyugodt végjá-
tékra, hiszen Melczer Vil-
mos, Honti Attila vagy éppen 
az időközben csereként be-
álló Palásthy Norbert, Ko-
rozmán Norbert, Pallagi 
Botond trió is temérdek le-
hetőséget dolgozott ki. Ami 
viszont nem jött össze az 
egyik oldalon, az a másikon 
igen. Bozsoki Imre buktatta 
a korábban Érden is megfor-
duló Németh Gábort, aki a 
sorfal felett pókhálózta ki a 
kapu jobb felső sarkát a 80. 
percben (1–3).

Aztán a rendes játékidő 
utolsó percében lesgyanús 
helyzetben lőtte el a labdát 
Kertész Ferenc mellett a 

duplázó Németh Gábor (2–3). 
Az érdi kapus minden bi-
zonnyal leblokkolhatott, hi-
szen a hazai csatár nagyjá-
ból három méterre lehetett a 
legutolsó védőtől.

A ráadásban nem válto-
zott az eredmény, az Érdi 
VSE megszerezte hatodik 
bajnoki győzelmét az NB III 
Nyugati csoportjában, ame-
lyet egyedüliként vezet. 
Legközelebb, a hetedik for-
dulóban a Kaposvári Rákó-
czi FC látogat az Ercsi úti 
sporttelepre, szombaton 
16.30-tól.

n Domonkos Bálint

NB III, Nyugati csoport,  
6. forduló:
Csepel FC–Érdi VSE 2–3 
(0–3)
Csepel, 300 néző. Vezette: 
Molnár Ádám (Legeza, 
Kovács Brankó)
Csepel FC: Juhász G. – Dé-
vai, Haraszkó, Hesz, 

Teplán – Gauzer (Takács 
László, a szünetben), Fisli 
(Zimmermann, a szünet-
ben), Somodi (Németh 
Gábor, 67. p.), Szabó Ádám 
– Horváth Géza, Tóth Cs.
Megbízott vezetőedző: 
Szabó Zoltán
Érdi VSE: Kertész – Honti, 
Bozsoki, Csiszár, Pintér N. 
– Kónya, Csizmadia, 
Melczer – Tárkányi 
(Pallagi, 63. p.), Balázso-
vics (Korozmán, 53. p.), 
Kelemen (Palásthy, 80. p.).
Vezetőedző: Limperger 
Zsolt.
Gólszerzők: Németh Gábor 
(80., 89. p.), ill. Honti (6. p.), 
Csizmadia (16. p.), Tárká-
nyi (40. p.)

Mestermérleg:
Limperger Zsolt: Saját ma-
gunknak köszönhetjük ezt a 
feszült végjátékot. Az első fél-
időben null három, a második-
ban rá kellett volna rúgnunk 
erre még egyet, akkor vége 
lett volna a meccsnek. Én és a 
játékosok nagy része is úgy 
gondoltuk, hogy megvan a 
meccs, aztán a vége melegre 
sikeredett. A legfontosabb az, 
ahogy első félidőben játszot-
tunk és az, hogy megint meg-
van a három pont. Három null-
nál mindenki ösztönösen más-
képp áll hozzá a meccshez, a 
párharcokhoz. Most is a má-
sodik félidőben sok párharcot 
veszítettünk, amit egyébként 
az első félidőben megnyer-
tünk, a második játékrészben 
már féltettük a lábunkat. Emi-
att is lett szoros, meg a játék-
vezetői működés miatt, mert 
amit csinált, az elképesztő 
volt, négy embert kellett volna 
kiállítania az ellenféltől. 

Lejátszotta első tétmérkőzését az Érdi VSE női labdarúgó-
csapata. Hegedűs Csaba lányai az Ercsi úti sporttelepen lát-
ták vendégül és győzték le 6–0-ra a Zsámboki SE-t. 
Női Pest Megyei Kupa, 1. forduló:
Érdi VSE–Zsámboki SE 6–0 (3–0)

NŐI és FÉRFI
BETANÍTOTTMUNKÁSOK

jelentkezését várom, nagyobb létszámban,
azonnali beléptetéssel

(gépi megmunkáló, kartus-mérőmunkakörökbe).

