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Új  egészségügyi központok nyílnak
Hétfőn megnyílt a gyermekegész-

ségügyi központ a Bajcsy-Zsilinszky 
út 47. szám alatt: gyermekorvosok és 
védőnők kaptak helyet a régen is 
rendelőként működő, most teljes fel-
újításon átesett épületben, míg a fel-
nőttek háziorvosai a 40-es szám 
alatti, szintén új rendelőbe költöznek 
majd. Épül a Felső utcai új egészség-
központ is, és tervben van az ófalusi 
rendelő felújítása, valamint a Bölöm-
bika utcai elköltöztetése is. T. Mé-
száros András kérdésünkre el-
mondta: az elmúlt tíz esztendőben a 
háziorvosi rendelők többsége meg-
újult Érden, és új szárnnyal, új szol-
gáltatásokkal bővült a szakorvosi 
rendelőintézet is. A polgármester 
hangsúlyozta: a régi szárnyról sem 
feledkeztek meg. Az épület e részét 
és a gépparkot a Modern Városok 
program keretében újíthatják fel, 
mintegy 1,2 milliárd forintból. (Ké-
pünkön a megújuló intézmény lát-
ványterve.)� n�6. oldal

Az érdi baloldal megbukott

Önmagába kell néznie és végiggondolnia, hogy sza-
bad-e a város fejlesztése ellenében, az érdiek ellené-
ben gyakorolt politikát folytatnia – így értékelte az 
október másodikai népszavazás érdi eredményét T. 
Mészáros András polgármester.  n�7. oldal

Hét év képekben

Rendhagyó kiállításnak ad otthont a Parkvárosi Kö-
zösségi Ház: a Parkoló program hét esztendeje eleve-
nedik meg fotókon és apró tárgyakon keresztül. A 
tárlat megmutatja, honnan hova jutottak, s hogy sike-
rült az álmaikat megvalósítani.  n�18. oldal

Drámai pótselejtező

Nem volt egyszerű dolga a magyar női röplabda-vá-
logatottnak az Európa-bajnokságra való kijutás szem-
pontjából, hiszen a pótselejtező első mérkőzésén Ro-
mánia 3:0-ra legyőzte Jan de Brandt lányait. Végül 
aranyszettel jutottak ki a magyar lányok.  n�20. oldal
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„SEGÍTSÉG,
DACKORSZAK”
„HÁTHA

TUDJA”
2 előadás szülőknek,
pszichológus vezetésével!

Részletek az 5. oldalon
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Redőny, reluxa, roletta,
szalagfüggöny, napellenző,

szerelése, javítása, rövid
határidővel, reális áron, garanciával.
Nyílászáró cserék német profilból,

egyedi méretekben is.
Nyílászáró javítások, beállítások,

ingyenes felmérés, szaktanácsadás.
Maráczi Zoltán

Érd, Nógrádi u. 21.
Mobil: 0630/922-3843
Tel: 0623/377-840
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Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ügyfélszolgálati iro-
dánk és szerkesztőségünk 
2016. október 15-én, 
szombaton zárva tart. 

Szerkesztőség
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Az  aradi Golgotára ráragyog a nap sugára...”
A diákok emlékműsorral, városunk önkormány-
zatának, intézményeinek és szervezeteinek 
képviselői koszorúzással tisztelegtek az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc leverése után 
mártírhalált halt tizenhárom honvédtiszt és 
Batthyány Lajos emléke előtt.

A magyar kormány 2001. 
november 24-én nemzeti 
gyásznappá nyilvánította 
október 6-át. Ezen a napon 
az állami lobogót félárbocra 
eresztik, a középületekre ki-
tűzik a gyászlobogót, s or-
szágszerte megemlékezést 
tartanak.

Városunkban a Kálvin téri 
református templom kertjé-
ben húsz évvel ezelőtt avat-
ták fel Domonkos Béla szob-
rászművész alkotását, a 13 
aradi vértanú – Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Lahner György, Lá-
zár Vilmos, Leiningen-Wes-
tenburg Károly, Nagysándor 
József, Pöltenberg Ernő, 

Schweidel József, Török Ig-
nác, Vécsey Károly – és Bat-
thyány Lajos emlékoszlopát. 
Azóta az érdiek minden év-
ben itt hajtanak főt a mártí-
rok előtt, s emlékeznek Ma-
gyarország első felelős mi-
niszterelnökére, akit Buda-
pesten végeztek ki ugyan-
ezen a napon.

Idén – a két évtized alatt 
talán először – a kora őszi 
zord időjárás miatt a temp-
lom belső terében tartot-
ták meg az október 6-ai 
ünnepséget. A Himnusz 
elhangzását követően a 
Bukovinai Székely Népdal-
kör a szabadságharc emlé-
két idéző népdalokat éne-
kelt, majd T. Mészáros 

András mondott ünnepi 
beszédet.

A polgármester a Vasár-
napi Újság 1899-ben megje-
lent, az aradi vértanúkra 
emlékező vezércikkéből 
idézett, amelynek szerzője 
többek között reményét fe-
jezi ki, hogy az akkori, fél-
évszázados évfordulót kö-
vetően sem szűnnek meg 
hazánkban „a dicsőségnek 
és a gyásznak, de mindenek 
fölött a hálának emlékün-
nepei (...), míg Magyaror-
szág fönnáll, s míg csak egy 
magyar él”.

– S valóban: azóta is min-
den év október 6. napján a 
szabadságharc mártírjaira 
emlékezünk, s így lesz ez, 
amíg magyar él a Földön, 
mert az emlékezés köteles-
ség. Ima, amelyet a nemzet 
szabadságának oltáránál 
mondunk. Nincs szentebb 
kötelességünk ennél, mert a 
mi nemzetünk, a magyar 
nemzet tudja és érzi legin-
kább Európában, mit jelent a 
szabadság. Éreztük mind-
annyiszor, amikor elvették, 
és tudtuk, mit jelent, amikor 
újra és újra visszavettük. A 
szabadság szeretete adja 
nemzetünk igazi önbecsülé-
sét, élni akarását, ebből nye-
rünk új és új erőt – emelte ki 
a polgármester

Majd T. Mészáros András 
napjaink eseményeivel vont 
párhuzamot: – Szabadsá-
gunkat legtöbbször a fegy-
verek erejével vették el tő-
lünk, s ilyenkor fegyverrel 
védtük, amíg erőnkből futot-
ta. S van, amikor a hatalmi 

szó erejét próbálják ellenünk 
fordítani. Ilyenkor nekünk is 
a szó erejével kell visszavág-
nunk. A múlt vasárnap is ez 
történt. Az európai bürokra-
táknak a nemzeti szuvereni-
tásunk csorbítására irányu-
ló törekvéseikre válaszul 
mondta ki együtt a nemet 3 
millió 300 ezer magyar. Eb-
ben a 3 millió 300 ezer em-
berben megtestesül a ma-
gyar lélek, amely mindenki 
más előtt képes érzékelni a 
bajt. Ezeréves történelmünk 
érlelte ki e képességet. Ez a 
megmaradás elpusztíthatat-
lan vágya, a szabadság iránt 
érzett szent hit.

