
„Nyugodt, boldog ember vagyok, ha sok nehézség árán is”
Interjú Tarsoly Anikóval, az Életfa Csoport tagjával n 4–5. oldal
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Men jünk el szavazni október 2-án! Szavazzunk nemmel!
„Martin Schulz, az Európai 

Parlament elnöke – aki nem mel-
lesleg aljas húzásnak nevezte a 
népszavazást, vagyis hogy a ma-
gyar emberek élni kívánnak de-
mokratikus jogukkal – egy tavaszi 
interjújában, a baloldali vezetésű 
Szegedet példaként említve azt 
mondta, hogy az egy ’elkötelezet-
ten baloldali város, oda bármelyik 
menekültet el lehet küldeni’. Ez 
egy elég egyértelmű kijelentés, 
amelynek az az üzenete, hogy ha 
lesznek olyan magyar települések, 
ahol a baloldal álláspontja érvé-
nyesül, vagyis nem lesz érvényes a 
népszavazás, akkor oda Brüsszel 
menekülteket küldhet. Ez nem ví-
zió, ezt az Európai Parlament el-
nöke nyilatkozta. Nem tudom,  
van-e olyan érdi, aki kifejezetten 
óhajtja, hogy a városba menekül-
teket telepítsenek, de azok, akik 
ezt nem szeretnék, a népszavazá-
son nemet mondhatnak.”

Interjú T. Mészáros András pol-
gármesterrel a 3. oldalon.

Aszfaltozások városszerte

Egy kilométeres útszakasz kapott aszfaltot múlt hé-
ten Tusculanumban. A László tér környékén egyéb 
fejlesztések is várhatók: a székesfehérvári vasútvona-
lakon átívelő felüljáró tervei már elkészültek, 2017–
2018-ban megépülhet.  n 7. oldal

Az idősek világnapjára készülnek

Az elmúlt negyedévben megvalósult programokat 
értékelte, majd a jövőbeni rendezvényekről is tárgyalt 
múlt héten városunk Idősügyi Tanácsa. Szeptember 
30-án a Szepesben köszöntik majd városunk nyugdí-
jasait.  n 17. oldal

Sima győzelem idegenben

Siófokon kezdte meg a szezont az ÉRD női kézilabda-
csapata, amely idegenben győzte le az SKC-t 31–27-re. 
Szabó Edina nem számíthatott Janurik Kingára, de az 
őt helyettesítő Győri Barbara remek teljesítményt 
nyújtott a kapuban.  n 21. oldal
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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

3a hét témája  | 2016. szeptember 21. |

Interjú T. Mészáros András polgármesterrel

Ne  hagyjuk a baloldalnak, hogy Érden menekültközpont legyen!
n Fekete Zoltán

– Helyi politikusi körök-
ben kisebb vihart kavart az 
Érdi Újságnak adott múlt 
heti rövid nyilatkozata, 
amelyben arra buzdította az 
érdieket, hogy az október 
2-ai népszavazáson nemmel 
szavazzanak. Megbánta, 
hogy ilyen egyértelműen ál-
lást foglalt?

– Sok emberrel, ismerő-
sökkel, barátokkal, érdiek-
kel beszélgettem az elmúlt 
napokban, hetekben a kö-
zelgő népszavazásról, a 
Brüsszel által ránk kény-
szeríteni akart kötelező 
kvótáról, a menekültkérdés-
ről. Voltak néhányan, akik 
azt tanácsolták, hogy pol-
gármesterként ne foglaljak 
egyértelműen állást, ne 
mondjam el nyilvánosan, 
hogy szerintem mi lenne a 
helyes válasz a népszava-
zásra bocsátott kérdésre. 
Ezek a vélemények, taná-
csok arra alapultak, hogy 
polgármesterként minden 
érdit képviselnem kell, füg-
getlenül attól, hogy melyik 
pártra szavazott. Ezzel tö-
kéletesen egyet is értek. A 
hiba ebben az érvelésben, 
hogy a menekültkérdés, a 
menekültek kötelező befo-
gadásáról szóló vita nem 
pártpolitikai ügy. A balolda-
li pártok annak próbálják 
beállítani, de ettől még nem 
az. Amikor erről véleményt 
mondok, akkor egyrészt 
családapaként, másrészt 
magyarként és érdiként, 
harmadrészt pedig uniós 
polgárként mondok véle-
ményt. A jövőnk, gyermeke-
ink jövője a tét, az, hogy mi-
lyen kulturális közegben 
kell élnünk Magyarorszá-
gon és Európában, és biz-
tonságban élhetünk-e majd 
öt, tíz, húsz év múlva. A 
helyzet ebből a szempontból 
drámai, hiszen amíg még 
néhány évvel ezelőtt is nyu-
godt szívvel utazhattunk 
például Franciaországba, 
Németországba, addig a kö-
zelmúlt véres terrormerény-
leteinek árnyékában ma 
csak szorongva tehetjük ezt 
meg. Mert, ahogy egy brüsz-
szeli szakértő nyilatkozta 
nemrég: nem az a kérdés, 
hogy lesznek-e további me-
rényletek, hanem hogy hol 
és mikor. Emlékeztetnék 
arra, hogy az Iszlám Állam 
az egyik videós üzenetében 

Magyarországot is célpont-
ként jelölte meg. Látva a ter-
roristák aktivitását, ostoba-
ság lenne ezt egy kézlegyin-
téssel elintézni. De a kocká-
zatot jelentősen csökkent-
hetjük azzal, ha a népszava-
záson elutasítjuk a kötelező 
betelepítési kvótára vonat-
kozó brüsszeli törekvést. 
Ezért ma is az a határozott 
álláspontom, hogy menjünk 
el szavazni október 2-án, és 
szavazzunk nemmel!

– Vannak olyan vélemé-
nyek, amelyek szerint ez a 
népszavazás csak szemfény-
vesztés, ezért bojkottra szó-
lítják fel a választókat. Ők 
többek között azzal érvel-
nek, hogy a kormány az Eu-
rópai Unióból történő kilé-
pést akarja előkészíteni, és a 
népszavazással ennek legiti-
mációját kívánja erősíteni.

– Ugyanezek a politiku-
sok közben azt is mondják, 
hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök titkos terve, hogy 
szép lassan átvegye az unió 
politikai irányítását. Gondo-
lom, nemcsak én érzem a két 
állítás közötti ellentmon-
dást… Azok a politikusok, 
akik ily módon „érvelnek”, 
mélyen lenézik a választó-
kat. Elsősorban a saját vá-
lasztóikat. Megvonnák a jo-
gukat, a lehetőségüket attól, 
hogy az életüket, a jövőjüket, 
a biztonságukat alapvetően 
befolyásoló kérdésben véle-
ményt mondjanak. De az em-
berek nem ostobák. Ponto-
san tudják, mi folyik ma Eu-
rópában, látták és emlékez-

nek a tavaly nyári képekre, 
az autópályán vonuló mene-
kültáradatra, a Keletinél he-
tekig táborozó tömegre. 
Akik között ott voltak meg-
bújva olyanok is, akiknek 
később közük volt európai 
városokban elkövetett terro-
rista merényletekhez.

– Mégis: a szolidaritás 
elve, a kereszténység szere-
tetparancsa nem azt mon-
datja-e, hogy fogadjuk be 
ezeket az embereket?

– Egyrészt a tanítás úgy 
hangzik: ne halat adj az éhe-
zőnek, hanem tanítsd meg 
halászni. Ami a konkrét 
esetben azt jelenti, hogy nem 
helyes jólétet ígérve hiteget-
ni és idehívni ezeket az em-
bereket, hanem a szülőföld-
jükön kell segíteni őket ab-
ban, hogy békében élhesse-

nek. Ebből Magyarország 
egyébként jelentősen kiveszi 
a részét a világszerte jelen 
lévő békefenntartó missziók-
ban való aktív részvételével. 
Másrészt ne essünk abba a 
hibába újra, amelybe Európa 
esett a második világhábo-
rút megelőzően, amikor azt 
gondolta, hogy itt vannak 
ezek a németországi nácik, 
akik kicsit agresszívak, ki-
csit összeférhetetlenek 
ugyan, de majd kezeljük 
őket. Hasonló most a helyzet 
az iszlámmal is. Egy hithű 
muszlim ember számára a 
vallás mindennél előrébbva-
ló. Előrébbvaló a világi jog-
nál és hatalomnál, a mi zsi-
dó-keresztény gyökereken 

alapuló európai értékeink-
nél. Ráadásul a fanatikus 
iszlám velejéig antiszemita 
és keresztényellenes. Hack 
Péter, az SZDSZ egykori po-
litikusa nagyon éleslátóan 
tette fel a kérdést a minap: 
ha nincs vita abban, hogy a 
nácizmus – és a kommuniz-
mus, teszem hozzá – össze-
egyeztethetetlen az európai 
jogállamisággal, a nyugati 
értékrenddel, akkor miért 
nem merjük kimondani 
ugyanezt a saríáról, az isz-
lám vallás morális, erkölcsi 
vezérelvéről. Amely szerint 
például legfeljebb pénzbün-
tetés jár annak a férfinak, 
aki saját gyermekét vagy fe-
leségét kínozza, megerősza-
kolja vagy megöli. A hitetle-
nek, azaz az európai embe-
rek meggyilkolásának jutal-
ma pedig a paradicsomba 
jutás.

– Az említett múlt heti 
nyilatkozatban ön arra is fel-
szólított, hogy „ne hagyjuk a 
baloldalnak, hogy Érden 
menekültközpont legyen”. 
Valóban reális esélyét látja 
ennek?

– Martin Schulz, az Euró-
pai Parlament elnöke – aki 
nem mellesleg aljas húzás-
nak nevezte a népszavazást, 
vagyis hogy a magyar embe-
rek élni kívánnak demokra-
tikus jogukkal – egy tavaszi 
interjújában, a baloldali ve-
zetésű Szegedet példaként 
említve azt mondta, hogy az 
egy „elkötelezetten baloldali 
város, oda bármelyik mene-
kültet el lehet küldeni”. Ez 

egy elég egyértelmű kijelen-
tés, amelynek az az üzenete, 
hogy ha lesznek olyan ma-
gyar települések, ahol a bal-
oldal álláspontja érvényesül, 
vagyis nem lesz érvényes a 
népszavazás, akkor oda 
Brüsszel menekülteket küld-
het. Ez nem vízió, ezt az Eu-
rópai Parlament elnöke nyi-
latkozta. Nem tudom, van-e 
olyan érdi, aki kifejezetten 
óhajtja, hogy a városba me-
nekülteket telepítsenek, de 
azok, akik ezt nem szeret-
nék, a népszavazáson nemet 
mondhatnak. Úgy sejtem, az 
érdi baloldal képviselői is 
ezen az állásponton vannak, 
legalábbis erre enged követ-
keztetni, hogy eddig nem 
nyilvánultak meg a népsza-
vazás kapcsán. Ez érthető 
is. Szerintem pontosan tud-
ják, hogy az emberek mit 
gondolnak, és úgy vélem, 
szívük szerint egyet is érte-
nek vele, csak nem akarnak 
szembe menni a pártvezeté-
sük bojkottra buzdító állás-
pontjával. Pedig fontos vilá-
gosan beszélni. Ne hagyjuk 
a baloldalnak, hogy Érden 
menekültközpont legyen!

– Mi történik, ha az érdi 
választók többsége nem uta-
sítja el a kötelező kvótát ok-
tóber 2-án?

– Annak következménye 
alapvetően az országos 
eredménytől függ, de ha az 
is eredménytelen lesz, azzal 
megadjuk a jogot Brüsszel-
nek arra, hogy menekülte-
ket telepítsen Magyaror-
szágra. Őket valahol el kell 
helyezni. Szegeden, Nyír-
egyházán, Érden – bárme-
lyik magyarországi telepü-
lés szóba jöhet. Ráadásul, 
ha a betelepítés uniós köte-
lezettséggé válna, akkor 
ahhoz egyéb más kötelezett-
ségek is jönnének, például a 
közös és kötelező szociális 
ellátás. Nyilván nem elkép-
zelhető, hogy egy Németor-
szágban letelepülő mene-
kült széles szociális ellátást 
kap, lakástól kezdve a segé-
lyen át a munkahelyig, Ma-
gyarországon vagy Len-
gyelországban, Szlovákiá-
ban pedig semmit vagy a 
töredékét. Mert akkor az a 
menekült állna is tovább, ez 
nyilvánvaló. Vagyis a szoci-
ális ellátásnak is egységes-
nek kell lennie, aminek a 
következményei egyenesen 
beláthatatlanok.

Képünk illusztráció (Forrás: AP)
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Beszélgetés Tarsoly Anikóval, az Életfa Csoport tagjával

„Bo  ldog ember vagyok, de sok nehézség árán”
Biológia szakra járt, óvónő lett, majd belügyi 
dolgozó, most egy biztonságtechnikai cégnél 
vonulós, és közben azon munkálkodik, hogy 
a sérült emberek részére megfelelő befogadó 
komplexum épülhessen. Az Életfa Csoport egyik 
alapítója, aki maga is felnevelt egy fogyatékkal 
élő gyermeket. 
n ÁdÁm Katalin

– Nagyon sokan ismerik 
Érden. Születése óta él itt?

– Hatéves koromban köl-
töztünk a városba. A szüle-
im munkásemberek voltak, 
két gyermeket neveltek és 
mindent megadtak nekünk, 
ami csak erejüktől, lehető-
ségeiktől telt. Boldog gye-
rekkorom volt, de rövid ide-
ig tartott: tizenhat évesen 
ugyanis férjhez mentem. 
Addig a Vörösmarty gim-
názium nappali tagozatára 
jártam, biológia szakra, es-
küvő után pedig levelezőn 
folytattam ugyanott. Mind-
két osztályban Szerényi 
tanár úr volt az osztályfő-
nököm – fantasztikus em-
ber és fantasztikus tanár. 
Érettségi után elvégeztem 
az óvónőképzőt, és hat évig 
voltam óvó néni a László 
téri oviban. Még tanultam, 
amikor megszületett a lá-
nyom, és pár évre rá a fiam 
is. Huszonkét éves korom-
ra az érdi házunk is fel-
épült.