A felvételnél előzetes ipari szakképzettség előny.
Munkarend: háromműszakos munkarendben (túlmunka
vállalásának lehetősége).
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Munkáltató: KEROX Kft.

Alapcsomag:
órabér / teljesítmény bér, műszakpótlék.
Béren kívüli juttatások:
Jelenléti jutalom • Erzsébet utalvány • Elérhető 13. havi “prémium”
• Beiskolázási támogatás
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaud-
var, Tárnok vasútállomás, Érd-központ, Százhalombatta, Adony, Ercsi.

Érdeklődni: 06-30- 193-6342 39
79
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GYÁRTÁSKÖZI
MINŐSÉGELLENŐR

(kerámiaüzemi) munkakörbe
álláskeresők jelentkezését várom.

· ez egy szakma, amelynek betanítását a munkáltató vállalja,
· a munkakör betöltésének feltétele: gépészeti szakrajz
olvasási ismerete, mérőeszközök használatának ismerete,
· van jelenléti juttatás (jelenléti bér), Erzsébet utalvány,
utazási költség térí tés, iskolakezdési támogatás,
13. havi jutalom.

Munkarend: háromműszak (klasszikus forma) termelő üzem, havi
átlag 174 óra.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Munkáltató: KEROX Kft.
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaud-
var, Tárnok vasútállomás, Érd-központ, Százhalombatta, Adony, Ercsi.

Érdeklődni: 06-30- 193-6342
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MECHANIKAI és/vagy
ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZEK

jelentkezését várom újonnan létesült üzemünkbe.
Ipari robotok, szerelősoriautomatákkarbantartása,üzemeltetéseafeladat.
Munkarend: két műszakban (túlmunka vállalásának lehetősége)
Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd-központ, Százhalombatta, Adony, Ercsi.

Érdeklődni: 06-30- 193-6342
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GÉPLAKATOS,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

képzettséggel keresek álláskeresőket
újonnan létesült üzemünkbe.

Munkarend: 2 - 3 műszak.
Munkáltató: KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.
Munkavégzés helye: Sóskút ipari park
Céges autóbusz indul: Budapest Etele térVolán autóbusz pályaudvar,
Tárnok vasútállomás, Érd-központ, Százhalombatta, Adony, Ercsi.

Érdeklődni: 06-30- 193-6342
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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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FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL
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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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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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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

Műanyagipari cég Budapest
XXII. kerületi üzemébe

gépkezelőt (operátort),
szerszámkészítőt
és karbantartót

keres határozatlan időre bejelen-
téssel, előrelépési lehetőséggel!
Amunkavégzés 3 műszakban (8 óra),
folyamatos munkarendben történik,
fiatalos, családias környezetben.
Juttatás: Erzsébet utalvány

Bővebb információ: 0630-631- 1884
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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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KERETES HIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATBAN VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÉT 
AZ ERTEKESITES@ERDIUJSAG.PLT.HU E-MAIL CÍMEN, 

VAGY A 06-23/520-117-ES TELEFONSZÁMON.
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ÉÉrdd,DDiióósddii úút 4488. 2200//228888-00112255
(ASpartól balra, a Jókenyér
Pékséghelyén)
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Pékséghelyén)

A szem egészségéért:
Szem-Lutein Forte 12 mg
kapszula -500 Ft

Az ízületek
egészségéért:

HillVital Gyógyfüves
Mesterbalzsam
22250ml -1000Ft

A láb egészségéért:
Számítógépes

talpbetét készítés:
-1000 Ft

A festett haj
egészségéért:
HennaColor

hajszínező balzsam
- 200 Ft

Az emésztőrendszer
egészségéért:

Bio fermentált italok
-500 Ft

AAA vááállltozóóókkkorúúú hhhööölllgyek
egészségéért:

Valamennyi Klimin termék
-20%

Kuponakcióvalazegészségért!
NAPVIRÁG BIOBOLT

3

Vágja ki a kupont, és hozza be a boltba! Egyféle termékre egyszerre 1 db kupon váltható be!
A kuponok beválthatók 2016.09.24.-ig, vagy a készlet erejéig!

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden külön álló, bútorozott ház
(szoba, konyha, fürdőszoba)
maximum 2 felnőtt részére kia-
dó, 45eFt+rezsi. 30/98-39-919.