Az ünnepi beszédet köve-
tően a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola tanuló-
inak versekből, dalokból és 

tánckoreográfiákból össze-
állított műsorával folytató-
dott a megemlékezés. S bár 
kinn zuhogott az eső, a 
templom falai közt emléke-
ző érdiek a lelkükben mégis 
azt látták, amit Ady Endre 
Október 6. című versének 
soraiban olvashatunk: „Az 
aradi Golgotára ráragyog a 
nap sugára...”.

Az ünnepség végén az ön-
kormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzatok, a városi 
intézmények, pártok és helyi 
szervezetek képviselői egy-
más után fejet hajtottak az 
aradi mártírok és Batthyány 
Lajos emléke előtt, s elhe-
lyezték koszorúikat a temp-
lomkertben álló emlékmű 
talapzatánál.

n Bálint Edit

T. Mészáros András polgármester és Bács István alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) is elhelyezték koszorújukat  (Fotó: Boros Sándor)

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulóinak tánckoreográfi-
ákból összeállított műsora (Fotó: Boros Sándor)

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

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

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16
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BBiiooCCoo CC-vviittaammiinn 11000000mmgg
Családi kiszerelés 100 db.
Ára: 2290 Ft helyett

1490 Ft 14,9 Ft/db

EEz a kupon egyszeri 20%
kkedvezményre jogosít, melyet a
vvásárlás végösszegéből vonunk le.

Érvényes 2016. október 25-ig.
Ajánlatunk egyéb kedvezménnyel össze nem vonható,

valamint a már akcióban lévő termékekre nem vonatkozik.
Herbária Balance, 123.sz üzlet
Érd
Diósdi út 2-4.
06-23/232- 724

Kérd 5%-os törzsvásárlói kártyánkat
üzletünkben!

1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
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„A lelkemben Alain Delon vagyok”

Pom  pásan buszozunk Hodorral
Amellett, hogy szinkronizál, játszott a Légy jó 
mindhalálig és a Valahol Európában színdara-
bokban, de pszichológiai abszolutóriumot is 
szerzett. Szeptember végén pedig a BKK ügy-
feleinek döntése alapján a férfiak közül az év 
buszsofőrének választották. Garamszegi Gáborral 
beszélgettünk.

n Nyilas HajNi

– Hogyan érinti önt, hogy 
bár közel két évtizede szink-
ronizál, a reflektorfény mégis 
most vetül önre, amikor az év 
sofőrjének választják?

– Amennyiben a gomblyu-
kamban lévő virágot szago-
lom, úgy azt kell mondjam, 
hogy jó, de az élet nem erről 
szól. Az elismerés nem csak 
az enyém, hiszen nem egye-
dül szereztem. Gondolni kell 
mindazokra, akik mögöttem 
állnak: a diszpécserek, a ga-
rázsmesterek, a buszvezető 
kollégák, a VT-Arriva veze-
tése, vagyis az emberek. Hi-
ába szinkronizálok én ren-
geteget, ettől én még nem le-
szek az év sofőrje. A siker-
hez egy csapatra volt szük-
ség, így a kitüntetés innentől 
fogva, úgy gondolom, hogy 
valamennyi dolgozót, vala-
mennyi sofőrt megilleti. Az 
egészben szerintem az a jó, 
hogy az utasok bepillantást 
nyerhettek abba, hogy mi is 
emberek vagyunk, akiknek 
jólesik, ha észreveszik és 
nem buszvezető automata-
ként tekintenek rá.

– Már gyermekként sofőr 
akart lenni?

– Hogyne! Sokszor térde-
peltem otthon és játszottam 
sofőröset. Akkoriban ilyen 
vitrines busz volt, ma már 
szerintem a legtöbb kolléga 
nem vállalkozna arra, hogy 
ezeket vezesse. Ma már csak 
nosztalg iából láthatunk 
olyanokat az utakon. Aztán 
ez a vágyam elmúlt. Végül a 
kényszer miatt lettem sofőr 
három éve, mert valahogy 
többen lettünk a szinkron-
ban, és keresnem kellett 
mellé egy főállást. Ugyanak-

kor amiatt igazán boldog va-
gyok, hogy a szakma az 
„asztalon tart” engem. Ne-
héz bekerülni és bent ma-
radni, de a lehulló morzsá-
kat szépen fel tudom csipe-
getni. Tudom és ismerem a 
határaimat, és úgy vélem, 
hogy reálisan nem várható 
el, hogy főszerepeket kapjak 
azokkal szemben, akik gyer-
mekkoruktól vagy egészen 
fiatal koruktól szinkronizál-
nak, hiszen én csak 37–38 
évesen kezdtem. Akik fiata-
lon kezdik, azért szereznek 
előnyt,  mert  szépen  és  tisz-
tán tanulnak meg beszélni 
és szinkronizálni, míg ne-
kem komoly munkám van 
abban, hogy a hosszú évek 
alatt hibásan berögzült ele-
meket letisztítsam. Ehhez 
sokat kell gyakorolnom, 
hogy az általam elmondott 
15–20 mondat lemehessen a 
televízióban vagy a mozi-
ban. Ezt a hátrányt már nem 
tudom ledolgozni a fiatalok-
kal szemben, de bevallom, 
hogy nem is akarom. Tisztá-
ban vagyok a saját korláta-
immal és már azért hálás 
vagyok, hogy ott lehetek. Ott 
állhatok Reviczky Gábor 
vagy Szersén Gyula mellett, 
vagy azok mellett a tehetsé-
ges fiatalok mellett, akikre 
én úgy nézek fel, mint a fo-
cista kisgyermekek Lionel 
Messire.

– Milyen út vezetett a 
szinkronstúdiókig? Miért 
várt ezzel közel negyven 
évet?