– Ez igazán idillinek hang-
zik, de…

– Valóban, ott van az a 
„de”. 1978-ban, huszonegy 
évesen szültem a fiamat. 
Időre jött, teljesen normális 
várandósság után. Pici gye-
rek volt, mikor feltűnt, hogy 
az értelme nem úgy fejlő-
dik, mint a kortársaié. A 
gyerekorvos, akinek jelez-
tem ezt, nem igazán vett ko-
molyan, de azért beutalt 
minket a kórházba, ahol kü-
lönféle teszteket végeztet-
tek el a gyerekkel. Mikor 
látták, hogy nem úgy telje-
sít, ahogy kellene, közölték: 
majd kinövi, elég, ha duplán 
járja a kiscsoportot. Hát az-
óta is növi… Az óvodában 

egyre nagyobb lett a kü-
lönbség közte és a kortársai 
között, és ugyan akkor már 
eg y szakértő bizottság 
megvizsgálta és megállapí-
totta, hogy az értelmével 
gondok vannak, pontos di-
agnózist nem kaptunk. Any-
nyi biztos volt, hogy Isti fej-
lesztésre szorul, amit nap-
pali ellátás keretében sem 
Érden, sem a környéken 
nem tudott megkapni. Pró-
bálkoztunk a Pető intézet-
tel, de ott nem fogadták. Így 
aztán Isti négyévesen Cso-
bánkára került, bentlaká-
sos intézetbe. Minden pén-
teken hazahoztuk, velünk 
volt hétvégén, de így is na-
gyon kemény döntés volt ez. 
Anyósom mondta is, hogy 
milyen lelketlenek va-
gyunk, miért nem bízzuk rá 
napközben a gyereket, ahe-
lyett, hogy elküldenénk. 
Csakhogy én Isti érdekét 
néztem, hogy megkapjon 
minden lehetséges fejlesz-
tést, és közösségben le-
gyen. Később anyósomnak 
– akivel nagyon szeretjük 
egymást – már megválto-
zott a véleménye. Másfél éve 
volt Isti Csobánkán, ahol 
nagyon jól érezte magát, 
amikor kapott egy epilep-
sziás rohamot. Ekkor végre 
csináltak egy EEG-vizsgá-
latot, és kiderült: a jobb 
agyféltekéje károsodott, 
ezért nem fejlődik megfele-
lőképp a finommozgása, a 
beszéde és az értelme. Hogy 
ez a károsodás mikor és mi-
ért következett be, azt nem 
nyomoztam: az én gyere-
kem, úgy szeretem, ahogy 
van. 

– A nővérével milyen volt 
Isti viszonya?

– Nem volt felhőtlen. Anikó 
csak azt látta, hogyha Isti 
hétvégére hazajön, körülötte 

forog a világ, és a királyfi-
nak mindent lehet… Nehéz 
volt átvészelni ezt az idősza-
kot, annál is inkább, mert 
akkor már a rendőrségen 
dolgoztam – tizenöt évig a 
helyi kapitányságon, közel 
öt évig a budaörsin –, elég 
komoly beosztásban. Isti tíz-
éves koráig volt Csobánkán, 
ahol kapott egy fertőző máj-
gyulladást. Szerencsére itt-
hon vettük észre a bajt, nem 
került karanténba a többi 
csobánkai gyerekkel. Kór-
házban töltött hat hetet, az-
tán velünk lábadozott még 
hat hétig, és mikor visszavit-
tük az intézménybe, közöl-
ték, nem fejlődik megfelelő 
mértékben, és nem veszik 
vissza. Szerencsére Százha-
lombattán találtunk egy 
olyan óvodát, ahol létrehoz-
tak egy csoportot az enyém-
hez hasonló kacifántos gye-
rekeknek. Kemény menet 
volt, mert az ép gyerekek 
szülei nagyon tiltakoztak ez 
ellen, még aláírásokat is 
gyűjtöttek. Pár szülővel mi is 
nekiálltunk szervezkedni, 
létrehoztuk a saját klubun-
kat, megbirkóztunk a nehéz-
ségekkel, így megmaradha-
tott az óvodai csoport. Igaz, 
mi ebből nem sokat élvez-
tünk, mert áthoztam a fia-
mat az akkor már működő 
Habilitációs Központba, ahol 
mai napig is nappali ellátás-
ban részesül. Közben persze 
a fiam kálváriájától függet-
lenül is zajlott az élet: a lá-
nyom középiskolás lett, mi 
pedig elváltunk a férjemmel.

– Mennyire játszott szere-
pet ebben a fiuk állapota?

– Nem is tudom. Elfogad-
tuk a helyzetet, azt, hogy ő 
kacifántos gyerek, tettük, 
amit kellett, és nem beszél-
tünk erről. Úgy tapasztalom, 
ez gyakori a sérült gyereket 
nevelő házaspároknál. Az 
biztos, hogy nem ez volt a 
konkrét oka annak, hogy el-
váltunk, inkább, hogy másfe-
lé sodort minket az élet és 
nagyon különbözött a habi-
tusunk is. Barátságban vál-
tunk el, és ő tartotta a kap-
csolatot a gyerekeivel. Tíz 
éve sajnos meghalt.

– A válás után még nehe-
zebb lehetett a család hely-
zete… 

– Eladtuk a családi házat 
és egy százhalombattai la-
kásba költöztünk. A lányom 
meg a fiam, akik nem szok-
ták meg az együttlétet, hi-
szen addig Isti csak hétvégé-
ken járt haza Csobánkáról, 
folyton veszekedtek. A ne-
gyediken laktunk, és volt, 
hogy én már a földszintről 
hallottam, ahogy az egyik 
üvölt, a másik meg ordít. Az-
tán persze összerázódtak. 
Anikó a mai napig nagyon 
sokat segít nekem, ahogy a 
vejem is. Ma már ismét csa-
ládi házban élünk együtt, 
van egy nyolcéves unokám 
is. A lányom és a férje hozza-
viszi Istit, és ha kell, vigyáz-
nak is rá. Erre bizony gyak-
ran van szükség, hiszen én 
még dolgozom. Mikor eljöt-
tem szolgálati nyugdíjba, 
alapítottam egy oktatással 
és őrzéssel foglalkozó céget: 
érdi és környékbeli embe-
reknek segítettünk személy- 
és vagyonőr szakmát tanul-
ni, és magánnyomozással is 
foglalkoztunk egy ideig. 
Most egy biztonságtechni-
kai cégnél dolgozom, vonu-
lós vagyok. Emellett részt 
vettem egy lélekmentorkép-
zésben is. Érdekel ez a terü-
let, szeretnék minél hatéko-
nyabban segíteni az embe-
reknek. 

– Egy picit térjünk vissza a 
vonulós munkára: ez mit je-
lent pontosan?

– Ha riasztás érkezik egy-
egy házból, lakásból a köz-
pontba, azonnal megyek a 
helyszínre. Ha kell, bemá-
szom a kerítésen, kutyá-
zok… 

– Fogott már betörőt is?

– Többször is volt éles ri-
asztásunk. Előfordult, hogy 
láttuk elszaladni a betörőt, 
és a háztól nem messze el-
kaptuk.

 – Említette, hogy a lánya 
nehezen fogadta el Istit. Az 
idegenek hogy voltak ezzel?

– Vannak keserves élmé-
nyeim. Egyszer mentünk el 
hosszabb nyaralásra: a bel-
ügyi üdülőbe, Dobogókőre. 
Isti még gyerek volt, rácso-
dálkozott mindenre, és – mi-
vel nagyon barátságos és 
barátkozós egyéniség – oda 
is ment mindenkihez. Lát-
tam, hogy furcsán néznek 
ránk, és ha nem is szóltak 
nekünk, észrevettük, hogy 
kibeszélik őt. A két hét he-
lyett hat napig maradtunk. 
Ma már másképp van, a tár-
sadalom azért már nem 
ugyanúgy áll a kacifántos 
gyerekekhez, mint két-há-
rom évtizede. Évente elme-
gyek Istivel egy-egy hosszú 
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hétvégére, pihenni, hiszen 
neki is szüksége van az él-
ményekre. A minap Miskolc-
tapolcán voltunk, itt ünne-
peltük a harmincnyolcadik 
születésnapját. Pezsgő volt, 
torta, kis tűzijáték. Még a 
vendégek is köszöntötték őt.

– Mondhatni, hogy most 
elégedett?

– Nyugodt, boldog ember 
vagyok, ha sok nehézség 
árán is. A két gyermekem, az 
unokám mellett van egy pá-
rom, akivel ugyan nem 
együtt, de harmonikus kap-
csolatban élünk.

– Ő könnyen elfogadta Is-
tit?

– Igen. Csak olyan férfiak 
voltak az életemben, akik el-
fogadták a fiamat, illetve a 
helyzetünket. Szeretniük 
nem volt kötelező, elfogadni 
azonban igen.

– Hogy érzi, a család életét 
mennyire befolyásolja, ha a 
gyerek súlyosabb fogyaté-
kossággal küzd?

– Nagyon. Először is, a há-
zaspárok egészséges gyer-
mekre számítanak, és amint 
kiderül, hogy a gyerekkel 
baj van, a család gyászme-
netre vált. Másrészt ahhoz, 
hogy fenntartsák a megfele-
lő életszínvonalat, fizessék a 
hiteleket, a házaspár mind-
két tagjának dolgoznia kell, 
ám ez egy beteg kisgyerek-
kel gyakran nem megoldha-
tó, nem beszélve arról, hogy 
a sok vizsgálat, fejlesztés, 
gyógyszer sok-sok pénzbe 
kerül. És akkor jön a kérdés, 

hogy hol helyezzék el a gye-
reket? Érden például nincs 
nappali ellátás a komolyab-
ban sérült gyerekeknek, ha-
nem Százhalombattára, Bia-
torbágyra hordják őket az 
édesanyák, ami anyagilag 
is, időben is megterhelő. Ott-
hon pedig folyamatosan fi-
gyelni kell a csemetére, egy 

órácskára sem tudnak ki-
kapcsolódni, társaságba 
nem jutnak el, vagy ha igen, 
óránként ezer forintot kell 
fizetniük a gyermekfelügye-
letért abból a kevés pénzből, 
amit a beteg gyerek után 
kapnak, így ezt csak ritkán 
engedhetik meg maguknak. 
Mi végigjártuk az utunkat, 
megkínlódtunk azért, hogy 
Istinek jó helye legyen és 
dolgozni tudjak mellette. 
Szeretném, ha másoknak 
nem kellene ugyanezt átélni-
ük. Régi álmom, hogy meg-
valósítsak egy, a sérült fiata-
lok és családjuk számára 
ideális életútprogramot: egy 

olyan komplexumot hozzak 
létre, ahol pici koruktól akár 
életük végéig felügyelik és 
foglalkoztatják a sérülteket, 
nappali ellátásos, illetve 
bentlakásos formában. 
Ezért is vettem részt Ömböli 
Ágnessel és Jakab Lindával 
az Életfa Csoport megalakí-
tásában. Régóta célom volt 

egy segítő, sorstárs szülőket 
befogadó csoport létrehozá-
sa, ám kevés volt az az em-
ber, aki végig kitartott volna 
mellettem. Lemorzsolódtak, 
a nehézségek megtörték, el-
riasztották őket. „Kell ez ne-
kem? Mindenki küzdjön meg 
a sajátjáért, ahogy én tet-
tem” – sokan gondolkoznak 
így… Pedig ez nincs rendjén; 
ezek a gyerekek, felnőttek 
ugyanúgy hasznos tagjai a 
társadalomnak, ahogy ép 
társaik. Ma már részben 
megoldott a fogyatékkal élő 
gyermekek ellátása, de a 
halmozottan sérülteké még 
mindig problémás. Sokan 

kérdezik, hogy egy felnőtt 
gyerekkel miért küzdök 
azért, aminek hasznát én 
már talán nem is élvezhe-
tem, amire azt szoktam mon-
dani: azért, mert megérdem-
lik. A szülők azt, hogy nor-
mális családi életet tudjanak 
élni, a gyerek pedig, hogy 
megfelelő ellátást kapjon. 

– El tudja ez érni a nyolc 
hónapja alakult Életfa Cso-
port?

– Egyelőre azon dolgo-
zunk, hogy egyesületté tud-
junk válni. Ebben lenne 
szükségünk egy ügyvéd se-

gítségére. Sokféle kapcsola-
tot létesítettünk, rendszere-
sen járunk tárgyalásokra, 
megbeszélésekre. Rengete-
gen tudják már, mi a célom, 
miért harcolok. 

– Miért jó együtt élni egy 
kacifántos gyerekkel?

– Az őszinte ragaszkodá-
suk, szeretetük miatt. Ők 
semmit sem csinálnak ér-
dekből. Felhőtlenül tudnak 
szeretetet adni, és nagyon 
hálásak mindenért, amit 
kapnak. Ez sok esetben 
kompenzálja azt, hogy ők 
mások. Ezt a másságot kel-
lene tudniuk elfogadni az 
embereknek.

Az Életfa Csoport egy 
érdi és környékbeli szülők 
által alapított csoport, 
amelynek tagjai interneten 
keresztül tartják a kapcso-
latot. Minden hónap harma-
dik péntekén személyesen 
is találkoznak. Szabadidős 
programokat, kiránduláso-
kat szerveznek, amelyeken 
gyermekeikkel és átlagos 
családokkal együtt vesz-
nek részt. A csoporthoz 
bárki csatlakozhat, aki sé-
rült gyermeket nevel. To-
vábbi információkat a 
www.eletfacsoport.hu hon-
lapon találhatnak az ér-
deklődők. 

Névjegy: 
Tarsoly Anikó Kisújszálláson született 1957-ben, a család 
1963-ban költözött Érdre. A Vörösmarty gimnáziumban 
érettségizett. 1973-ban ment férjhez, 1974-ben  megszüle-
tett Anikó, 1978-ban István. Hat évig óvónőként, majd nyug-
díjba vonulásáig a Belügyminisztérium állományában dol-
gozott. Jelenleg egy biztonsági cégnél dolgozik, emellett a 
sérült gyermekek családját igyekszik segíteni.

Anikó és fia, István 
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Az érdi baloldal távolmaradásra biztat

A n épszavazás célja a magyar nép szuverenitása
A szuverenitás védelmében arra kérek minden-
kit: menjen el és mondja el véleményét az ok-
tóber 2-ai népszavazáson – mondta T. Mészáros 
András polgármester múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján, hangsúlyozva: nem szabad megengedni 
a baloldalnak, hogy olyan helyzetet teremtsen, 
amikor azon kell gondolkodni, Érden hol lehet ki-
jelölni a menekülteket befogadó állomás helyét.

Az október 2-ai népszava-
zás nem párt-, hanem nem-
zeti kérdés: abban a pártok 
fölött álló kérdésben kell ál-
lást foglalnunk, hogy a ma-

gyar parlament helyett el-
döntheti-e bárki is a világon, 
kikkel éljenek együtt a ma-
gyarok a saját országukban. 
Meggyőződésem: ezt senki 

más nem döntheti el, ezért 
azt javaslom mindenkinek, 
menjen el október 2-án a 
népszavazásra, és határo-
zott nemmel foglaljon állást 
ebben a kérdésben – jelentet-
te ki T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján, hangsúlyozva: a nép-
szavazás célja, hogy a ma-
gyar parlament, a magyar 
nép szuverenitása e kérdés-
ben mindenekfelett megma-
radjon.