Különbejáratú lakrész egyedülál-
ló férfinak kiadó, jó megközelít-
hetőséggel. Ár megbeszélés
szerint. 06-30/58-78-625.

OKTATÁS

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

Anyagi biztonságot
nyújtanék idős embernek életjáradék szerződéssel.
Ha kevés a nyugdíja, megélhetési gondja van,

kérem hívjon bizalommal.

T.: 06-20/547-3853
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Ebédlőszerkrény+asztal, köny-
vespolc (fa), 150-es asztal, hin-
taszék, szőnyegek, dupla mo-
sogató, vitrin, gáztűzhely, hűtő,
irodai asztalok. 06-23/372-063.

SZEDD MAGAD elsőkén! Körtéből
és 6 féle almából (a kert nyitása
szept. 24-én 8 óra) Érd, Bagoly
u. 87. (Bakos kert) Telefon: 06-
20/423-0379.

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

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

Szőlőprés és daráló eladó. Iá.:
29.500,- Ft. Telefon: 20/465-
5028.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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TELEK

Érden a Postás-telepen 200 négy-
szögölös építési telek eladó.
A telken van: nyári konyha,
ásott kút, víz, villany, csatorna.
Iá.: 12 millió Ft. 30/402-45-41.

Sóskút külterületi részén 3165
m2-es terület eladó. 06-30/275-
6964

Kertimunkást, adminisztrátort,
heti egy napra felveszünk.
info@himerklima.hu 06-23/
381-589 - 18h után.

REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 39
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ÁLLÁST KÍNÁL
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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 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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INGATLAN
Budafoki barkácsáruház állást

hirdet a következő pozíciókra:
segédmunkás, faipari gépmun-
kás, lapszabász, fóliázó. Tapasz-
talattal nem rendelkezők je-
lentkezését is várjuk. Jelentke-
zés:+36309496441

Életjáradékért ingatlant vásárol-
nék. Minden megoldás érdekel.
06-30/9-515-1-07.

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.

Gyámügyi szakügyintézőt keres
a Martonvásári Járási Hivatal.
A jelentkezés határideje
2016.10.03. e-mail: hivatal.mar-
tonvasar@fejer.gov.hu, tel.: 22-
569-280.

Érdi nyílászáró szaküzletbe érté-
kesítőt keresünk éves állásra.
Bővebb információ: 06-30/939-
22-22.

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

Érdi cég keres fiatal festő és bur-
koló szakmunkást azonnali be-
lépéssel. Telefon: 20/22-05-344.

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

Tetőácsot és segédmunkást kere-
sünk, azonnali kezdéssel, Érd
környékéről. 06-20/49-38-38-7.

Gumiszervízbe munkatársat ke-
resünk, Érden. T: 20/99-66-393.

ÁLLÁST KERES

VÁLLALKOZÁS

Friss nyugdíjas technikus elfog-
laltságot keres jogosítvánnyal,
gyakorlattal. Sokféle dolog ér-
dekel. 06-20/927-5520

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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Megbízható hölgy heti 1 alka-
lommal takarítást vállal. Tele-
fon: 06-20/26-100-14

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

CSALÁDI HÁZ

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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Sóskúton 68 m2-es családi ház
300 négyszögöles telken eladó.
06-30/275-6964.

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 39
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

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

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

robertosilverkft@gmail.com
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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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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Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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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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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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Megbízható, fiatal, autóval ren-
delkező, munkájára igényes
lány takarítást vállal Érd és kör-
nyékén, heti 2 alkalommal Tel.:
06-30/858-04-87.

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

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, különleges díszítési mun-
kákat vállalok. Csikós Tamás 06-
30/34-98-99-3

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 39
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 39
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Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

LAKÁS

Érden kétszintes sorházi lakás,
óvoda, iskola közelében, kert-
használattal, garázzsal eladó.
23/366-884.

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

Lucerna (kis bálás) eladó őste-
remlőtől, Sóskútról. 750,- Ft/db.
Telefon: 06-30/684-91-64.

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.

Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás, 
térburkolás, gyeptelepítés, 

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Ne   hagyjuk a baloldalnak, hogy  
Érd en menekültközpont legyen!

Men jünk el szavazni október 2-án! Szavazzunk NEM-mel!
 T. Mészáros András polgármester

Fotó: AP
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