– Nagyon sok mindent ki-
próbáltam az életemben, de 
mindenben csak ideig-óráig 
éreztem jól magam. Tiné-
dzserként pedig rettenete-
sen dadogtam. Aztán egy-
szer csak a kezembe kaptam 

egy ismerősömtől Gáti Jó-
zsef előadásában Babits Mi-
hály Jónás könyve című ver-
sét azzal az utasítással, 
hogy olvassam úgy, hogy 
közben hallgatom. Így tet-
tem Vas István Ötven felé 
című versével is, míg azt vet-
tem észre kamaszként, hogy 
elkezd fejlődni a beszédrit-
musom. Ennek az lett az 
eredménye, hogy megtanul-
tam a Jónás könyvét, aminek 
az előadási ideje 21–23 perc. 
Tudom, mert lemértem már 
a buszon is. Az pont a Kelen-
földi pályaudvar és a Savoya 
park távolsága. Vicces volt, 
mert jöttek az utasok, mi-
közben én verset mondtam a 
fülkében. Visszatérve tehát, 
nagyjából 14 éves koromtól 
elkezdtem tanulni a verse-
ket. Ennek a tudásnak az 
első gyümölcse a katonaság-
nál érett be, ahol folyamato-
san hívtak szavalni, és ami-
ért folyton jutalomszabadsá-
gokat kaptam. Nagyjából a 
katonaidőm felénél jártam, 
mikor megszületett a na-
gyobbik lányom és kértem, 
hogy írjanak be nekem 4 nap 
kötelező szabadságot, amit 
ugyan kiadtak, de be nem ír-
tak, mert a parancsnok sze-
rint, ha bejegyzik, már visz-
sza sem kell mennem. Majd 
1987-ben Egerben rendeztek 
egy vers- és prózamondóver-
senyt, aminek nem voltak 
helyezettjei, de a legjobbak 
bejuthattak a gálába. Izgal-

mamban másnaposan, az 
egri borozók kiváló ismere-
tében léptem színpadra, ahol 
belesültem egy Karinthy 
nyolcpercesbe. Viszont tet-
szettem a zsűrinek, ezért el-
küldtek, hogy igyak egy ká-
vét és utána jöjjek vissza. 
Este szerepeltem a gálában, 
ami egyúttal a Ki Mit Tud? 
középdöntője is volt. Ennél a 
pontnál viszont nagyon meg-
ijedtem, hiszen egyenes út 
vezetett volna a színművé-
szeti főiskolára. Tudtam, 
hogy nappali tagozatra nem 
mehetek, hiszen az első há-
zasságomból már volt egy 
fiam és a jelenlegi házassá-
gomból már megszületett a 
nagyobbik lányom. El kellett 
tartanom a családom, ezért 
ott lezártam magamban egy 
időre ezt a pályát, és ekkor 
kezdtem el mindenféle olyan 
dologgal foglalkozni, ami 
csak foltokban okozott örö-
met. Végül sok évvel később, 
a kétezres évek elején egy 
statisztaszervező hölgy be-
ajánlott engem Kosztola Ti-
bor szinkronrendezőhöz. A 
hír hallatán annyira izgatott 
lettem, hogy megtanultam 
vagy ötven verset és tíz pró-
zát, majd a találkozónkon a 
szinkronrendező annyit 
mondott, hogy egész jó han-
gom van, majd hívnak. Mire 
lemondtam róla, csörgött a 
telefonom, hogy csináljak 
meg egy hangalámondást. 
Azt sem tudtam, eszik-e 

vagy isszák-e, de úgy voltam 
vele, ha hívnak, menni kell. 
A szinkronstúdióba lépve 
Velenczey István Jászai Ma-
ri-díjas színész jött szembe, 
amitől még jobban izgalom-
ba jöttem. Nagy nehezen fel-
vettük az anyagot, ami után 
egyre többet hívtak. Érde-
kes, hogy akkoriban sokáig 
azt hitték a koromból kifo-
lyólag, hogy vidéki színész 
vagyok. Aztán kiderült, 
hogy csak egy érdi lelkes 
amatőr vagyok, de ennek el-
lenére megkaptam a lehető-
séget, hogy elkezdjem tanul-
ni. Ahogy említettem, későn 
kezdtem ahhoz, hogy nagy 
szerepeket játszhassak, de 
én ezt elfogadtam. Ha nem 
fogadtam volna el, akkor egy 
elégedetlen, zsörtölődő em-
ber lennék, viszont én most 
nagyon boldog vagyok, mert 
tudom, mire vagyok képes. A 
kollégáim is tudják, és ezért 
szeretjük egymást. Őrülten 
jólesett, amikor a szinkro-
nos kollégáim gratuláltak az 
elismerésemhez és kedves 
szavakkal illettek. Beval-
lom, csorogtak a könnyeim a 
meghatottságtól.

– Mióta él Érden?

– 1994. június 10-én, pén-
tek délután költöztünk Érd-
re. A Tömösi utcában vásá-
roltunk egy kis házat, majd 
1998-ban költöztünk egy na-
gyobb ingatlanba a Szovátai 

Garamszegi Gábor vagyok, aki kiváló környezetben nagyszerű utasokat szállíthat nap mint nap…
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utcában, ahol a mai napig 
élünk. Sajnos a lányaink már 
kirepültek, de a feleségem-
mel szeretünk itt élni, hiszen 
a lakosság összetétele na-
gyon heterogén, így azt, amit 
mondjuk az emberek más fal-
vakban vagy városokban ta-
pasztalnak, hogy dinasztiák 
élnek egy helyen évtizedek 
óta, itt nem érezzük. Itt nem 
vagyunk kívülállók. Buda-
pestről jöttünk Érdre, de már 
nem vágyom vissza. Itt ki tu-
dok kapcsolni.

– Melyik szerepére a leg-
büszkébb? Van-e szerepál-
ma?

– Nincs igazán szerepál-
mom. A lelkemben ugyan 
egy Alain Delon vagyok 
vagy Roger Moore, de őket 
lefoglalta a Láng Dodi (Láng 
József Jászai Mari-díjas szí-
nész – a szerk.) és a Kautzky 
Armand, aki ugye többek 
között James Bondnak köl-
csönzi a hangját. De én is 
voltam James Bond egyszer. 
Ian Flemingről készült egy 
dokumentumfilm, aminek a 
végén, egy partin a bokrok 
közül kilépett egy surdasap-
kás figura, aki azt mondta: 
„A nevem Bond, James 
Bond”. Ilyenformán nincs ál-
mom, de büszke vagyok 
arra, hogy a Grimm című 
amerikai sorozatban én le-
hetek Bud, aki egy alacsony, 
kopasz, dadogós pali, akit 
igazi kihívás szinkronizálni.

– Sokan felkapták a fejü-
ket arra, hogy a Trónok har-
ca című sorozatban ön köl-
csönzi Hodor hangját, aki 
mindig csak egy szót, a saját 
nevét ismételgeti. Ennek el-

lenére a legtöbben mégis 
innen ismerik önt mint 
szink ronszínészt.