– Azon emberek sorsát, 
akiknek élete a háborúk, 
vallási és egyéb ellentétek 
miatt rosszra fordult, a saját 
hazájukban kell jobbra fordí-
tani, ott kell olyan helyzetet 
teremteni, hogy a saját szü-
letési helyükön tudjanak bol-
dogulni. Ehhez Európának 
is segítő kezet kell nyújtani, 
de nem azzal, hogy beenged-
jük őket Európába, eleddig 
példa nélküli integrációra 
kényszerítve a nemzetálla-
mokat. Ha szuverenitásuk 
ily mértékben sérül, egész 
Európa évezredes kultúrája 
veszélybe kerül. Amíg Brüsz-

szel a munkaerőhi-
ányra és a demog-
ráfiai mutatókra 
hivatkozva úg y 
gondolja, hogy neki 
semmi sem drága, 
mi úgy gondoljuk, 
hogy a föld kerekén 
élő tizenötmillió 
magyarnak meg is 
kell maradnia ma-
gyarnak – jelentet-
te ki T. Mészáros 
András, hangsú-
lyozva: a magyar 
kultúra megőrzésének lehe-
tősége, illetve kötelessége, 
hogy a népszavazáson minél 
többen részt vegyünk, és el-
utasítsuk azokat a szándé-
kokat, amelyeket a brüsszeli 
politika testesít meg.

– A szuverenitás, az önál-
lóság, a józan paraszti ész 
védelmében kérek minden-
kit arra: menjen el a népsza-
vazásra, és fogalmazza meg 
a véleményét – mondta T. Mé-
száros András, aki azzal 
zárta szavait: az állampol-
gárok abban is állást tudnak 
foglalni, kell-e a települé-

sükre olyan állomás, ahol a 
bevándorlókat ideiglenesen 
el lehet helyezni.

– Úgy gondolom, Érdre 
nem kell ilyen. Ne engedjük 
meg a baloldalnak, hogy 
olyan helyzetet teremtsen, 
amikor azon kell gondolkod-
ni, vajon Érden hol lehet kije-
lölni a menekülteket befoga-
dó állomás helyét, és mekko-
ra legyen is az. Reményeim 
szerint az érdi választók is 
ezen az állásponton lesznek, 
és elmennek szavazni októ-
ber 2-án – zárta szavait. 

n ÁdÁm

Sajtótájékoztatón reagált dr. Havasi Márta T. Mészáros And-
rás polgármester múlt szerdán lapunkban megjelent nyilat-
kozatára, amely arra buzdít mindenkit, hogy október 2-án 
szavazzon nemmel a kényszerbetelepítés ellen.
Az ellenzéki politikus szerint nem igaz az, hogy a baloldal 
valaha is javasolta volna, hogy Érden vagy másik települé-
sen menekültközpont legyen. Nem becsüli le a problémát, 
sőt, veszélyesnek tartja, hogy nagy számban érkezhetnek 
idegen kultúrát képviselő menekültek Európába – mondta 
Havasi Márta, aki szerint migránsügyben az Európai Unió 
tagállamainak egységes álláspontjára van szükség. Végül 
Havasi Márta az október 2-ai kvótareferendumról történő 
távolmaradásra biztatott mindenkit.

Lakossági fórum a kvótareferendumról

Kén yszerbetelepítés helyett határvédelem
Az október 2-ai népszavazás, Európa és Magyar-
ország bevándorláspolitikája volt a témája annak 
a hétfői lakossági fórumnak, amit Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter tartott a Szepes 
Gyula Művelődési Központban. A rendezvény 
házigazdája Aradszki András államtitkár, ország-
gyűlési képviselő volt, és jelen volt Érd városveze-
tése is. 

A fórum előtti sajtótájé-
koztatón Seszták Miklós azt 
hangsúlyozta: több dolgot 
mérlegre kell tenniük az em-
bereknek, amikor arról dön-
tenek, elmennek-e szavazni, 
és ha igen, hogyan voksol-
nak.

– Tény, hogy soha nem lá-
tott mértékű menekültára-
dat érte el Európát. Tény, 
hogy Brüsszel terve veszé-
lyes Európára, az európai 
kultúrára, Magyarországra 
és a magyar kultúrára, hi-
szen Brüsszel határvédelem 
helyett a betelepítés mellett 
tenné le a voksát – mondta a 
miniszter, hangsúlyozva: a 
kényszerbetelepítés jogta-
lan, hiszen önhatalmúlag, 
önös érdekek mentén próbál-

ják ezt az európai népre 
erőltetni. 

– Tényként kell kezelnünk 
azt is, hogy a kényszerbete-
lepítés növeli a terrorve-
szélyt. Ezt lehet kendőzni, 
kozmetikázni, de ami tény, 
az tény; elég, ha a párizsi 
merényletre gondolunk – tet-
te hozzá Seszták Miklós, 
megjegyezve: tény az is, 
hogy mi, magyarok, csak a 
népszavazással tudjuk elér-
ni, hogy megálljt tudjunk pa-
rancsolni a kényszerbetele-
pítésnek. 

A miniszter újságírói kér-
désre elmondta: az EU-s 
csatlakozási népszavazáson 
kívül talán soha nem kellett 
még ennyire szenzitív és 
mindenki életét befolyásoló 

népszavazáson részt ven-
nünk.

– Mindenképp szeretnénk 
eredményes és érvényes 
népszavazást. Minél na-
gyobb a „nem”-ek aránya, 
annál inkább éreztetni tud-
juk Brüsszellel, hogy ez így 
nem mehet tovább – jelentet-
te ki a miniszter, aki a sajtó 
kérdésére azt is elmondta: 
Magyarország kész és képes 
megvédeni határait.

Seszták Miklós a sajtótá-
jékoztatót követő lakossági 
fórumon úgy fogalmazott: 
Brüsszel nem kérte ki a ma-
gyarok véleményét arról, 
hogy akarnak-e betelepítést 
vagy sem.

– Pontosan tudják, hogy a 
nemzeti parlament megkér-
dezése esetén a bevándorlá-
si kvóta elesne. Magyaror-
szágnak demokratikus fel-
hatalmazásra van szüksége, 
hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök, illetve a kormány 
elmondhassa: nem kérünk a 
bevándorlásból. Ezt csakis a 
népszavazással tudjuk biz-
tosítani – hangsúlyozta a mi-
niszter, aki levezette, hogy 
miért nem állják meg a he-

lyüket Brüsszel érvei a kény-
szerbetelepítéssel kapcso-
latban. Mint mondta, a kény-
szerbetelepítés nem megol-
dás a gazdasági és demográ-
fiai problémákra; fokozza a 
terrorveszélyt; a gyakran 
hangoztatott multikulturális 
hatások helyett emelkedik a 
nők elleni támadások szá-
ma, és úgynevezett no-go 
zónák, illetve párhuzamos 
társadalmak alakulnak ki 
az európai társadalomban.

– Kényszerbetelepítés he-
lyett a határok védelmére 
van szükség – hangsúlyozta 
a politikus, aki elmondta: a 
kormány szerint integrációs 
próbálkozások helyett a 

helyszínen kell segítséget 
nyújtani a válság sújtotta 
övezetekben. 

– Nagy tétje van október 
2-ának: meg tudjuk-e védeni 
közösségeinket és kultúrán-
kat, meg tudjuk-e erősíteni 
biztonságunkat. A népsza-
vazás nem arról szól, ki ve-
zeti az országot, hanem hogy 
lesz-e országunk tíz év múl-
va. Nem arról szól, ki milyen 
vallási felekezet tagja, ha-
nem hogy behódolunk-e az 
iszlám vallásnak. Mindenki 
tegye a dolgát, amire a haza 
hívja. Arra kérem önöket, le-
gyünk ott, és szavazzunk 
nemmel október 2-án – zárta 
szavait. n Á. K.

A kormány szerint a helyszínen kell segítséget nyújtani a válság súj-
totta övezetekben

T. Mészáros András: „az október 2-ai népsza-
vazás nem párt-, hanem nemzeti kérdés”
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Hamarosan megépülhet a Szent István híd

Asz faltozások városszerte
Egy kilométeres útszakasz kapott aszfaltot múlt 
héten Tusculanumban. A László tér környékén 
egyéb fejlesztések is várhatók: a Szent István híd, 
azaz a székesfehérvári vasútvonalakon átívelő 
felüljáró tervei már elkészültek, 2017–2018-ban 
megépülhet a létesítmény.

Egy kilométerrel nőtt múlt 
héten az aszfaltozott érdi ut-
cák hossza: szilárd burko-
lattal látták el a Könyves 
Kálmán utcát a Kossuthtól a 
Deák utcáig, és a Deák Fe-
renc utcát a Könyvestől a 
Szent István útig. A felújítást 
a képviselői keretből finan-
szírozták – értesültünk Mó-
rás Zsolttól, a választókerü-

let Fidesz–KDNP-s önkor-
mányzati képviselőjétől.

– A most lezajlott aszfalto-
zással tehermentesíteni kí-
vánjuk a Kossuth–Szent Ist-
ván utak kereszteződését, 
ahol hatalmas a forgalom. A 
Könyves Kálmán utca rá-
adásul nagyon poros volt, 
még fehér zúzott kővel borí-
tottuk annak idején, ami 

mostanra elporladt – tette 
hozzá a képviselő.

Parkvárosban is aszfal-
toztak a közelmúltban: a 
Nyírfa és Nyárfa utcák Fo-
lyondár utca – Felsővölgyi út 
közti szakaszait, valamint 
az Alsóerdősor utca egy ré-
szét látták el szilárd burko-
lattal. Mint Veres Judittól, a 
választókerület Fidesz– 
KDNP-s képviselőjétől meg-
tudtuk, az önkormányzat 
útalapjából végezték e mun-
kálatokat. 

– Az a terület, ahol a Nyír-
fa és Nyárfa utcák kifutnak a 
Felsővölgyi útra, nagyon 
kritikus pontja a választóke-
rületemnek, a meredek utcá-
kon lefolyó csapadékvíz és 
hordalék miatt. A vízleveze-
tést még korábban, képvise-
lői keretből oldottuk meg, és 
most az útburkolat is elké-
szült, úgyhogy megszűnnek 
ezek a gondok – zárta szava-
it a képviselő.

A környéken egyéb, na-
gyobb volumenű építkezések 
is várhatók a jövőben: mint 
T. Mészáros András polgár-
mester múlt szerdai sajtótá-

jékoztatóján kérdésünkre 
elmondta, elkészültek a 30a 
és a 40a vasútvonalak felett 
átvezető felüljáró, azaz a 
Szent István híd tervei. A be-
ruházás szerepel az Integ-
rált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (IKOP) 
éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló, idei 
kormányhatározatban, a be-
ruházás gazdája a NIF Zrt. 
lesz. A felüljáró, valamint a 
kapcsolódó útépítések, útfel-
újítások másfél milliárd fo-
rintba kerülnek majd.

A polgármester elmondta 
azt is, hogy az IKOP éves fej-
lesztési keretében szerepel 
Érd közösségi közlekedésé-
nek fejlesztése is: a tizenöt 
városi autóbusz megvételére 
és a kapcsolódó közösségi 
közlekedési fejlesztésekre 

1,2 milliárd forintot irányoz-
nak elő. (A fenti két beruhá-
zás százszázalékos támoga-
tottságú, tehát nem önkor-
mányzati forrásból finanszí-
rozzák.)

T. Mészáros András kér-
désünkre elmondta azt is: a 
Volán-menetrend augusztu-
si átalakításával kapcsola-
tos lakossági panaszokat az 
alpolgármesterek kezelik, 
és a napokban ülnek le tár-
gyalni a busztársaság képvi-
selőivel, remélve, hogy sike-
rül megfelelő megoldást ta-
lálni.

– Sok kritikának van kité-
ve hivatalunk a menetrend-
változás miatt, pedig azt 
nem mi, hanem a közlekedé-
si társaságok és a szakem-
berek állítják össze – zárta 
szavait. n ÁdÁm Katalin

A napokban megkezdődött az artézi hidegvizes kút újrafú-
rása. Ahogy az új rendszer elkészül, megújul a vízvételi hely 
környéke is, és a látogatók kulturált körülmények közt jut-
hatnak hozzá a kedvelt érdi gyógyvízhez. Amennyiben az 
időjárás engedi, késő ősszel megvalósulnak ezek a fejleszté-
sek is. A volt téglagyár helyén pedig – ideiglenes jelleggel – 
piknikezőt hoznak létre, amint a lebontott kémény téglama-
radványait, illetve a területen található betontörmeléket le-
darálták (ezt útalapba tudják majd felhasználni), és a terepet 
megtisztították, elrendezték. A piknikezőhely kialakítása a 
jövő esztendőre marad – tájékoztatott a polgármester.

A Könyves Kálmán és a Deák Ferenc utcák egy kilométer hosszan 
kaptak aszfaltburkolatot

Nyá ri gyermekétkeztetés
Nemcsak a tanévben, hanem a szünidőkben is 
ingyenes étkeztetésben részesülhetnek a rászo-
ruló gyermekek. 

A szülők kérelmére az ön-
kormányzat meleg ebédet biz-
tosított a nyáron a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű és a hátrá-
nyos helyzetű gyermekeknek.

A nyári szünet időtartama 
alatt az étkezés igénybevéte-
lének helyszínéül az Érdi Bo-
lyai János Általános Iskola 
étkezőjét, valamint az Érdi 
Szivárvány Óvoda étkezőjét 
jelölték ki, előzetes igényfel-
mérés alapján. Mindkét hely-
színen szociális szakembe-
rek, a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Humán 
Iroda Szociális és Egészség-
ügyi Csoportjának munkatár-
sai segítették, bonyolították 
napi szinten az étkeztetést.

A nyári szünidei étkeztetés 
keretében megközelítően 
2500 adag ételt biztosított az 
önkormányzat az előzetes 
igények alapján, azonban 
ténylegesen 2246 adagot vet-
tek igénybe a kérelmezők. Át-
lagosan 50 gyermek jutott 
mindennap meleg ebédhez. A 
gyerekek ugyanazt kapták a 
térítésmentes étkezés kereté-
ben, mint a napközis tábor-
ban, illetve az óvodákban, 
bölcsődékben. Az ebéd rend-
szerint levesből, főételből és 
gyümölcsből vagy sütemény-
ből állt.

A szünidei, térítésmentes 
étkezésben minden 14 év alat-
ti iskolás, óvodás és bölcsődés 
gyermek részesülhetett.

n nyh

A kormány 2015. szeptembertől tette ingyenessé az óvodá-
sok és bölcsődések étkeztetését. Ennek érdekében növelték 
az étkeztetésre fordított összeget is, hiszen míg öt évvel ez-
előtt 28–29 milliárd jutott gyermekétkeztetésre, addig idén 
már több mint 71 milliárdot szán erre a kabinet. A Központi 
Statisztikai Hivatal tavaly év végi adatai szerint a bölcsődés 
és óvodás gyerekek 71–75 százaléka kapott térítésmentesen 
naponta háromszor ételt a korábbi 14 százalékkal szemben.