– Nagyon népszerű ma-
napság a sorozat és valóban 
kuriózumként hatott, hogy 
az év sofőrje címért folyó ver-
senyben van egy olyan busz-
vezető, aki ebben a milliók 
által kedvelt műsorban 
szinkronizál. Hodor egy 212 
centiméteres óriás, aki exp-
resszív afáziában szenved, 
ami annyit tesz, hogy egy 
agyi károsodás következté-
ben elveszítette a beszéd-
készségét, ezért három éven 
keresztül csak a saját nevét, 
a Hodort emlegette. Igen ám, 
de ebbe az egy szóba kellett 
belesűríteni minden érzel-
met, minden tevékenységet, 
tehát ebben a formában volt 
benne kihívás. Sajnos a kö-
vetkező évadban már nem 
szinkronizálhatom őt, mert 
meghalt a filmben, de annyi 
azért kiderült, hogy azért is-
mételgeti folyton a nevét, 
mert tizenéves korában hip-
notizálták őt, hogy harminc 
év múlva beteljesíthesse a 
sorsát, és ahogy azt ismétel-
gette, hogy „Hold the door” 
(Tartsd az ajtót), összekapta 
a szót és kialakult a Hodor. 
De ennek a munkáknak is 
megvan a maga bája, mert 
ezek a szereplők kultikus fi-
gurákká válnak. Anélkül, 
hogy összehasonlítanám 
magam Alfonzóval – akinek 
a nevét arany betűkkel és re-
megve írom le – ő csinálta 
annak idején a Gusztáv című 
mese vokális elemeit. Egy 
szót nem mondott benne, 
annyi lehetősége nem volt, 
hogy a Gusztáv nevet ki-
mondja, mégis óriási sikert 

aratott. De említhetjük Mar-
delt, a kutyát is. Farkas An-
tal csinálta ezt a mindenki 
által ismert hörgős nevetést. 
Megkérték a Tóni bácsit, 
hogy legyen kedves nevetni 
normálisan, de a Tóni bácsi 
meg volt fázva, ezért csak 
hörögni tudott, de annyira 
tetszett mindenkinek, hogy 
onnantól így kellett csinálni, 
s Farkas Antal egyik leghí-
resebb szerepe lett.

– A családja hogyan fo-
gadja a sikereit? A kisebbik 
lánya például sohasem hall-
hatta önt, mert hallássérült, 
jelbeszéddel kommunikál-
nak vele.

– Valóban, a kisebbik lá-
nyom, Zita nem hall. Vagy-
is hall, de nem hall. Van 
neki egy implantátuma, 
amit a csigába építenek be, 

de ettől függetlenül a kör-
nyezetével úgy kommuni-
kál, hogy szájról olvas. Ő 
például nem ismerte Ho-
dort és a Trónok harcát, 
most – hogy így a szavazás 
kapcsán elővették velem 
kapcsolatban, mint érde-
kességet – kezdte el nézni a 
sorozatot. A családom töb-
bi tagja megszokta, hogy 
szerepelek a tévében, hogy 
hallják a hangom bizonyos 

műsorokban. A leggyak-
rabban egyébként fel sem 
fogják, hogy én voltam. Az 
édesanyámnak például ele-
inte nagy izgalommal mu-
togattam, hogy na, most jö-
vök én, mire azt mondta, 
hogy nem ismerte meg a 
hangomat. Inkább azt em-
legeti ilyenkor, hogy édes-
apám mennyire büszke len-
ne, ha hallana.

– Az utasok megváltoz-
tak, amióta kiderült, hogy ön 
az év sofőrje, aki nem melles-
leg Hodor magyar hangja?

– Akik az első forduló-
ban felkapták a fejüket, 
azok nyíltan mosolyogtak, 
hozzám szóltak, beszélge-
tést kezdeményeztek. Az-
tán, ahogy egyre többen 
megosztották a BKK által 
készített kisfilmet és el-
kezdtem szerepelni az or-
szágos televíziócsatorná-
kon, úgy még több utason 
láttam, hogy felismer. Most 
ott tartunk, hogy a tizen-
éves gyerekek felszállnak 
a buszra és elmondják egy-
másnak, hogy ezt a pasast 
látták a tévében. Én vala-
mennyiüknek hálás va-
gyok, hiszen engem ők je-
löltek. Nem én jelentkez-
tem a versenyre, hanem a 
kollégák és a közlekedők 
javasolhattak sofőröket a 
címre. Emiatt is volt talán 
ilyen nagy a médiafelhaj-
tás körülöttem. Aztán ami-
kor kiderült, hogy szinkro-
nizálok és én vagyok a 
hangja Hodornak, még job-
ban felkapott a média. 
Több mint hétszáz szava-
zattal nyertem.

– Színésznek vagy sofőr-
nek tartja magát?

– Garamszegi Gábor va-
gyok, akinek az élet megad-
ta azt a lehetőséget, hogy 
nagyszerű emberek között 
játszhat színpadon és a 
szinkronstúdiókban, és Ga-
ramszegi Gábor vagyok, aki 
kiváló környezetben nagy-
szerű utasokat szállíthat 
nap mint nap.

…és Garamszegi Gábor vagyok, akinek az élet megadta azt a lehe-
tőséget, hogy nagyszerű emberek között játszhat színpadon és a 
szinkronstúdiókban
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Októberi akció a Bem téri
Lipóti Pékségben!

3 helyben sütött sütemény
vásárlásánál a 3. termék 50%-os
kedvezménnyel vásárolható meg.

18-20 óráig minden fehér pékáru
és helyben sütött termék 50%

engedménnyel.

Rendelni szeretne, vagy félretetetné kedvenc kenyerét?
Hívjon minket: 06 20 424 10 41

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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Folytatás a címlapról:

Kipp - Kopp Óvoda, folyamatos felvétel.
Mindent egy helyen, kiváló szakemberekkel.
1225 Budapest, Nagytétényi út 67.
2030 Érd, Áfonya u. 12. Folyamatos felvétel.
061-207- 3938; 06-30- 957-9430
beszov@t-online.hu

Népszerű témákról közérdekű előadások:

„Segítség, dackorszak”
Az egyéni akarat és a családi szabályok összehango-
lása. Október 26. 17 óra

„Hátha tudja”
Védelem és a támogatás mellett az önállósodás
feltételei, leválás. November 30. 17 óra

Helyszín: 1225 Budapest, Nagytétényi út 67.
Tartja: Magyar Judit pedagógiai szakpszichológus
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1,2 milliárd forint a szakrendelőre

Új  egészségügyi központok nyílnak
Hétfőn megnyílt a gyermekegészségügyi köz-
pont a Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatt: gyer-
mekorvosok és védőnők kaptak helyet a régen 
is rendelőként működő, most teljes felújításon 
átesett épületben, míg a felnőttek háziorvosai a 
40-es szám alatti, szintén új rendelőbe költöznek 
majd. Épül a Felső utcai új egészségközpont is, 
és tervben van az ófalusi rendelő felújítása, vala-
mint a Bölömbika utcai elköltöztetése is.

Hétfőn gyermekegészség-
ügyi központ nyílt a Bajcsy-
Zsilinszky út 47-es szám 
alatt. A korábban is orvosi 
rendelőként funkcionáló 
épületbe – amelyet 30 millió 
forintos állami pályázati for-
rásból újítottak fel – két házi 
gyermekorvos és öt védőnő 
költözött október 7-én.