Sokan felfedeztékmárazelsővisszatérítéstnyújtó
helyeket, kereskedőketésszolgáltatókat,melyekszá-
ma már 30 felett van és az újonnan csatlakozók szá-
ma is folyamatosan növekszik. Az elfogadóhelyek, a
kártya tulajdonosának változó mértékben pénzvisz-
szatérítést adnak, azaz, az összeget jóváírják a kár-
tyán.

Mit is jelent a
pénzvisszatérítés
fogalma az ismer-
tebb, kedvezmény
kifejezéshez hason-
lítva? Pénzvisszaté-
rítés esetén a vevő a
teljes vételárat kifi-

zeti, a visszatérítés összegét pedig a Go!Store termi-
nál a másodperc tört része alatt jóváírja a vevőnek a
Városkártyán. A vásárlások során összegyűjtött ösz-
szeg teljes egészében és minden korlátozás nélkül
elkölthető az összes elfogadóhelyen. A rendszeres
vásárlásokkal jelentősösszegeket lehetmegtakaríta-
ni, ami egyértelműen vonzó a vásárló számára, hi-
szen azÉrdVároskártya tulajdonosa többet kap pén-
zéért.

Azaktuáliselfogadóhelyek listájamegtekinthetőa
www. gostore.hu oldalona „Visszatérítéseka te köze-
ledben is!” menüpont alatt. A város listájából Érd ki-
választásautána„Keresés”gombrakattintvamegje-
lenik az összes érdi elfogadóhely.

Go!Store partnerek:
Ádám virágbolt Ercsi út 78.
Autósbolt Velencei út 36.
Autósbolt PuboKft. Hivatalnok utca 14.
Berkemann Szaküzlet Budai út 26.
Bizonylat Kft. - Nyomtatványbolt Velencei út 7.
Czabajszki Autó- és Gumiszervíz Vadlúd utca 64.
CSEHvegőKézműves Söröző Bajcsy-Zsilinszky út

117.
Csimota angol-magyar
magánóvoda és Fa-Ló étterem Felső utca 50.

Doktor Step Bem József tér 1.
Doktor Step Törökbálinti út 52.
Érd és Környéke Ipartestület
Bemutatóterem Budafoki út 2.
ÉRDAréna Velencei út 39-41.
Fókusz Computer András utca 20.
Fókusz Computer Balatoni út 54.
Grube Kft. Kadarka utca 1.
Kamilla GyógynövényÜzlet Balatoni út 66.
Kati virág Lőcsei utca 53.
Kinesiology Taping Érd Bibic utca 74.
Kisgépcentrum Fehérvári út 65.
Kocka Pizza - Halenár Söröző VörösmartyMihály

utca 7.
Mandalaliget Balatoni út 98.
Mazsola Húsbolt Balatoni út 66.
Minimarket Hús- és
Hentesáru Bolt Béke tér 7.
Olivia Fitness Budai út 62.
Optic OneOptikai szaküzlet Budai út 28.
Orvosiműszer és
Finomacélárú bolt Drégely utca 11.
Perfekt Kolor Festékbolt Felső utca 1.
Poirot Belga Söröző Szegfű utca 24.
Sanoral Érd Fogászati és
Szájsebészeti Klinika Angyalka utca 1.
Süveges Cukrászda Angyalka utca 2.
SzúnyogosHorgászbolt Balatoni út 1.
Ugyismegveszel Shop Diósdi út 35.
Villányi Borok Boltja Felső utca 7.
Virágbolt Jolán köz 8.
Vi-vi decor Riminyáki út 45.

Amennyiben Ön kereskedő és érdekli a csatla-
kozás lehetősége, vagy érdi lakos és szeretné, ha
megszokott boltjában, szolgáltatójánál a jövőben
pénzvisszatérítéssel vásárolhatna, kérjük, je-
lentkezzen a 30/902-7007 telefonszámon, vagy az
erd.gostore@gmail.com címen.

AzÉrdiÚjságkövetkező számában további részle-
tekről is olvashat. (X)

LegfrissebbhírekazÉrdVároskártya
projektről 4. rész 39
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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.

A szomszédságunkban élő nemzetek kulturális, 
természeti értékeinek vázlatos bemutatásával: 
könyvajánlókkal, képes tablókkal és némi zenés 
hangulatfestéssel emlékeznek a könyvtárban 
névadójuk munkásságára és szellemiségére. A 
rendezvénysorozat a múlt héten kezdődött és 
október 2-ig tart.

Aki járt már az érdi 
könyvtár valamelyik rész-
legében, tudja, hogy az in-
tézmény Csuka Zoltán ne-
vét viseli, ám arról már 
kevesebbeknek vannak 
ismereteik, ki volt valójá-
ban az az ember, akiről a 

városi könyvtár a nevét 
kapta. 

Az író, költő és irodalom-
szervező 1933 óta, csaknem 
fél évszázadon keresztül élt 
és munkálkodott települé-
sünkön. Ha róla esik szó, 
gyakran idézik Czine Mihály 

irodalomtörténész rövid, de 
lényegre tapintó mondatát, 
amely így hangzik: „Három 
lélek lobogott benne: a köl-
tőé, a műfordítóé és az iroda-
lomszervezőé. Méltatlan len-
ne, ha valamelyiket is elhall-
gatnánk  vagy  csonkíta-
nánk, hiszen egyként lombo-
sodott az irodalom teremtő 
fájává.” 

Az 1901-ben, Szabadkán 
született irodalmár Érdlige-
ten, a Sárd utcában telepedett 
le, s itt gyűjtötte össze a főként 
délszláv nyelvű irodalmat, 
amelynek zömét magyar 
nyelvre ültetett. Könyvgyűjte-

Száztizenöt évvel ezelőtt született Csuka Zoltán 

Egy  égbolt alatt élünk – Csuka-napok a könyvtárban

Fol ytatódik az ifjú művészek érdi szemléje
Városunk fiatal képzőmű-

vészeinek munkáiból nyílik 
csoportos kiállítás novem-
berben a Szepes Gyula Mű-
velődési Központban. Hat év 
kihagyás után ismét bemu-
tatkozhatnak a tehetséges 
növendék vagy frissen vég-
zett festők, grafikusok, tex-
tilművészek és a kedvtelés-
ből alkotók. Előtte nyílt zsű-
rizésre várják a jelentkező-
ket.

Csaknem egy évtizeddel 
ezelőtt született az ötlet, 
hogy városunk ifjú művészei 
egy nagyszabású, közös ki-
állításon mutatkozzanak be. 
Az első tárlatnak a Parkvá-
rosi Közösségi Ház adott ott-
hont, még 2007-ben. A nagy 
sikerű rendezvényt már a 
következő esztendőben egy 
újabb követte ugyanitt, az-
tán 2010-ben a kultúrházba 
költöztették a kiállítást, de 
ez volt az utolsó. Az utóbbi 
hat évben nem került sor a 
fiatal tehetségeket felvonul-
tató Mustrára. Az idén azon-
ban úgy döntöttek, feléb-
resztik hamvaiból ezt a sike-
res hagyományt.

Az Érden élő, illetve a vá-
roshoz kötődő 18 és 35 év kö-
zötti, kreatív, alkotószelle-
mű fiatalokat szeretnék vele 
megszólítani. Az a céljuk, 
hogy a fiatal, tehetséges 
amatőr alkotókat, valamint 
művészeti tanulmányokat 
folytató, illetve a művészetet 
már életpályaként művelő 
ifjakat összefogják és egy 
közös bemutatkozási, sze-
replési lehetőséget kínálja-
nak számukra – nyilatkozta 
lapunknak Lukács Orsolya, 
a művelődési központ mun-
katársa, a tárlat ötletgazdá-
ja. Hozzátette: A kiállítást 

leginkább azoknak a fiata-
loknak szervezik, akiket az 
intézmény azért nem tud 
megszólítani, mert középis-
kolai tanulmányaikat befe-
jezve vagy továbbtanulnak, 
vagy dolgoznak. A kiállítás 
általi, közös platformon való 
megjelenés segítheti a ha-
sonló korú és érdeklődésű 
személyek találkozását, s 
ezáltal barátságok és közös-
ségek is alakulhatnak. 
Ugyanakkor a csoportos ki-
állításokra alapvetően igen 
sokrétű anyag érkezik be. 

Az alkotások nemcsak tech-
nikai megoldásaikban, ha-
nem az ízlésvilágot, a néző-
pontot illetően is különböz-
nek, roppant változatosak. 
Azt is elárulta: úgy tervezik, 
hogy az idei tárlathoz kap-
csolódóan egy kiállítási al-
bumot is megjelentetnek, 
amelyet a megnyitón mutat-
nak be a résztvevőknek. Ez a 
képzőművészeti kiadvány a 
későbbiekben is bármikor 
fellapozható, s bővebb infor-
mációval szolgálhat a kiállí-
tás szereplőiről. A beérke-

zett munkák elbírálása, zsű-
rizése nem a szokványos 
módon történik, ugyanis ok-
tóber 10-én, 16-tól 18 óráig, a 
művelődési központba nyílt 
zsűrizésre várják az alkotó-
kat, hozzátartozókat és ér-
deklődőket. Ez a lehetőség 
megfelelő fórumot is teremt 
a zsűritagokkal való közvet-
len konzultációra, javaslata-
ik meghallgatására és a ta-
pasztalatcserére. A szakmai 
zsűri feladatát Házi Andrea 
grafikusművész, az érdi 
RAJZSZÖG kreatív terápiás 

műhely vezetője, Regős Ág-
nes képzőművész és Jónás 
Csongor grafikusművész lát-
ja el, mindhárman gyakor-
lott művésztanárok. Az érdi 
fiatal alkotók kiállításának 
megnyitója november 4-én, 
pénteken 18 órakor, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
kamaratermében várja majd 
az érdeklődőket. A Mustra 
idei résztvevői október 6-án 
és 7-én, 9-től 18 óráig adhat-
ják be munkáikat – tájékoz-
tatta lapunkat Lukács Or-
solya.  n B. ÁBrahÁm

Egy korábbi Mustra megnyitója

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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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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2016. SZEPTEMBER 25., vasárnap 15 óra

NEjEM a NETEN
Vígjáték két felvonásban

Szereplők: Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa, Harsá-
nyi Gábor, Cseke Katinka/Plasztán Anett, Hoffman  
Richárd/Czakó Ádám, Czető Zsanett, Pászthy Viktória.

2016. OKTÓBER 16., vasárnap 15 óra

CSiKi-CSuKi
Vígjáték két felvonásban

a főbb szerepekben: Dévényi Ildikó, Gergely  
Róbert, Beleznay Endre, Kárász Róbert/Buch Tibor, 
Némedi-Varga Tímea, Benedek Róza Muriel.

2016. NOVEMBER 20., vasárnap 15 óra

LéPjüNK OLajRa
Zenés vígjáték két felvonásban

Szereplők: Hajdú Steve, Plásztán Anett, Harsányi 
Gábor, Csengeri Atilla, Várkonyi Andrea, Magyar 
Attila, Cseke Katinka, Czakó Ádám.

az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk!

ŐSZi SZÍNHÁZi BéRLET 2016
SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Bérletek 7000 forintért  
már kaphatók  
a művelődési központ  
pénztárában  
hétköznap 10–18 óráig.

ményéből saját, de bárki szá-
mára elérhető könyvtárat is 
alapított, Jószomszédság 
könyvtára elnevezéssel, s ez 
ma is a városi könyvtár fiókja-
ként működik, immár 40 éve.

Csuka Zoltán élő szellemi 
központot, műhelyt kívánt 
maga körül teremteni, ami 
többé-kevésbé megvalósult, 
gyakran fogadta itt író- és 
költőtársait. Halála előtt a 
városnak adományozta a ma-
gyar–délszláv irodalmi kap-
csolatokat reprezentáló pá-
ratlan könyvgyűjteményét és 
a telkén álló két házát is. Ez-
zel együtt jelentős műfordítói 

hagyatéka is van, hiszen ő 
volt a délszláv irodalmak pá-
ratlan szorgalmú magyar tol-
mácsolója. Ivo Andric, Krleza 
életművének, sok délszláv 
nyelvű versnek, balladának, 
mesteri magyar átültetője, 
aki a magyar és jugoszláv né-
pek közeledésének eszméjé-
ért is sokat tett. Hitvallását a 
következőképpen fogalmazta 
meg: „Nem szerethetem saját 
népemet, ha a vele egy égbolt 
alatt élő többi népet nem sze-
retem”.  

A könyvtár munkatársai 
idén szeptemberben „Egy ég-
bolt alatt élünk” címmel ké-
szültek a névadójuk születé-
sének 115. évfordulójáról való 
megemlékezésre. Ennek 
szellemében a szomszédsá-
gunkban élő nemzetek kultu-

rális és természeti értékei-
nek vázlatos bemutatásával 
három héten keresztül vár-
ják az intézménybe látogató 
érdieket. Egy-egy ország kul-
túráját bemutatva könyv-
ajánlók, könyvkiemelések, 
képes tablók is készültek, 
amelyeket az adott ország 
népzenéjét hallgatva tekint-
hetnek meg az érdeklődők. 
Szeptember 21-én, szerdán 
este – Csuka Zoltán szeptem-
ber 22-én született –, a Sza-
badkai Városi Könyvtár 
munkatársait vendégül lát-
va, koszorúzással egybekö-
tött, közös zenés, irodalmi 
emléknapot tartanak.  A köl-
tő egyébként abban a szabad-
kai gimnáziumban tanult, 
amelynek Kosztolányi Dezső 
volt az igazgatója.  n BE

Száztizenöt évvel ezelőtt született Csuka Zoltán 

Egy  égbolt alatt élünk – Csuka-napok a könyvtárban

A Szahara bűvöletében
„A kutatás nem fejeződik 

be a felfedezéssel, hanem 
épp azután kezdődik el iga-
zán” – idézte a világhírű fel-
fedező, Afrika-kutató mon-
datát Farkasvölgyi Fri-
gyesné, a Medicina Könyvki-
adó vezérigazgatója, aki a 
múlt héten dr. Kubassek Já-
nos könyvét méltatta. Mivel 
a neves világutazó életútjá-
ról szóló dokumentumok 
kincsesbányája még nem 
merült ki, így szinte biztosra 
vehető, hogy a harmadikat 
pár éven belül egy újabb 
könyv követi majd. 

Almásy László nyomdoka-
in tehettek meg pár apró lé-
pést – legalábbis gondolat-
ban – mindazok, akik a múlt 
csütörtökön a Magyar Föld-
rajzi Múzeumban részt vet-
tek A Szahara bűvöletében 
című tudományos-ismeret-
terjesztő könyv harmadik, 
bővített kiadásának bemuta-
tóján. A kötet szerzője dr. 
Kubassek János múzeum-
igazgató, akinek legújabb, 
értékes felfedezéseihez első-
ként dr. Bács István alpol-
gármester gratulált. 