Dr. Veres Judit, az önkor-
mányzat szociális és egész-
ségügyi bizottságának Fi-
desz–KDNP-s elnöke la-
punknak elmondta: az épü-
let még 1987-ben, társadalmi 
munkával épült, elvileg két 
háziorvosnak, két házi gyer-
mekorvosnak és két védőnő-
nek. Idővel kinőtték az épü-
letet: az utóbbi tizenöt évben 

már három háziorvos, két 
gyermekorvos és öt védőnő 
szorongott itt.

– Felújítás az elmúlt évti-
zedek alatt nem történt. A 
tető beázott, a korlát megla-
zult, az ablakok, ajtók nem 
zártak rendesen, a szél vitte 
a cserepet és az esőcsatorna 
is szétment. A hideg télben a 
fűtés időnként nem műkö-
dött – sorolta a problémákat 
a doktornő.

A harmincmillió forintból 
megújult, akadálymentes 
épületet a gyermekorvosok 
és a védőnők veszik birtok-
ba, míg a felnőttek háziorvo-
sai a Bajcsy-Zsilinszky út 
40-es szám alá költöznek, 
ahol négy orvosnak lesz le-

hetősége rendelni. Ez az új 
rendelő vállalkozói beruhá-
zásból épült, a patikával 
együtt, a BENU gyógyszer-
tárakat üzemeltető Pharma-
nova Zrt. jóvoltából.

– A patika már megnyi-
tott, a rendelőt október 25-
én adják át ünnepélyes kere-
tek között, amit az indokol, 
hogy a BENU Zrt. századik 
patikája az érdi az ország-
ban – tette hozzá Veres dok-
tornő, aki hangsúlyozta azt 
is: a Bajcsy-Zsilinszky út 40-
es és 47-es szám alatti ren-
delők a határidőknek megfe-
lelően készültek el. Kérdé-
sünkre elmondta azt is: so-
kak életét érintik e változá-
sok, hiszen a költöző házior-
vosok 7–8 ezer lakost, a 
gyermekorvosok 3–4 ezer 
kisgyermeket látnak el, nem 
beszélve az öt védőnői kör-
zetről.

– Folyamatban van egy új 
egészségközpont építése is 
a szakorvosi rendelőintézet 
mellett. Ebben a rendelőben 
három háziorvos, gyógy-
szertár, gyógyászati segéd-
eszközbolt és fitotéka műkö-
dik majd. Ha elkészül az 

épület – ez 2017 tavaszára 
várható –, a három házior-
vos átköltözik ide a szak-
rendelőből – zárta szavait 
az egészségügyi bizottság 
elnöke.

T. Mészáros András kér-
désünkre elmondta: az el-
múlt tíz esztendőben a házi-
orvosi rendelők többsége 
megújult Érden, és új szárny-
nyal, új szolgáltatásokkal 
bővült a szakorvosi rendelő-
intézet is. A Bölömbika ut-

cai, illetve az ófalusi rende-
lők még felújításra várnak; 
az ezzel kapcsolatos tárgya-
lások megkezdődtek.

A polgármester hangsú-
lyozta: a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény 
régi szárnyáról sem feled-
keztek meg. Az épület e ré-
szét és a gépparkot a Modern 
Városok program keretében 
újíthatják fel, mintegy 1,2 
milliárd forintból.

QQ ÁdÁm Katalin

Egy hét alatt huszonegy kéménytűz

Kém ényseprés: ki, kinek, mikor, mennyiért?
Október 15-ével köszönt be a hivatalos fűtési 
szezon, több háztartásban azonban már beindí-
tották a fűtést. Sokan, akik szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek, aggodalmasan vizsgálgatják a kéményt, 
nem kell-e kormolni, tisztítani? És ha igen, kihez 
forduljanak?

Ezt a szolgáltatást koráb-
ban a Magyar Kémény Kft. 
végezte Érden, ám idén már 
a hivatásos katasztrófavé-
delmi szerv nyújtja. E tevé-
kenység sormunkából és 
sormunkán kívül ellátandó 
feladatokból áll.

Amennyiben az adott in-
gatlan természetes személy 
tulajdonában van, a sormun-
ka keretében végzett tevé-
kenység ingyenes, de csak 
az előzetes írásbeli értesí-
tésben megjelölt első és má-
sodik időpontban.

A nem természetes sze-
mély tulajdonában lévő 
vagy gazdálkodó szervezet 
szék-, illetve telephelyeként 
vagy fióktelepeként bejegy-
zett ingatlanok esetében a 
szolgáltatás térítéses, 
ahogy a közületeknek is – 
hívja fel a figyelmet körle-

velében a katasztrófavéde-
lem. A cégek, közületek ese-
tében a kéményseprő-ipari 
szolgáltatást nem a ka-
tasztrófavédelem, hanem 
nyilvántartásba vett szol-
gáltatók láthatják el Érden. 
Városunkban három cég (az 
érdi telephelyű Magyar Ké-
ményseprő Kft., a kecske-
méti Filantrop Környezet-
védelmi és Fűtéstechnikai 
Nonprofit Kft., valamint a 
békéscsabai Békés Megyei 
Tüzeléstechnikai Kft.) vé-
gezheti ezt a munkát. Mint 
a Magyar Kéményseprő 
Kft.-nél érdeklődésünkre 
elmondták, csak megrende-
lésre (tehát nem automati-
kus sormunkában) dolgoz-
nak, és a megrendeléstől 
számított három-négy na-
pos átfutással szállnak ki a 
helyszínre.

E három szolgáltatóhoz 
csak cégek, közületek fordul-
hatnak: ha a lakosság szeret-
ne nem sormunka keretében 
bármilyen kéményseprő-ipa-
ri szolgáltatást végeztetni, 
abban a katasztrófavédelem 
az illetékes, és telefonon tud-
juk felvenni velük a kapcso-
latot: a kéményseprési szol-
gáltatások elérhetők a 1818-
as ügyfélvonal 9-es menü-
pontjában (keddtől péntekig 
8 és 14 óra között, hétfőn pe-
dig 8-tól 20 óráig). Ezen a vo-
nalon lehet bejelenteni az 
üzemzavarokat is, például 
az égéstermék-visszaáram-
lást, ha a szén-monoxid-ér-
zékelő bejelez vagy eldugul a 
kémény. Ezeket az eseteket a 
közszolgáltató soron kívül 
intézi.

Aki arra kíváncsi, hogy 
náluk mikor végeznek ingye-
nes sormunkát a kémény-
seprők, szintén a 1818-as te-
lefonszámon érdeklődhet – 
igaz, nem házszámra lebont-
va adnak információt, de azt 
megtudhatják az érdi lako-
sok, hogy novemberben vagy 
csak jövő januárban járnak 
majd nála a szakemberek. 

Információink szerint a sor-
munkák Érden szeptember 
közepe táján kezdődtek meg, 
és jelenleg négy kéménysep-
rő látja el a városban e tevé-
kenységet.

Jó tudni azt is, hogy az in-
gyenes lakossági kémény-
seprési sormunka szilárd 
tüzelőanyaggal és olajjal 
működő fűtőeszközök esetén 
változatlanul évente törté-
nik, gázüzemű fűtőberende-
zések esetén kétévente.

A Pest Megyei Katasztró-
favédelem múlt szerdán köz-

leményben hívta fel a figyel-
met arra, milyen veszélyek-
kel jár, ha a lakók a kémény-
tisztítást, illetve fűtőeszkö-
zük éves karbantartását el-
mulasztják; mint írják, a 
tűzoltókat egy hét alatt hu-
szonegyszer riasztották ké-
ménytűzhöz. Aki tehát aggó-
dik kéménye állapota miatt, 
hívja a 1818-as telefonszá-
mot, ahol további informáci-
ókat kaphat a kéményseprő-
ipari szolgáltatásokat, illet-
ve a sormunkát illetően.

QQ ÁdÁm K.

A Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti megújult, akadálymentesített 
épületbe október 7-én költöztek be a gyermekorvosok

A kéményseprési szolgáltatásokról a 1818-as ügyfélvonalon tájéko-
zódhatunk  (Fotó: katasztrofavedelem.hu)
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A városfejlesztést nem lehet bojkottálni

„Az  érdi baloldal megbukott”
Az érdi baloldal megbukott; önmagába kell 
néznie és végiggondolnia, hogy az a politika, 
amit az elmúlt tíz esztendőben Érden folytatott, 
milyen sikereket hozott a számára, és szabad-e 
a Modern Városok programja ellenében, a város 
fejlesztése ellenében, az érdiek ellenében gyako-
rolt politikát folytatnia – így értékelte az október 
másodikai népszavazás érdi eredményét T. 
Mészáros András polgármester.

A népszavazáson a Nem-
zeti Választási Iroda adatai 
szerint a választópolgárok 
44,08 százaléka vett részt, 
41,32 százalék érvényes sza-
vazatot adott, közülük pedig 
98,36 százalék szavazott 
nemmel.

– Botor és ostoba emberek 
azok a politikusok, akik le-
értékelik 3,3 millió ember 
akaratát, akik leértékelik 20 
ezer 278 érdi akaratát. Ösz-
szehasonlításul: a vasárnapi 
népszavazáson négyezerrel 
több érdi vett részt, mint 
ahányan 2014-ben az önkor-
mányzati választáson sza-
vaztak, amikor a baloldal 
nem hirdetett bojkottot, és 6 
ezerrel több, mint ahányan a 
legutóbbi európai parlamen-

ti választáson szavaztak, 
amikor szintén nem hirde-
tett bojkottot a baloldal.

E számok alapján kimond-
ható: Érden a baloldal boj-
kottra, nem cselekvésre buz-
dító kampánya megbukott. 
Még a különböző szavazáso-

kon rendre otthon maradók 
közül is több ezren vélték 
úgy, hogy ezúttal véleményt 
kell mondaniuk – hangsú-
lyozta T. Mészáros András 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján.

– Kimondható az is, hogy 
az érdi baloldal megbukott. 
Várospolitikából már akkor, 
amikor rendre a Modern Vá-
rosok programja beruházá-
sai ellen, Érd jövője ellen 
szavaztak a közgyűlésben, 

és országos, európai ügyet 
érintő politikából most, ami-
kor bojkottfelhívásuk ellené-
re – vagy éppen annak hatá-
sára – az eddigi választáso-
kon otthon maradók közül is 
több ezer ember az urnák-
hoz járult. Nem szólítjuk fel 
őket lemondásra emiatt. A 
szavazók üzenete mindennél 
világosabb – jegyezte meg a 
polgármester, hozzátéve: a 
baloldalnak önmagába kell 
néznie és végiggondolnia, 
hogy az a politika, amit az 
elmúlt tíz esztendőben Ér-
den folytatott, milyen sikere-
ket hozott a számára, és sza-
bad-e a Modern Városok 
programja ellenében, a vá-
ros fejlesztése ellenében, az 
érdiek ellenében gyakorolt 
politikát folytatnia.

– Nekünk továbbra is az a 
célunk, hogy fejlesszük a vá-
rost, és elérjük, hogy az itt 
élők jól érezzék magukat a 
városban, minél több urbá-
nus szolgáltatáshoz tudja-
nak folyamatosan hozzájut-
ni, és ennek jelen pillatatban 
meg is van a fedezete, hiszen 
a Modern Városok program-
ja tervezési folyamatait las-
san lezárjuk, az intézménye-
ket, a közszolgáltatást, az 
oktatási, egészségügyi, út-
fejlesztési programjainkat a 
nagy nyilvánosság támoga-
tásával készítjük elő és való-
sítjuk meg. A felszínivíz-el-
vezetés problémáját ugyan 
még nem oldottuk meg végle-
gesen, de már folyik a mun-
ka, ahogy az utak javítása is. 
Dolgozunk azon is, hogy az 
érdi gyerekeknek ne kelljen 
a fővárosba iskolába járni, 
és elértük, hogy az óvodák-
ba minden óvodaköteles 
gyermeket fel tudjunk venni. 
A vasárnapi népszavazás 
részben ennek a visszaiga-
zolása is volt; több mint 
húszezer szavazattal meg-
erősödve tudjuk szolgálni a 
későbbiekben is a választók 
érdekeit – hangsúlyozta a 
polgármester.

A népszavazást illetőn T. 
Mészáros András elmondta 
azt is: bár a kormányt a nép-
szavazás eredménye nem 
kényszeríti arra, hogy a 
parlament foglalkozzon a 
kényszerbetelepítés kérdé-
sével, a miniszterelnök a 
népszavazás éjszakáján be-
jelentette, hogy alkotmány-
módosítást javasol a parla-
mentnek, hogy az emberek 
akaratát rögzítsék az alap-
törvényben.  n  Á. K.

Nem árverezték el a Termált
Elmaradt a Termál Hotel árverése, mivel – a hivatal informá-
ciói szerint – az egyik tulajdonos visszafizette a tartozást a 
végrehajtónak, így az árverést felfüggesztették – hangzott 
el a polgármesteri sajtótájékoztatón. 
Szóba kerültek a Bem téri közlekedési jelzőlámpák is: T. Mé-
száros András újságírói kérdésre elmondta, hogy az önkor-
mányzathoz nem érkezett panasz a lámpaváltások esetle-
ges lassúsága miatt. Mint hozzátette: ez a szakasz egyéb-
ként nem a város, hanem az autópálya-kezelő hatáskörébe 
tartozik.
– Szerencsére balesetről sem érkezett bejelentés, tehát any-
nyi elmondható: a lámpák biztonságosan működnek. 
Amennyiben ez lehetséges, kérni fogom az üzemeltetőt, 
hogy szereljenek fel egy jelzőszerkezetet, amely megmutat-
ja, hány másodperc van még hátra a következő lámpaváltá-
sig. Ez nagyban segítheti az autósok dolgát – zárta szavait a 
polgármester.