A Líbiai-sivatag földrajzi 
felfedezőjéről szóló kötet 
harmadik kiadását a Medici-
na Könyvkiadó jelentette 
meg, amelynek vezetője, 
Farkasvölgyi Frigyesné Al-
másy-idézettel indította a 
múlt heti könyvbemutatót: 
„A kutatás nem fejeződik be 
a felfedezéssel, hanem ép-
pen azután kezdődik el iga-
zán.” Ez Kubassek Jánosra 
is jellemző – tette hozzá –, 
hiszen óriási mennyiségű, 
frissen felfedezett dokumen-
tummal jelent meg a kiadó-
nál, így A Szahara bűvöleté-

ben című kötet harmadik ki-
adása rengeteg új ismeret-
tel, fotóval egészülhetett ki. 
Dr. Szabó József, a Debrece-
ni Egyetem professor emeri-
tusa is hasonló gondolatok-
kal méltatta a legújabb ki-

adást. Kiemelte, hogy az Al-
másy Lászlóról, utazásairól 
és felfedezéseiről szóló 
könyv hihetetlen gondosság-
gal összegyűjtött, gazdag 
anyagot, 320 képet és 126 
lábjegyzetet tartalmaz. A 
bővített kiadás is igazolja, 
hogy minden egyes felfede-
zés egy végtelen folyamatot 
képes elindítani, amely to-
vábbi kutatásra ösztönzi az 
embert. Talán ezért olvasta 
a könyv harmadik kiadását 
is azzal az érzéssel, hogy 
még „nincs befejezve”. Almá-
sy László ugyanis a nemzet-
közi kutatásban is kihagy-
hatatlan értéknek számít, 
így róla továbbra is jelentős 
dokumentumok várnak még 
feltárásra – fejtette ki a pro-
fesszor. A kötet hitelesen kö-
veti végig a Líbiai-sivatag 
első magyar felfedezőjének 
életét, akit – mint ismert – a 
nagy sikerű, kilenc Oscar-

díjat elnyerő, Az angol beteg 
című amerikai film magyar 
hőseként vált igazán világhí-
rűvé. Mint megtudtuk, dr. 
Kubassek János két évtizede 
kutatja Almásy életútját, 
utazásainak felfedezéseit. 

Többször részese volt azon 
expedícióknak, amelyek az 
Afrika-kutató útvonalát kö-
vették végig a Líbiai-siva-
tagban, amelyek nyomán 
megírta A Szahara bűvöleté-
ben című könyvét, de a két 
kiadást követően is még ren-
geteg új, értékes dokumen-
tum került elő, nemcsak le-
véltári forrásokból, hanem 
annak köszönhetően is, 
hogy azóta személyesen is 
meg ismerhette A lmásy 
László leányát, majd unokái-
val is találkozott, így a to-
vábbi kutatásokhoz is újabb 
indíttatást kapott. Városunk 
földrajztudósa elárulta: nem 
kizárt, hogy könyvének évek 
múlva lesz még egy újabb 
folytatása, hiszen még min-
dig nem merült ki a neves 
kutatót, Almásy Lászlót 
érintő dokumentumok kin-
csesbányája.

n Bálint Edit

A szerző szívesen dedikálta új könyvét
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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… Aminőség is számít!”

10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2355 Ft/m2

10 cm 2685 Ft/m2

12 cm 3015 Ft/m2

Grafitoshomlokzati
hősziGetelőrendszer

1,5mm vakolattal

lokzatihősziGetelőrendszer
1,5mm vakolattal

5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 345 Ft/m2

7,5 cm 549 Ft/m2

10 cm 689 Ft/m2

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

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3345 Ft/m2

16 cm 3675 Ft/m2

18 cm 4005 Ft/m2

20 cm 4335 Ft/m2

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

40
03

47



10 | 2016. szeptember 21. |    ajánló

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
és 

BATTHYÁNY LAJOSRA
emlékező ünnepség és koszorúzás

2016. október 6-án, csütörtökön 17 órakor
a Kálvin téri református templom kertjében  

(Érd, Kálvin tér 5.)
Ünnepi beszédet mond:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS,
Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Közreműködik: a Bukovinai Székely Népdalkör,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói

Ilosfai Csilla és Nagyné Balázs Gabriella vezetésével

Házigazda:
Erdélyi Takács István református lelkész
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Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 
közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 
Információ: Bakó Beatrix 06 

23/365-490/105

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

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az ünnepségen való részvétel-
hez a korlátozott helyek miatt 
előzetes regisztráció szüksé-
ges: Czinderné Tassi Beáta 
06 23 365-490/114 vagy tassi.

beata@szepesmk.hu.
Szeptember 30-án, pénteken 
15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Knap Zoltán: Riportfotók az 
elmúlt 20 évből
Megtekinthető október 2-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Megáll az idő
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 15-ig

KLUBÉLET
MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfő és kedden 9 órakor
VITALITÁS KLUB
Tudomány kontra kókler-
ség?
Előadó: Makai József
Szeptember 26-án, hétfőn 17 
órakor
ELŐZETES
BABA-MAMA BÖRZE
Október 8-án, szombaton 
9–12 óráig

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

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi 
felfedezők
A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dé-
nes geográfus újraolvasva

Hely- és sporttörténeti ki-
állítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a 
Szovjetunióba kényszermun-
kára elhurcolt honfitársaink 
emlékére
Valamennyi kiállítás meg-
tekintésére jogosító teljes 
árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes 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 mun-
kásságára, szellemiségére. 
A szomszédságunkban élő 
nemzetek kulturális, termé-

szeti értékeinek bemutatása: 
könyvkiemelések, képes tab-
lók, zenés hangulatfestés.
Szeptember 12–október 2-ig

ZENEI KÖNYVTÁR
A ZENE VILÁGNAPJA
Szeptember 30-án, pénteken
Kérjük, hogy előzetes egyez-
tetés, bővebb információk, 
időpontkérés (a foglalkozá-
sokra) céljából a pedagógu-
sok jelentkezzenek a Zenei 
Könyvtár elérhetőségeinek 
bármelyikén.
Foglalkozások óvodásoknak
Délelőtt folyamatosan
Közös éneklés Érd Fő terén
12 óra
Mr. Bernaat blues-harmonikás 
utcazenész koncertje
18 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 
kivételével nyitva 10–18 óráig

VERNISSZÁZS
Jarmeczky István festőmű-
vész kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér 
művészeti író.
Szeptember 23-án 18 órakor

TÁRLAT
Brunner László: Jazz port-
rék
Megtekinthető szeptember 
30-ig
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Dalok régről és 

nemrégről
Vendég: Szabó Tamás

szerzői estje

2016. 11. 18. 19 óra

Jegyek vásárolhatók 4000–5500 forint 
közötti áron a művelődési központban

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 26., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 emberek és egerek
  magyar dokumentumfilm. 2016  

R: Sarudi Gábor
20:00  2016–2017. évi női kézilabda-baj-

nokság
 Érd–Vác
21:30 Globo Világjáró 40. 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 27., KeDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Chaplin szereti a zenét – jazz sorozat
 Jazzletic, 2012
20:30 Vámos miklós beszélgetős műsora 
21:30  A 2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC (ismétlés)
23:10 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó

Szeptember 28., SzerDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem   90/12. rész 
21:00 Üldözés a balkánon
  színes, olasz akciófilm,  

R: Stelvio Massi, 1994 
 16 éven felülieknek!
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 Sztárportré 65. rész
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Szeptember 29., CSÜtÖrtÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 65. rész
20:00  2016–2017. évi női kézilabda- 

bajnokság
 Kisvárda–Érd
21:30 Három nővér 1. rész
  Szatmárnémeti Északi Színház Harag 

György Társulata előadása
23:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

Szeptember 30., pÉNteK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 tea két személyre 78. rész
20:00 Ütőerő
  színes, amerikai krimi,  

R: Barry Shear, 1975
21:15 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:45 Három nővér 1. rész
  Szatmárnémeti Északi Színház Harag 

György Társulata előadása
23:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó

OKtóber 1., SzOmbAt
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 41. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 emberek és egerek
  magyar dokumentumfilm. 2016  

R: Sarudi Gábor
21:00 Üldözés a balkánon
  színes, olasz akciófilm,  

R: Stelvio Massi, 1994 
 16 éven felülieknek!
22:30 bibliai Szabadegyetem   90/12. rész
23:30 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója

Szeptember 25., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 65. rész
20:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:30 Ütőerő
  színes, amerikai krimi,  

R: Barry Shear, 1975
21:45 mozgás
 sportmagazin
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00  Sztárportré – sztárok  

a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 Bigyó előző adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00  Rockbarlang Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Idősek Klubja

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek ré-
szére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált körül-
mények között. Segítséget nyújt szociális problémák megoldá-
sában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki 
(mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában, 
valamint a demens ellátottak tekintetében, kulturált, bizton-
ságos körülmények között, a család tehermentesítése mellett 
a gondoskodás kiegészítése, önellátási képességük csökkenése 
mellett is életminőségük megőrzése, szükségleteik kielégítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,

•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén 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: 
1/842/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális gondozó.

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

•	 személyesen: Demjén Szilvia, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az ellátottak testi-lelki jólétének 
biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző te-
vékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápolói, általános 

asszisztensi- vagy OKJ szociális gondozói végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén 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: 
1/835/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelelnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7.
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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.

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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Házi segítségnyújtás

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly 
utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a gondozást-ápolást igénybe 
vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakó-
környezetükben történő biztosítása. A speciális szakmai és 
közegészségügyi előírások betartásával területi gondozási 
feladatok ellátása. Személyes higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében végzett feladatok, élelme-
zés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisz-

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem-
jén 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: 
1/841/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
házi szociális gondozó;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 18.



16 | 2016. szeptember 21. |    hirdetmény

TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi „kis népszámlálásról”

(mikrocenzus)
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocen-
zust (szűkített népszámlálást) tart. A mikrocenzus, 
más néven kis népszámlálás végrehajtását a 2015. 
évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pe-
dig 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 lehetőségük 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 fel-
vegye az adatokat. A számlálóbiztosok sorszámozott 
azonosító kártyát kapnak, amely fényképes személyi 
azonosítóval együtt érvényes. A lakosság a számlá-
lóbiztos személyét a zöld számon (06-80-200-224) 
tudja ellenőrizni.
A KSH a kijelölt címekre szeptember 26. és 30. kö-
zött postai úton juttatja el az adatfelvételre felkérő 
levelet, amely tartalmaz egy tájékozatót, valamint az 
internetes kitöltéshez szükséges azonosítót.
További felvilágosítás a http://www.ksh.hu/mikrocen-
zus2016 internetes oldalon érhető el.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 1) § .45) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

településüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 
1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 32. pont: 
Település-, terület- és vidékfejlesztési, településüzemel-
tetési feladatkör.
Ellátandó feladatok:
•	 az önkormányzati tulajdonú ingatlanok va-

gyonüzemeltetési feladatainak ellátása,
•	 a városi víz-csatorna, felszíni vízelvezetéssel kap-

csolatos ügyintézés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
település-üzemeltetési ügyintéző – döntés-előkészítés.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgála-
ti tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium és műszaki, agrár, kerté-

szeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szak-
képesítés vagy műszaki középiskolai végzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 közigazgatási alapvizsga,
•	 vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett 

gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete sze-

rinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egysze-

rű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a mun-
kakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szep-
tember 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Horváth-Szulimán Tibor nyújt, a 06-23-522-
300/276-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton: a pályázatnak a Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: 14/934/18/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: település-
üzemeltetési ügyintéző;

•	 személyesen: dr. Kertész Orsolya, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése 
szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hóna-
pos próbaidő kikötésével.

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
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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 Mü-
tyürt vagy Nigrát, 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

Mütyür 5 hónap körüli, barátsá-
gos, vidám kölyök kan, valószínű-
leg közepesre nő. Játékos, jóindu-
latú, emberbarát, még foglalko-
zást igényel

Nigra 1 év körüli, kistestű, élénk 
szuka kutyus. Eleinte bizalmat-
lan volt, de már érdeklődő, ked-
ves, de nem mindenkivel barát-
kozik elsőre

A lecsófesztivál után az idősek világnapjára készülnek

Meg tartotta őszi ülését az Idősügyi Tanács
Az elmúlt negyedévben megvalósult progra-
mokat értékelte, majd a jövőbeni rendezvények 
lebonyolításáról is tárgyalt a múlt héten városunk 
Idősügyi Tanácsa. Elnöke, Simó Károly (Fidesz–
KDNP) alpolgármester elismeréssel szólt az idén 
augusztusban először megrendezett lecsófesz-
tivál szervezéséről. Úgy vélte, mindenképpen 
érdemes lesz folyatni ezt a programot.

A város Idősügyi Tanácsá-
nak szeptember 12-ei ülésén 
elsőként a nyugdíjasok I. érdi 
lecsófőzőversenyéről számol-
tak be a felelősök. Boros Ká-
roly, a program egyik ötlet-
gazdája elismerte, mivel elő-
ször szervezték meg, igen-
csak izgult a rendezvényért, 
de végül várakozáson felüli 
sikert könyvelhettek el. Ti-
zenhárom csapat nevezett a 
főzőversenyre és közel há-
romszáz résztvevője volt a 
rendezvénynek. Megtisztelő 
volt a szépkorúak számára, 
hogy T. Mészáros András 
polgármester és több önkor-
mányzati képviselő is kiláto-
gatott a lecsófesztiválra. A 
résztvevők zöme a nyugdíjas-

klubokhoz tartozott, de azok 
is hamar társaságra talál-
tak, akik itt ismerkedtek kor-
társaikkal és mindannyian 
remekül szórakoztak, sike-
rült tehát a célul kitűzött kö-
zösségépítés. Az Idősügyi 
Tanács tagjai a kiváló ta-
pasztalatok tükrében egyet-
értettek abban, hogy jövőre is 
megszervezik a nyugdíjasok 
lecsófőzőversenyét.