T. Mészáros András: a szavazók üzenete mindennél világosabb

Ezü stös polgárőrök

A hétvégén Nyíregyházán rendezték meg a Nagyvárosi Bűnmeg-
előzési Programban részt vevő polgárőr egyesületek részére a 
biztonság és a vagyon elleni bűnmegelőzési vetélkedőt. A Pest 
megyei polgárőröket az érdi kirendeltség képviselte és nemes 
küzdelemben a második helyet szerezte meg.  (Fotó: erdmost.hu)

Új  testület, új célok
A költségvetésről még 
nem, a szalagavatók 
támogatásáról már 
döntött az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat nyolc-
fős testülete a múlt 
szerdai, alakuló ülésen.

Megtartotta alakuló ülé-
sét az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat. Mint ismeretes, 
az első diák-képviselőtes-
tület mandátuma szeptem-
ber 30-ával lejárt; a diák-
polgármester és testülete 
átadták a stafétabotot a 
szeptember utolsó napján 

megválasztott utódaiknak. 
Az új, nyolctagú testület 
élén Urbán Jonatán diák-
polgármester áll, munkáját 
Fodor Enikő és Iván Réka 
diák-alpolgármesterek se-
gítik.

Az első ülésen a költség-
vetést és a választási prog-
ramban meghatározott cé-
lokat tárgyalták meg a diá-
kok. Az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat idén is tízmil-
lió forinttal gazdálkodhat; 
költségvetésük elfogadásá-
hoz a diákképviselők két-
harmadának egyetértése 
szükséges.

– Nagyon jó az összhang 
közöttünk, mindenki tele 
van ötletekkel. A költségve-
tést illetően még nem szüle-
tett végső döntés, de ez is 
hamarosan várható. Ami 
biztos, hogy a végzősök sza-
lagavatóit támogatni fog-
juk, és nagyon szeretnénk 
sportversenyeket rendezni 
a diákoknak. Azon még 
gondolkodunk, hogy ezt 
hogy tudnánk megvalósíta-
ni, csakúgy, mint az ifjúsági 
délutánok megszervezését 
– nyilatkozta az ÉrdTV Hír-
adójának Fodor Enikő.

Az alpolgármester el-
mondta még azt is: ő na-

gyon fontosnak tartja a te-
hetséggondozást, Iván 
Réka diák-alpolgármester 
pedig a fagyi világnapot 
szeretné minden iskolában 
megvalósítani. A felvetése-
ken még gondolkodnak az 
ifjúsági önkormányzat kép-
viselői, akik arra töreked-
nek, hogy mindegyik intéz-
mény elképzelése megvaló-
sulhasson.

– A következő ülésünk 
egy hét múlva lesz. Szeret-
nénk mihamarabb elkészí-
teni a költségvetést – zárta 
szavait a diák-alpolgár-
mester. n ÁdÁm

Nagyon jó az összhang, mindenki tele van ötletekkel
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Találkozás Marcus Meadow-val

Nyo mozó a könyvtárban
Állítja: az élet sokkal hihetetlenebb sztorikat 
produkál, mint a bűnügyi regények kitalált tör-
ténetei. Legtöbbjét azért nem írja meg, mert az 
olvasók azt hinnék, átverés. A nyomozóból lett 
író, Réti László a Rémségek hetében volt az érdi 
könyvtár vendége.

Pilótának készült, de az 
alkalmassági vizsgálatok 
annyira felbosszantották, 
hogy inkább rendőrnek állt. 
Húsz évig volt a pályán, leg-
inkább emberöléssel kap-
csolatos ügyekben nyomo-
zott, s közben jogi diplomát 
is szerzett. Pár éve még Zug-
ló rendőrkapitánya volt, de 
feladta hivatását, ma felszá-
molóbiztosként dolgozik.

Zsaru volt még, amikor 
egymásután jelentek meg 
krimiregényei. Sőt, kollégái 
is élvezettel olvasták a köny-
veit, miközben fogalmuk 
sem volt róla, hogy a rendőr-
főnök a szerzőjük. Réti Lász-
ló élesen el akarta választa-
ni a szakmáját a magánélet-
től, ezért Marcus Meadow 
álnéven írt. Jó döntés volt ez 
amiatt is, mert tíz-tizenöt 
évvel ezelőtt az olvasók is 
szívesebben vették le a polc-
ról egy külföldi író krimijét. 
Pár éve azonban elérkezett-
nek látta az időt, hogy felfed-
je igazi kilétét, így legutóbbi 
két kötete, a Célpont Párizs-
ban és a Kaméleon már saját 
nevével látott napvilágot.

A népszerű magyar krimi-
íróval Nida Judit igazgató-
helyettes beszélgetett a 
Rémségek hetén a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtárban. 
Réti László elárulta: azért 
kezdett 30 évesen krimit 
írni, mert – ahogy fogalma-
zott – maradandót szeretett 
volna alkotni.

– Azt mégsem mesélhetem 
el majdani unokáimnak, ho-
gyan hallgattam ki egyik-
másik elkövetőt. Én ennél 
többre vágytam – mondta.

Pár hónap alatt el is ké-
szült az első két könyve. Azt 
hitte, a fiókban ragadnak, de 
hamar kiadóra lelt, s ettől 
kezdve évenként legalább 
egy, néha két regénnyel is 
meglepte olvasóit. Szórakoz-
tatja az írás, ezért csak ad-

dig ír, amíg kedve van hozzá. 
Ha elfárad vagy megunja, 
anyaggyűjtésbe kezd: pár-
beszédeket jegyez le, megfi-
gyeli a potenciális helyszíne-
ket, érdekes háttereket ke-
res. Cselekményeinek csu-
pán kis része fikció, jóval 
több a tényleg megtörtént 
esemény, sőt olyan bűncse-
lekményeket is feldolgoz a 
könyveiben, amelyekben sa-
ját maga nyomozott.

Vérvonal című regényének 
kiindulópontját például a 
2002-ben történt móri bank-
rablás adta. Szerinte a való 
élet sokkal hihetetlenebb 
sztorikat produkál, mint a 
bűnügyi regények kitalált 

történetei. Legtöbbjét azon-
ban kizárólag azért nem írta 
meg, mert az olvasók nem 
tartanák hitelesnek.