A továbbiakban Druzsin 
József klubvezető az idősek 
novellaíró pályázatáról tájé-
koztatta a jelenlévőket. A fel-
hívásra mindössze négy pá-
lyamű érkezett, elbírálásuk 
folyamatban van, s a zsűri 
döntését az idősek világnap-
ja alkalmából szervezett mű-

sor keretében fogják majd 
ismertetni. Mint kiderült, az 
idei esztendő végéig még két 
nagyszabású városi rendez-
vény vár a szépkorúakra. 
Hamarosan, szeptember 30-
án, a hagyományokhoz 
hűen, a Szepes Gyula Műve-
lődési Központban az idősek 
világnapján köszöntik majd 
vidám szórakoztató műsor-
ral városunk nyugdíjasait. A 
tanács tagjai a program 
részleteiről is egyeztettek. 
Idén is a kultúrház színház-
termébe várják majd az idő-
seket, de tekintettel arra, 
hogy a terem befogadóké-
pessége véges, a szervezők 
belépőjegyekkel kívánják 
biztosítani, hogy minden 
érintettnek legyen ülőhelye. 
Ennek érdekében létszám-
arányosan, ingyenes jegye-
ket osztanak ki a város 
nyugdíjasklubjainak, miköz-
ben „szabadjegyek” állnak 
azon nyugdíjasok rendelke-
zésére, akik nem tagjai 
egyik klubnak sem, de szíve-
sen eljönnének a műsorra. A 
szeptember 30-án, 15 órakor 
kezdődő programra szóló, 

ingyenes belépőjegyek átvé-
telének határidejéről a mű-
velődési központban kaphat-
nak felvilágosítást.

Az idősek világnapját kö-
vetően pedig már az idősek 
karácsonya városi rendez-
vényére készül majd az Idős-
ügyi Tanács. Erre vélhetően 
december 15-én, az Érd Aré-
nában kerül majd sor. A mű-
sor részletes programja 
egyelőre még csak körvona-
lazódik, a tanács tagjai no-
vember közepén fogják vég-
legesíteni.

A múlt heti ülés végén 
Simó Károly alpolgármes-
ter felhívta a tagok figyel-
mét az érdi városkártyára, 
amit már postán kézbesítet-
tek a lakosságnak. Aki vé-
letlenül nem kapta volna 
meg vagy esetleg családtag-
jának is szeretne ilyet igé-
nyelni, az Érd Arénában 
még megteheti. Érdemes 
használni, mert számos 
kedvezményre jogosítja fel a 
tulajdonosát – zárta szavait 
az alpolgármester.

n Bálint Edit

A tanács tagjai elégedettek voltak a megvalósult programokkal, s 
már az év végi rendezvények szervezéséről egyeztettek

TŰZIFA & BRIKETT
FABRIKETT bevezető áron: 54ft/kg-tól
Biztos, hogy idén semmarad el a tél,
vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni télen.

Érd, Felső utca 31/A • 06309509816
www.tuzifaker.hu
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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

karbantartó
Munkaköri feladat: az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
szolgáltatási területéhez (víziközmű rendszereihez) tartozó
ivóvíztároló medencék, nyomásfokozó gépek/gépházak,
ivóvíztermelő kutak üzemeltetésében való tevékenység,
berendezések üzemeltetése, karbantartói feladatok
elvégzése
Pályázati feltételek:
• szakmunkás bizonyítvány
• vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés), vagy
• gépszerelő és -karbantartó lakatos
• legalább„B”kategóriás jogosítvány
• megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság
• kiváló problémafelismerő és megoldó képesség
• készenlét vállalása a közszolgáltatás folyamatos biztosítása
érdekében

Munkaviszony időtartama:
• határozatlan idejű munkaviszony, 6 hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Érd, Diósd, Tárnok, Törökbálint
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint
kerül meghatározásra, egyéb juttatásokra a hatályos Kollektív
Szerződés tartalmaz rendelkezéseket
Álláshely betölthetőségének ideje: a kiválasztást követően
akár azonnal, vagy megegyezés szerint
Benyújtandó iratok:motivációs levél, bérigényt is
tartalmazó fényképes önéletrajz
Jelentkezés határideje: 2016. szeptember 30.

A fényképes, jövedelemelvárást is tartalmazó pályázati
anyagát a dunapart@erdivizmuvek.hu

e-mail címre kérjükmegküldeni.

39
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52



18 | 2016. szeptember 21. |    helyi érték

Ősz  a Szepesben
A nyári szünet után újraindul az élet a Szepes 
Gyula Művelődési Központban. Megkezdődnek 
a klubok, egyesületek, művészeti körök foglalko-
zásai, illetve a színházi délelőttök és délutánok, 
koncertek, kiállítások.

Az ősszel induló progra-
mokról, foglalkozásokról 
Czinderné Tassi Beáta mű-
velődésszervező számolt be 
lapunknak.

– Kezdjük a legkisebbek-
kel: szeptembertől újraindul-
nak babafoglalkozásaink – a 
Ringató, a Kerekítő, a Buk-
fenc torna, Baba-mama klub 
–, és a három éve útjára indí-
tott Babaszínház is két elő-
adással várja ősszel a pici-
ket. Folytatódik a Micimackó 
színház előadás-sorozata is, 
amelyre óvodások és kisisko-
lások csoportjait várjuk. Ok-
tóber 17-én Mazsola és Tádé 
jön el hozzánk, november 21-
én zenés mesejátékot láthat-
nak a gyerekek Furfangos 
Péterről, december 12-én pe-
dig a Kolompos Együttes ad 
karácsonyi műsort.

Bizonyára sokan örömmel 
olvassák, hogy ismét Érden 
ad koncertet Halász Judit. A 
művésznőt november 6-án lát-
ja vendégül a művelődési köz-

pont. Decemberben, ahogy 
már megszokhattuk, elláto-
gat az intézménybe a Miku-
lás, aki ajándékkal is meglepi 
a gyerekeket.

– Felnőtteknek 
szóló programjaink 
közül Presser Gá-
bor előadói estjét 
ajánlom az érdiek 
figyelmébe. A Kos-
suth- és Erkel Fe-
renc-díjas előadó-
művészt első ízben 
látjuk vendégül. 
Folytatódik a hosz-
szú évek óta zajló, 
telt házas színházi 
e lőa d á s - sor oz a -
tunk: a közönség 
három darabot lát-
hat ősszel. A Nejem 
a neten című vígjátékot 
szeptember 25-én, a Csiki-
csuki címűt október 16-án, a 
Lépjünk olajra zenés vígjáté-
kot pedig november 20-án. 
December hónapra számos 
meglepetést tartogatunk az 

érdieknek, de hogy pontosan 
mit, az egyelőre még titok – 
tette hozzá Czinderné Tassi 
Beáta, aki két kiállításra is 
felhívta a figyelmet: novem-
berben érdi fiatal alkotók 
műveit láthatják az érdeklő-
dők, decemberben pedig a 
Poly-Art csoportos tárlatá-
nak ad helyet a központ ka-
maraterme.

– Novemberben egy kü-
lönleges vasútmodell-kiállí-
tásra invitálom a családo-
kat, óvodai és iskolai cso-

portokat. Ez lesz az első 
ilyen rendezvényünk, igazi 
kuriózum lesz, annál is in-
kább, mert a kiállítás az 
egész művelődési házat be-
tölti majd – zárta szavait a 
művelődésszervező. n Á. K.

Zöld póni, faültetés és zenés műsor

Aut ómentes napra készül Érd
Hagyományteremtő rendezvénnyel készül az 
autómentes napra a Green Pony Nyelvovi és az 
ÖTHÉT egyesület: szeptember 24-ei környezet-
tudatos rendezvényükön – amelyet Érd önkor-
mányzata is támogat – „zöld” programokkal, 
lovaglással, faültetéssel várják a családok apraját-
nagyját. 

Mint Paterson Katalin, a 
nyelvovi intézményvezetője 
lapunknak elmondta, céljuk, 
hogy a gyerekek saját ta-
pasztalatokat szerezzenek 
arról, miért fontos a környe-
zettudatos életmód. 

– A mindenki számára in-
gyenes program délután két 
órakor kezdődik: az óvo-
dánk előtt gyülekezünk; ját-
szunk és feldíszítjük azt a 
három fácskát, amelyet az 
autómentes nap alkalmából 
később elültetünk. Három 
órakor lovas kocsis felveze-
téssel járjuk körbe Érd köz-
pontját: menetünkhöz bárki, 
bármilyen járművel csatla-
kozhat – kerékpár, roller, 
gördeszka –, az autót kivéve. 

A Pelikán sétányon különbö-
ző kézműves foglalkozások-
kal, kerékpáros ügyességi 
pályával, bringaátvizsgálás-
sal és meglepetésprogra-
mokkal várjuk a gyerekeket. 
Elkészítünk egy időkapszu-
lát is, amely tartalmazza 
majd a résztvevők tenyérle-
nyomatát és kívánságait. 
Ezen a napon ellátogat a 
gyerekekhez Huzella Péter 
is, aki vidám műsorral teszi 
még emlékezetesebbé a dél-
utánt – ismertette a progra-
mot a nyelvovi vezetője, aki 
azt is elárulta: a gyerekek az 
autómentes napon egy igazi 
zöld pónin lovagolhatnak, 
míg az apukákat „apameg-
őrző” várja. A programot 

úgy állították össze, hogy 
minden korosztály jól érezze 
magát – tette hozzá.

– Fontosnak tartom meg-
említeni, hogy rendezvé-
nyünket nemcsak az önkor-
mányzat, hanem helyi vállal-
kozók is támogatják – ebből 
is látható, hogy sokan magu-
kénak érzik a környezetvé-
delem ügyét – zárta szavait 
Paterson Katalin.

Bada Zoltán, az ÖTHÉT 
Egyesület Pest megyei tago-
zatának elnöke lapunknak 
elmondta: nagyon fontosnak 
tartják, hogy a környezetvé-
delmi programok, kezdemé-
nyezések eljussanak a gye-
rekekhez – ezen munkálko-
dik egyesületük is.

– Sokan ismernek már 
minket, hiszen Pingvin Pi-
tyu-programunkkal számta-
lan iskolába, óvodába elju-
tottunk. Autómentes nap 
szervezésében most először 
veszünk részt. Szeretnénk, 
ha ez a rendezvény hagyo-
mányteremtő lenne – tette 
hozzá. n ÁdÁm

November 6-án ismét Érden ad koncertet 
Halász Judit

A szAkértő szemével

Napjainkban Magyar-
országon egyes források 
szerint 100–250 millió 
négyzetméternyi pala-
tető található. Az idők 
folyamán ezek a tetőfe-
dések elöregedtek, meg-
telepedett rajtuk a moha, 
ezáltal állaguk és az ál-
taluk végzett szigetelés 
jelentős mértékben rom-
lott, igen súlyos anyagi 
károkat okozva ezzel. Az 
elmúlt évtizedben jelen-
tős teret hódított a bon-
tás nélküli palatető-javí-
tás, főképp a költségha-
tékonysága miatt. Mivel 
az azbesztpalák a helyü-
kön maradnak, így nem 
kell őket veszélyes hulla-
dékként elszállíttatni és 
megsemmisíteni. A régi 
palatető az idő előre-
haladtával elöregszik és 
nem tudja betölteni víz-
záró funkcióját. A pala-
tető teljes cseréjének óri-
ási költsége van: a prob-
lémát az jelenti, hogy a 
bontott azbesztpala ve-
szélyes hulladéknak mi-
nősül, így ha a régi borí-
tást eltávolítanánk, az 
több százezer forintba 
kerülne. De van más 
megoldás! A bontás nél-

küli palatető-felújítás 
költsége sokkal alacso-
nyabb. A bontás nélküli 
palatető-felújítás lénye-
ge, hogy a palák a helyü-
kön maradnak és azokra 
egy szigetelő, bitumenes 
lemez kerül. Ez a szigete-
lés tartós és garantáltan 
vízzáró. A palatető-felújí-
tás lépései: A teljes pala-
tető magasnyomású 
mosó segítségével meg-
tisztításra kerül a szeny-
nyeződésektől, mohától. 
Vízcseppentő lemezek 
felszerelése a szükséges 
helyekre (csatornákhoz). 
Bitumenes lemezek elő-
készítése, méretezése. 
Bitumenes lemezek rög-
zítése lángolvasztásos 
technikával, amely ga-
rantálja a pontos és biz-
tos rögzítést. Kémények, 
tetőablakok, szellőzők 
peremeinek és oldalának 
szigetelése. Tetőgerin-
cek lezárása. A palatető-
felújítás sok előnnyel jár: 
Tetőfedés bontása nélkül 
kerül fel az új anyag, 
ezért nincs esély beázás-
ra a felújítás során. A bi-
tumenes lemez fajsúlya 
kicsi, így nem terheli a 
tetőszerkezetet.

Mik or válik aktuálissá  
a palatető felújítása,  
javítása?

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

Ügyfélszolgálati irodánk 
és szerkesztőségünk a 

Szabadság tér 12. 
szám alá költözött 

(Siker Üzletház).

ELKÖLTÖZTÜNK!
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Kis  füzet, nagy hivatal
Tudja-e, hová fordulhat ügyes-bajos dolgaival 
segítségért? Mivel foglalkozik a kormányhivatal? 
Mit lehet elintézni egy kormányablakban? Mire 
valók a járási hivatalok? Mennyi időbe telik az 
ügyintézés?

Megjelent a Pest Megyei 
Kormányhivatal informáci-
ós kiadványa, amelynek a 
múlt héten tartották a bemu-
tatóját. A Kis füzet, nagy hi-
vatal című, ötletes ábrákkal 
gazdagított, rendkívül infor-
matív kiadvány kapcsán 
Tarnai Richárd, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal kor-
mánymegbízottja az Érdi Új-
ságnak elmondta, a kor-
mányhivatalok 2011-ben 
azért jöttek létre, hogy gyor-
san és egyszerűen eljárhas-
sunk bármilyen államigaz-
gatási ügyben.

– A cél a hatékony, megbíz-
ható, polgárbarát és legfő-
képpen a szolgáltatásköz-
pontú közigazgatás megte-
remtése volt. Vagyis röviden 
az, hogy gyorsan és könnyen 
intézhessük ügyeinket. A hi-
vatal legyen az emberért, ne 
pedig fordítva. Ügyintézés 
közben, legyen szó akár dol-
gozóról, akár nyugdíjasról 
vagy várandós kismamáról, 

ne kelljen órákat tölteni kü-
lönböző hivatalok útvesztői-
ben – magyarázta a kor-
mánymegbízott.

Tarnai Richárd hozzátette, 
hogy a Pest Megyei Kormány-
hivatal rengeteg feladatot lát 
el a hatósági jogkörök gya-
korlásától, a törvényességi 
ellenőrzéseken át egészen a 
katasztrófák elleni védeke-
zésig. – Ez a kis füzet ízelítőt 
ad abból a több ezer ügyből, 
amelyekkel az ügyfélszolgá-
latainkhoz fordulhatnak.

Tarnai Richárd kifejezte 
reményét abban, hogy ez a 

kiadvány segít elfeledtetni a 
hivatali ügyintézéshez kap-
csolódó régi, rossz emléke-
ket, és bemutatja, milyen 
könnyedén intézhetjük ügye-
inket az új rendszerben.

A Kis füzet, nagy hivatal 
című kiadvány megtalálható 
az érdi mellett az összes 
Pest Megyei Kormányhivatal 
ügyfélszolgálati pontján.

n NYH

Nyá  rbúcsúztató Harmóniában
Kikapcsolódásra, pár 
gondtalan órára min-
denkinek szüksége 
van, de még inkább 
ráfér ez azokra, akiknek 
súlyos egészségügyi, 
anyagi vagy mentális 
problémákkal kell 
szembenézniük a 
hétköznapokban.

A rendszeres gondozást 
és támogató szolgálatot 
igénybe vevő, segítségre 
szoruló embereket szeret-
ték volna felvidítani a Har-
móniáért Közhasznú Non-
profit Egyesület munkatár-
sai a múlt csütörtöki nyár-
búcsúztató rendezvénnyel. 
A Velencei út 1. szám alatti 
székhelyük udvarában kö-
zel félszáz gondozott tölthe-
tett el egy kellemes délelőt-
töt a sörsátrak árnyékában. 
A programot egy versekből 
és népdalokból összeállított 
műsorral kezdték, majd a 
közös éneklést követően né-
hányan különféle izgalmas 
társasjátékokban, mások 
az ügyességi vetélkedőkön 
vettek részt vagy kézműves 
foglalkozásokkal töltötték 
az időt. Még egy rögtönzött 
sakkbajnokságon is részt 
vehettek azok, akik értenek 
ehhez az agytornához. A 
Harmóniáért szervezethez 
tartozókon kívül az érdi Fé-
szek Egyesület támogatott-
jait is vendégül látták. A 
babgulyás és finom süte-
mény mindenkinek ízlett, 
olyannyira, hogy ebéd után 

a bátrabbak közül még 
táncra is perdültek néhá-
nyan. Végül tombolaajándé-
kokat is nyerhettek, amelye-
kért igencsak nagy volt az 
izgalom.

Skultéti Éva gyakori ven-
dége az egyesületnek, la-
punknak nyilatkozva el-
mondta, mivel egyedül él, 
keresi azokat a közössége-
ket, amelyekben befogadják 
és ő is jól érzi magát, mert 
szükségét érzi annak, hogy 
társaságban legyen.

– A magány csak tetézi a 
bajokat. Ha nincs kihez 
szólni, nincs kivel megosz-
tani a problémákat, s máso-
kat sem enged közel magá-
hoz, az ember egyre jobban 
belekeseredik a sorsába és 
családja számára is teherré 
válik – tette hozzá.

Gedri Kornéltól, a Har-
móniáért Egyesület helyi 
vezetőjétől megtudtuk, 
hogy ötödik éve vannak je-
len a városban, s jelenleg 
csaknem 80 fő fogyatékkal 
élő és pszichiátriai beteg-
nek nyújtanak közösségi és 
támogatói szolgáltatást, de 

vélhetően pár hónapon belül 
bővül a tevékenységük, tíz 
főre elindíthatják a pszichi-
átriai betegek nappali ellá-
tását. Ehhez azonban első-
ként ki kell bővíteniük a 
székhelyet is, így a napok-
ban elkezdődik az újabb he-
lyiség megépítése. Távlati 
terveikben pedig a fogyaté-
kos személyek nappali ellá-
tását is szeretnék felvállal-
ni. Jelenleg ugyanis az ott-
honi támogatói szolgálat el-
látására kaptak engedélyt. 
Többek között szállítást és 
személyi segítést, közössé-
gi gondozást kínálnak a 
hallás-, látás-, mozgás- és 
értelmi fogyatékkal élők, 
autista emberek részére. A 
személyszállítást természe-
tesen bárhová igényelhetik. 
Otthoni gondozást pedig fő-
ként idős emberek részére 
vállalnak, minimális téríté-
si díj ellenében. Céljuk, hogy 
minél több szolgáltatással, 
konkrét segítséggel állja-
nak az arra rászorulók ren-
delkezésére – zárta szavait 
Gedri Kornél.

n BáliNt E.

Még egy rögtönzött sakkbajnokságon is részt vehettek az érdeklődők

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

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

*Ha most rendel gyermekének új szemüveget

egy pár tartalék szemüveglencsét adunk ajándékba!

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.  (az Interspar üzletsorán)

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

Minőségi gyermek
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Har cos meccsen folytatódott a hibátlan széria
A listavezető, hat meccs 

után hibátlan Érdi VSE fo-
gadta hazai pályán a máso-
dik helyezett Kaposvári Rá-
kóczi FC-t az NB III Nyugati 
csoportjának rangadóján. 
Az érdiek hátrányból fordít-
va nyertek 2–1-re, s őrizték 
meg hibátlan mérlegüket.

Az eddigi három hazai 
mérkőzésen kapuját a góltól 
megőrző Kertész Ferencnek 
hamar a hálóba kellett nyúl-
nia, miután a harmadik 
percben névrokona, Kertész 
Tamás a kaputól jobbra, 14 
méterről lőtte ki a hosszú 
sarkot (0–1). A hátrány elle-
nére Csizmadia Zoltánék 
nem voltak feszültek, okosan 
járatták a labdát s építették 
támadásaikat, de a somogyi-
ak ötvédős rendszerét nehéz 
volt áttörni. A 23. percben 
Somodi Bence rohant ki ka-
pujából, amikor Balázso-
vics Máté a vendégkapus 
mellett tolta el a labdát. A 
kaposvári hálóőr a kaputól 
huszonöt méterre csúszott 
ki, s kézzel ütötte el a labdát, 
hogy az érdi támadó kisod-
ródjon, ám Kovács Gábor 
Péter játékvezető sípja néma 

maradt. Egy jogos kiállítást 
úszott meg a Kaposvár, s Ba-
lázsovics lövését is blokkolta 
a vendégvédelem. A kapos-
váriak az előny tudatában 
tördelték a játékot, a párhar-
cok után rendre hosszasan 
lent maradtak, s már a félpá-
lyán buktatásokkal állítot-
ták meg a gyors érdi kontrá-
kat. A 33. percben Csizmadia 
remek labdaszerzése és be-
adása után Tárkányi tűnt el 
és került a földre a vendég 
tizenhatoson belül, két védő 
gyűrűjében, de a játékvezető 
ekkor sem fújt semmit, aztán 
egy percre rá Melczer Vil-
most is felvágták, ekkor már 
jöhetett a büntető, a sértett 
állt a labda mögé, s a kapu 
bal oldalába gurított, Somo-
di jobbra ment (1–1). A félidő 
előtt Melczer óriási bal oldali 
beadását a hosszú oldalon 
egyedül álló Kelemen Pat-
rik vágta a léc alá (2–1).

A fordulás után kiegyenlí-
tett, harcos játék volt a pá-
lyán, az első nagy lehetőség 
Tárkányi Gergő előtt adó-
dott, aki egy bedobás után 
többször is kapura tört, vé-
gül 16 méterről nem sokkal 

lőtt fölé. Majd kaposvári 
szöglet után kontrázhattak 
az érdiek, Csizmadia reme-
kül lógott meg két emberrel 
a nyakán a bal szélen, s 
ugyan jól is továbbított Balá-
zsovics felé, de utóbbi be-
adását a túloldalon nem érte 
el Kelemen Patrik. A 70. 
percben megfogyatkozott a 
Kaposvár, miután a félpá-
lyánál Nagy János csúszott 
össze Tárkányi Gergővel, s 
előbbi egyből piros lapot ka-
pott. Nem sokkal később pe-
dig a mindhárom cserelehe-
tőségét kihasználó somo-
gyiaktól Hadaró Valentin 
sérült meg súlyosan, a mér-
kőzés után mentő vitte kór-
házba. A hajrában kettésza-
kadt a pálya, hol a hazaiak, 
hol a vendégek támadtak, 
előbb a 85. percben Vadas 
Zalán röviden hazagurított 
labdájára csapott le Kele-
men, de a kapus hárított, 
majd Balázsovics remek ki-
lépése után lövés helyett 
passzolt, de átadása hosszú 
volt Melczernek. A túlolda-
lon a kaposváriak sok hely-
zetet építettek ki, de az érdi 
védelemnek és a kettős hát-

ránynak köszönhetően nem 
jutottak lövésig, csak beadá-
sokig, amelyeket Kertész 
Ferenc rendre lehúzott, s a 
végén is megmaradt az egy-
gólos érdi előny, Limperger 
Zsolt csapata megőrizte hi-
bátlan mérlegét, hét fordulót 

követően ötpontos előnnyel 
vezeti az NB III Nyugati cso-
portját az Érdi VSE.

A nyolcadik fordulóban 
Csiszár Zoltánék Andráshi-
dán lépnek pályára, szomba-
ton 16 órakor.

n  Domi

NB III, Nyugati csoport, 7. forduló:
Érdi VSE–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (2–1)
Érd, 350 néző. Vezette: Kovács G. P. (Fehér M., Reinicz)
Érdi VSE: Kertész F. – Honti, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. (Or-
szág, 48. p.) – Kónya, Csizmadia, Melczer – Tárkányi (Pallagi, 
81. p.), Balázsovics (Korozmán, 92. p.), Kelemen.
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Kaposvári Rákóczi FC: Somodi – Nagy K., Nagy J. P., Lakatos 
G., Hadaró – Pintér A. (Vadas, 74. p.), Házi B. (Kollega, 57. p.), 
Jovánczai, Kertész T. – Hujber (Lőrincz B., 66. p.), Havas.
Vezetőedző: Házi László
Gólszerzők: Melczer (35. p. – tizenegyesből), Kelemen (44. 
p.), ill. Kertész T. (3. p.)

Mestermérleg:
Limperger Zsolt: Mindegyik meccs feszült, nem lehet nyu-
godtan menni egyik csapat ellen sem. Most ez egy hab a 
tortán, hogy egy nagyon jó csapat ellen nyertünk. Azt pró-
báltam sugallni a srácoknak, hogy ne kapkodjanak, mert 
valahogy megéreztem, hogy gólt fogunk kapni hazai pá-
lyán, ezt mondtam a srácoknak is, hogy nem kell pánikolni. 
Azt a játékot játsszuk, amit akkor játszunk, ha mi vezetünk, 
de akkor is, ha az ellenfél. Az eddigi teljesítményünk ellené-
re a célunk nem változott, mindegyik hétvégi meccsünk 
élet-halál, de ez mindenkire igaz, mert erős a mezőny.

Két    ezüsttel és három bronzzal térnek haza Rióból
Öt érmet hoz haza Kraj-

nyák Zsuzsanna és Dani 
Gyöngyi, a két érdi kere-
kesszékes vívó a Rio de Jane-
iróban rendezett paralimpi-
áról. Krajnyák és Dani a tőr-
csapattal ezüst-, a párbajtőr-
csapattal bronzérmet szer-
zett, továbbá előbbi a tőrözők 
egyéni versenyében szerzett 
még egy bronzérmet.

Krajnyák Zsuzsanna az A, 
Dani Gyöngyi a B sérültségi 
kategóriában, párbajtőr 
egyéniben kezdte meg a riói 
paralimpia küzdelmeit, 
amely nem volt akármilyen, 
hiszen múlt keddtől pénte-
kig, azaz négy napon keresz-
tül versenyzett folyamato-
san a két érdi kerekesszékes 
vívó (szerdán a tőr egyéni, 
csütörtökön a tőr csapat, 
pénteken a párbajtőr csapat 
küzdött meg).

A női párbajtőrözőknél 
Dani Gyöngyi a főtábláról 
nem jutott tovább, miután a 
hatos csoportban öt vere-
séggel zárt. Ellenben Kraj-
nyák három győzelmével 
és két vereségével folytat-
hatta a negyeddöntőben, 
ahol tovább is jutott, de 
előbb az elődöntőben, majd 
a bronzmeccsen is veresé-
get szenvedett, így nyitás-

nak egy negyedik helyet 
szerzett.

A szerdai versenynapon a 
tőrözőknél Krajnyák 3–2-es 
mérleggel jutott a nyolc közé, 
itt a hongkongi Ng Justin 
Charissát legyőzte, majd 
egy másik hongkongitól, Yu-
tól már kikapott, így a bron-
zért volt versenyben a kínai 
Changgal, akit 15–12-re 
győzött le, megszerezve ez-
zel – akkor még – kilencedik 
paralimpiai érmét. Dani 
Gyöngyi is továbbjutott cso-
portjából, ám a negyeddön-
tőben vereséget szenvedett 
és hatodik helyen zárt kate-
góriájában.

A párbajtőr csapatoknál 
hat nemzetet osztottak két 
hármas csoportra, Kraj-
nyák és Dani Veres Amaril-
lával egészült ki. A magya-
rok 45–35-re kikaptak Kíná-
tól, de Fehéroroszországot 
ugyanilyen arányban le-
győzték, így az elődöntőbe 
jutottak. A négy között az 
esélyesebb hongkongiak túl 
nagy falatnak bizonyultak 
(45–34), ám a lengyelek elle-
ni bronzmeccset óriási csa-
tában nyerték meg a magya-
rok. Az első asszóban Kraj-
nyák 5–5-öt ért el Marta 
Fidrych ellen, majd Veres 

5–2-re legyőzte Marta Ma-
kowskát. Dani ugyan 5–4-
re alulmaradt Renata Bur-
donnal szemben, de az első 
kör után a magyarok vezet-
tek két találattal. A folyta-
tásban Krajnyák megverte 
Makowskát, Dani viszont 
súlyos, 9–1-es vereséget 
szenvedett Fidrychtől. Veres 
visszahozta a meccset, 9–5-
re jobbnak bizonyult Bur-
donnál, így két kör után dön-
tetlen volt az állás. A hajrá-
ban óriási csata folyt a pás-
ton, előbb a lengyelek elhúz-
tak 35–32-re, majd Krajnyák 
remek vívásának köszönhe-
tően már a magyaroknál 
volt az előny 40–38-ra. Az 
utolsó párban Veres vívott 
Fidrychhel, aki ugyan több 
tust adott az asszóban, és ki 

is egyenlített, de a bronzér-
met eldöntő találatot Veres 
vitte be, megszerezve a csa-
patnak a harmadik helyet.

A „slusszpoén” csak ez-
után jött, amikor azt hiszi az 
ember, hogy négy nap folya-
matos versenyzés után már 
nincs ereje a sportolónak. 
Ehhez képest Krajnyák és 
Dani a tőrözőknél Hajmási 
Évával hármasban remekül 
kezdett, a fehéroroszokat fö-
lényesen, 45–23-ra verték, 
majd kikaptak a kínaiaktól. 
Az elődöntőben a magyarok 
– akárcsak a párbajtőrözők 
csapatversenyében – a hong-
kongiakkal küzdöttek, s ez-
úttal sikerült a bravúr, kiéle-
zett meccsen 41–40-re nyer-
tek Dani Gyöngyiék. A dön-
tőben ismét Kína volt az el-

lenfél, Krajnyák Csang 
Csung-cujtól 5–1-re, Dani 
Zsung Csingtól 5–0-ra, Haj-
mási pedig Csou Csing-
csingtől 5–2-re kapott ki 
nyitásként. A második kör-
ben Dani 5–1-es vereséget 
szenvedett, majd Krajnyák 
8–5-re verte Csout, viszont 
Hajmásit 5–1-re múlta felül 
Zsung. Két kör után a kínai-
ak 30–14-re vezettek. A har-
madik asszóban Dani ugyan 
legyőzte 6–5-re Csout, Haj-
mási pedig 7–5-re Csangot, 
de a befejező embernek, 
Krajnyáknak így is 40–27-es 
kínai vezetésnél kellett meg-
kezdenie összecsapását 
Zsunggal. Utóbbi 5–1-re 
nyert, így Kínáé lett az 
arany, a magyaroké az 
ezüst. n Domonkosb

Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsa
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Sim a győzelemmel nyitottak az érdi lányok
Siófokon kezdte meg a 

2016/2017-es szezont az ÉRD 
női kézilabdacsapata, amely 
idegenben győzte le az SKC-t 
31–27-re.

Szabó Edina együttese a 
siófoki Beszédes József Ál-
talános Iskolában játszotta 
első idei bajnoki mérkőzé-
sét, amelyen a vezetőedző 
nem számíthatott kapusára, 
Janurik Kingára. Az érdi-
ek Fekete Bozsana góljával 
szereztek vezetést, majd a 

másik szélső, Katarina 
Krpezs-Slezák folytatta a 
sort, előbb befutásból, majd 
szélről is eredményes volt, 
de az első tíz percet döntet-
lennel vették a felek. Aztán 
az érdi gólokba Klivinyi 
Kinga és Andjela Bulato-
vics is becsatlakozott, s 
ezekkel a találatokkal az 
ÉRD két góllal lépett meg. 
Ezt követően egy 5–0-s ven-
dégsorozattal és Győri 
Barbara remekbeszabott 

védéseivel Kisfaludy Anet-
ték 11–4-re léptek meg.

Majd ugyan Mariama 
Signaté góljára válaszoltak 
a Balaton-partiak, de 
Krpezs-Slezák nyolcgólosra 
növelte a vendégelőnyt. A 
szünetre viszont csak öt lett 
közte, de a fordulás után Ka-
tarina Krpezs-Slezák két-
szer is jobb szélről vette be a 
hazaik kapuját (11–17). A Sió-
foknak még az sem segített, 
hogy emberelőnyben ját-

szott, az érdiek Signa-
té és Fekete góljaival 
21–16-ra vezettek. A 
siófoki iskola zsúfolá-
sig megtelt tornacsar-
nokában tapasztalható 
hőség viszont többször 
is technikai hibákat 
eredményezett érdi ol-
dalon, míg a hazai kör-
nyezetben játszó somo-
gyiak az utolsó negyed-
órában felzárkóztak 
két gólra is, de a hajrá-
ban Mireya González 
és Klivinyi találataival 
ismét négy volt közte, 
sőt, Krpezs jobb kézzel 
szerzett góljával már 
öt, így percekkel a 
meccs vége előtt eldőlt 
a találkozó. 

Az ÉRD idei első bajnoki 
mérkőzését a Siófok KC vendé-
geként 31–27-re megnyerte, s 

készül a szeptember 24-i, Ip-
ress Center Vác elleni első ha-
zai mérkőzésre. n Domonkos

Mestermérleg:
Horváth Roland: Különleges volt a csarnok klímája, nagyon 
meleg volt, panaszkodtak is a lányok a labda miatt. Nem vol-
tunk képesek átlépni a saját árnyékunkat, ami nagy problé-
mát jelent egy ilyen szintű csapat ellen, ne felejtsük el, hogy 
a tavalyi harmadik helyezettről beszélünk. Sokat hibáztunk, 
de a fiatal érdi kapus nagyon jól védett, kifogott rajtunk. 
Szabó Edina: Nagyon különleges körülmények között zaj-
lott a mérkőzés, hiszen nagyon meleg volt a csarnokban és 
csúszott a labda. Azt hiszem, hatalmas küzdelem zajlott a 
pályán, s az dominált. Örülünk, hogy sikerült kiharcolnunk a 
győzelmet. Külön szeretném kiemelni fiatal kapusunk, Győri 
Barbara teljesítményét, hiszen tulajdonképpen ez volt az 
első, igazi NB I-es mérkőzése, köszönöm edzőjének, Rácz 
Marianne-nak a munkáját vele. Ez a csapat erejét mutatta, 
hogy kapitányuk nélkül is képesek voltak ennyire küzdeni, 
harcolni és megszerezni a győzelmet. 

SIÓFOK KC–ÉRDI VSE 27–31 (10–15)
Siófok, 500 néző. V: Bacs, Bóna
SIÓFOK: Pastrovics – Such 3, Nze Minko 5, Ferenczy 3, al-
Gaui 3, Triscsuk 7 (1), ERDŐSI 6. Cserék: Gercsó (kapus), Brett-
ner, Kaposvári, Deáki, M. Agbaba, Farkas, Bulleux, J. Agbaba, 
Mihályi. Edző: Horváth Roland
ÉRD: Győri – Krpezs-Slezák 12 (3), Signaté 6, Kisfaludy 1, Bu-
latovics 2, Klivinyi 2, M. González 4, Fekete 3. Cserék: Grid-
nyeva (kapus), Szabó L. 1, Barján, Havronyina, Vajda L., Gu-
lyás, Araújo, Bernát. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–3. 18. p.: 4–11. 25. p.: 6–14. 
34. p.: 11–17. 39. p.: 14–18. 44. p.: 17–22. 48. p.: 21–23. 50. p.: 
23–25. 53. p.: 23–28
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3

Középen a hat gólig jutó Mariama Signaté

Telefonszám: 0670-310-8574, 0620-335-9143
e-mail: clima@clima.hu

www.clima.hu
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Készletkisöprés
BEMUTATÓTERMÜNK:

BP. SZENT ISTVÁN ÚT 246.
y a tartás: H-P: 10:00-16:00

- Galanz Arcus 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(AUS-09H53R150P): br. 260.000 Ft helyett130.000 Ft

- Galanz Arcus 3,5kW Inverteres klímaberendezés
(AUS-12H53R150P): br. 280.000 Ft helyett140.000 Ft

- Mitsubishi 3,5kW Inverteres klímaberendezés
(MSZ DM35): br. 320.000 Ft helyett 190.000 Ft

- Toshiba 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(Avant): br. 270.000 Ft helyett 170.000 Ft

- Daikin 2,6kW Inverteres klímaberendezés
(FTXB25C): br. br. 260.000 Ft helyett 150.000 Ft

KLÍMASZERELÉS: 40.000Ft-tól

B

1213
Nyitva

SALE

GYERE EL, ÉS SZURKOLJ VELÜNK!

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

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU

NO
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VS.VS.

SZEPT. 24.18:00

39
98

45

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

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

telefonszámon.



22 | 2016. szeptember 21. |    hirdetés

FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL
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Törökbálinti Auchanban lévő
divatüzletünkbe keresünk

eladópénztáros
munkatársat.

Érd: +36-30-913-5978 40
11
19

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

39
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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

39
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MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészetimunkák: palántázó, árumozgató,

komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Címkéző, komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Árufeltöltő, pénztáros (időszakosmunka - többhelyszín)

• Szakképzett eladó, pék, hentes (többhelyszín)

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

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 40
00
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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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Az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

gépkocsivezető
Munkaköri feladat: a Társaság gépjárműveivel szállítási feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
• „B,C,E”kategóriás GKI jogosítvány,
• OKJ-s konténerszállító, és gépjárműre szerelt daru kezelői tanfolyam
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás
Munkavégzés helye: 2030 Érd, Fehérvári u 63/b-c telephelyen (változó
munkavégzési hely)
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra,
egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos Kollektív Szerződés tartalmaz
rendelkezéseket
Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően megegyezés szerint
Benyújtandó iratok: önéletrajz, bizonyítványok
Jelentkezés határideje: 2016. október 6.

A jelentkezési dokumentumokmegküldése
a dunapart@erdivizmuvek.hu e-mail címre, illetve

a 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c levelezési címünkre történhet.

40
09

26

Budaörsi munkahelyre

keresünk

OPERÁTORT
kábelkonfekció gyártására.

Amit kínálunk:

- versenyképes jövedelem,

- étkezési és utazási

hozzájárulás

- fiatalosmunkahelyi légkör.

Fényképes önéletrajzát küldje az:

attila.toma@@@artec-syyystems.eu

e-mail címre.

Tel: 0623/428-337

Hirdetésfelvétel
Apróhirdetését feladhatja személyesen 

ügyfélszolgálati irodánkban.
2030 érd, szabadság tér 12.

Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117  
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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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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Kertápolást, kertépítést, öntöző
rendszerek telepítését válla-
lom. Szőnyi Levente mezőgaz-
dasági mérnök. 70/526-95-35

ÁLLAT - NÖVÉNY

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

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

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

396968

BÚTOR

Érden eladó különféle asztalok,
székek, bútorok, 2db mosógép.
Telefon: 06-23/391-040.

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

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.

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

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

HÁZTARTÁS

Tészta rendelésre eladó! Házi,
kézzel gyúrt, bio, 10 tojásos.
500,-Ft/fél kg. 10 kg felett 10%
kedvezmény. Házhoz szállítás!
06-20/483-04-48.

Vasalást, főzést vállalok a délelőt-
ti órákban. 06-20/483-04-48.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

39
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EGÉSZSÉG

Fogyás éhezés, és mozgás nélkül.
Próbálja ki, a forradalmian új
termékünket!
www.blaci.sevenpoint2.com

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu

39
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e esü
OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

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

58
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Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

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

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

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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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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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 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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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
az alábbi munkakörökben
felvételt hirdet:

kertészeti segédmunkás,
építőipari segédmunkás.

Fizetés bértábla szerint.
Bővebb információ:23/365-610
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Nemzetközi cég diósdi irodájába
CNC és hagyományos gépkeze-
lő, műszerész, minőségbiztosí-
tási vezető, minőségellenőr,
CNC programozó-tervezőmér-
nök munkatársat keres. Fény-
képes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Nemzetközi cégbe jól kommuni-
káló, agilis hölgyek, és urak je-
lentkezését várjuk piacbővítési
feladatokra, amelyet a cég a vi-
lágforgalomból való részese-
déssel jutalmaz. Érdeklődni le-
het: 06-20/439-41-24-es tele-
fonszámon.

Érdi, forgalmas sörözőbe
PULTOSHÖLGYEKET

keresünk, akár heti 1-2 napra is.

Tel.: 06 20/331-3276 40
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
fodrász ésműkörmös

munkatársak jelentkezését várjuk.
T: 06-20-417-1665 39
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Nemzetközi cég diósdi irodájába
informatikust keres minimum
középfokú angol nyelvtudással.
Fényképes önéletrajzokat, fize-
tési igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

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

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

ÁLLÁST KERES

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

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

TELEK

Érden gazdasági övezetű, 750
nm-es telek tulajdonostól ela-
dó. 06-30/210-11-61.

VÁLLALKOZÁS

INGATLAN

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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Kiadó kis családi házat keresek.
Később megvásárolnám. Felújí-
tást vállalom. 06-30/218-6994.

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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 39
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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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INGATLAN

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

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.

38
90

03

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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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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Ács- és kőművesmunkát, új tető
készítését, régi tető átrakását,
palatető felújítás (bontás nélkül
is), beázás és viharkár elhárítá-
sát legolcsóbban vállalom. Te-
lefon: 0630/566-90-51

AUTÓ/MOTOR

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

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261
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Eml ékezés a múltra, készülődés a jövőre
Szeptember 14-én – a Szent Kereszt felmagasz-
talásának ünnepén – ünnepi szentmisével zárult 
a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola jubileumi éve. 

A szentmisét Spányi Antal 
megyés püspök mutatta be, 
Hajdu Ferenc püspöki biztos 
és Szalma István diakónus, 
az iskola egykori igazgatója 
részvételével. Az ünnepség-
nek az Érd-Újvárosi Jézus 
Szíve Templom adott otthont, 
amelynek padjai megteltek 
az ünneplő érdiekkel, akik 
nemcsak a szentmise, hanem 
a tanulók jubileumi műsorá-
nak is részesei lehettek.

– Ez a huszonöt év, amit 
most megünnepeltünk, há-
laadás Istennek és az em-
bereknek, akiknek mun-
kája nélkül az iskola nem 
állhatna fenn, és a szülők-
nek, akik a gyerekeiket az 
iskolára bízták. Hála az 
önkormányzatnak, a vá-
rosnak, amely magáénak 
ismerte és segítette ezt az 
iskolát az elmúlt huszonöt 
évben – mondta lapunknak 

Spányi Antal megyés püs-
pök.

Hajdu Ferenc püspöki biz-
tos tudósítónknak úgy fogal-
mazott: a visszatekintés 
mellett a jövőre is gondolni 
kell.

– Az iskola mindig a jövő-
ről szól. Természetes, hogy 
számba vesszük, mi minden 
történt az elmúlt két és fél 
évtizedben, mi mindennek 
örülhettünk, és köszönetet 
mondunk mindazoknak, 
akik segítettek bennünket, 
de az előretekintést, a követ-
kező huszonöt évet tartjuk 
igazán fontosnak – hangsú-
lyozta az iskola alapítója.

A jövőre gondolt Bács Ist-
ván alpolgármester is, aki 
köszöntőjében arra utalt: 
nagy örömmel venné, ha a 
saját gyermekei is a Maria-
num iskola növendékei lehet-
nének, ha eljön az ideje.

– Mára a Marianum lett az 
érdi járás talán legjobb isko-
lája, ahol a gyermekek nem-
csak a kötelező tantervben 
foglaltakat sajátíthatják el, 
hanem lelki fejlődésük is a 
lehető legmagasabb szinten 
biztosított – hangsúlyozta az 
alpolgármester, aki még 
sokszor huszonöt évet kívánt 
az iskolának.

Nemcsak a megőrzésre, 
hanem a további fejleszté-

sekre is van erő: mint Ta-
kácsné Tóth Noémi, az isko-
la igazgatója lapunknak el-
mondta, a tervek szerint ősz-
szel megkezdődik az iskola 
bővítése az egyházmegye 
beruházásában, és bíznak 
benne, hogy az új szárny 
jövő szeptemberre már állni 
fog. Ez egy új tornatermet, 
ebédlőt, négy tantermet fog-
lal majd magában, és az épü-
let mögött egy zárt sportpá-
lyát is kialakítanak.

A jubileumi szentmisén kö-
szöntőt mondott Szedlacsek 
Emília, az EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkárságának 
főosztályvezetője is.

n  ÁdÁm KatalinAz új, négyszintes, 1664 négyzetméteres szárny átjáróhíddal kapcsolódik majd a régihez

A jubileumi évet lezáró szentmisét Spányi Antal megyés püspök mu-
tatta be
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