Réti László szerint a váz-
latok megszerkesztése idő-
igényesebb, a regény meg-
írása már inkább jutalomjá-
téknak számít. Valós, olykor 
humorral is bőven átszőtt 
párbeszédek, megtörtént 
bűncselekmények, élő ka-
rakterek kerülnek be köny-
veibe, persze más környezet-
be ágyazva. Mint például a 
következő társalgás: Már 
épp hazaindulni készül a 
nyomozó, amikor behoznak 
egy gyanúsítottat. – Kihall-
gatod? – fordul oda a rendőr 
a kollégájához. – Hogyne! 
Úgyis tartozom neked egy 
vallomással! – mondja.

Réti Lászlónak novem-
berben jelenik meg Falak 
mögött címmel a tizenegye-
dik bűnügyi regénye, amely 
2033-ban játszódik és a 
migrációs hullám káros kö-
vetkezményeivel is foglal-
kozik. Úgy véli, érzékeny 
témája miatt sokakat meg-
botránkoztat majd legújabb 
krimijével. n Bálint Edit

A népszerű magyar krimiíróval Nida Judit beszélgetett a Rémsé-
gek hetén

Réti László szerint a való élet sokkal hihetetlenebb sztorikat produ-
kál, mint a bűnügyi regények

Katarina Mazetti: Pingvinélet, 
ava gy az elfajzott fajok eredetéről

A Pingvinélet egy an-
tarktiszi hajókirándulás 
szereplőinek belső mono-
lógja. Mindenkinek meg-
van a maga története arról, 
hogy miért fizetett egy ra-
kás pénzt az útért. Azért, 
hogy a vadon élő állatokat 
és azok szokásait tanulmá-
nyozza vagy valami mé-
lyebb, komolyabb cél vezé-
relte őket?

A három, egymástól min-
denben különböző főhős:

Wilma, a mindig vidám 
és optimista tanárnő. Neki 
amolyan utolsó kiruccanás 
ez az út, mivel komoly be-
tegséget diagnosztizáltak 
nála. Ennek ellenére pozití-
van áll mindenhez. „Ha 
Wilma a pokolban kötne ki, 
azonnal arról kezdene be-
szélni, milyen hangulatos a 
tábortűz, és megkérdezné 
az ördögtől, hogy nincs-e 
egy kis grillkolbásza…”

Tomas, az ismert újság-
író. Egy nagyra nőtt kisfiú, 
aki mély depresszióba 
esett, miután elhagyta őt a 
családja. Feltett szándéka, 
hogy ezen a hajóúton mond 
végleg búcsút az életének.

Alba, világutazó hölgy. 
72 éves, de csak 36 évesnek 
érzi magát. Azért jött erre 
az útra, hogy feljegyzése-
ket készítsen az emberi faj 
különböző faunáiról.

És itt vannak a társada-
lom tipikus figurái: a magát 
végzet asszonyának képze-
lő középkorú nő, a magá-
nyos ötvenes nők pasifogás 
reményében, egyedülálló 
nyugdíjas férfiak, akik táv-
csővel felszerelkezve csak 
a madarakkal törődnek, és 
az idegenvezetők.

A hideg, szélfútta An-
tarktiszon pingvinek, bál-
nák és albatroszok között, 
eltávolodva hétköznapi éle-
tüktől, a szereplők köze-
lebb kerülnek egymáshoz 
és önmagukhoz is.

„A könyv keresztül-kasul 
olvasható. Ha ön nem ked-
veli a kitérőket, koncentrál-
jon a fő csapásra:  Wilma, 
Tomas és Alba történetére. 
Ha többet szeretne tudni, 
kukkantson be az 502-es, 
311-es és a 412-es kajütök-
be is…”

A kötetet keressék a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár-
ban!
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Fényképek rólunk

A p ortréfotózás bizalomjáték
Talán nincs olyan ember, aki ne szeretne reflek-
torfénybe kerülni a legszebb, legsikeresebb és 
legörömtelibb pillanataiban. Ilyen vidám, elége-
dett, kisimult arcok néznek vissza ránk a Szepes 
Gyula Művelődési Központban múlt pénteken 
megnyílt fotókiállításon.

Nem egyszer feltették már 
a kérdést: vajon a könnyen 
beszerezhető digitális fény-
képezőgépek és a mobiltele-
fonok által készíthető azon-
nali fotók világában van-e 
egyáltalán létjogosultsága 
az igazi fényképészetnek? 
Érdekli-e még egyáltalán az 
embereket napjainkban a 20. 
században megjelenő hato-
dik művészeti ág?

Hollósi Zsófia „FÉNYké-
peim Rólatok” című egyéni 
fotókiállításának telt házas 
megnyitója egyértelmű vá-
lasz a kérdésre: igen! Az em-
berek ma is kíváncsiak a 
nagy műgonddal és szakmai 
tudással készült fotográfi-
ákra. Különösen azokra, 
amelyek rengeteg szeretet-
tel születtek – róluk, rólunk! 
Természetesen nem mind-
annyiunkról, de egy-egy 
portré mosolyában, kacagá-
sában vagy örömkönnyében 
a szemlélő is önmagára is-
merhet.

Annál is inkább, mert – 
ahogyan Szabó Zsóka új-
ságíró, az MTVA szerkesz-
tő-riportere a tárlatot meg-
nyitva fogalmazott – talán 
nincs olyan ember, aki ne 
szeretne reflektorfénybe ke-
rülni a legszebb, legsikere-
sebb és legboldogabb pilla-
nataiban! Hollósi Zsófia pe-
dig hozzásegítette az itt lát-
ható fotók alanyait ahhoz, 
hogy ebben a nagyszerű, 
előnyös fényben láthassák 
őket az érdeklődők, s ők is 
így láthassák saját magun-
kat: szépnek és boldognak. 

Aki jól megfigyeli a fotókat, 
ezekben az elkapott, leg-
szebb pillanatokban mind-
egyiken felfedezheti a sze-
retet jeleit. A portréfotózás 
mindenképpen a kölcsönös 
bizalmon alapul. Alanynak 
és fotósnak meg kell bízniuk 

egymásban, hogy megtör-
ténjék az a csoda, ami által 
olyan belső titkokra, rejtett 
lelki kapukra bukkanhat a 
fotográfus, amelyeket nem 
szándékoztunk megmutat-
ni. A legboldogabb pillana-
toknak is lehetnek olyan 
rejtett elemei, amelyekről 
mi magunk sem gondoltuk, 
hogy az lesz az eredménye, 
ami a kész fotókon látható – 
emelte ki Szabó Zsóka, hoz-
zátéve, hogy Hollósi Zsófia 
alkotásaiból nemcsak a hi-
vatása, hanem az emberek 
iránt érzett szeretet is su-
gárzik.

Portréin sikerült megra-
gadni és egy pillanatra 
megállítani a múló időt. 
Ahogyan a műfaj megszüle-
tésekor sem akartak mást 
az emberek, mint „elkapni” 
a legszebb, legboldogabb 
pillanatokat, hogy azok va-
lahogy „megőrződjenek”. 
Régen az emberek gyűrött 
fotókat rejtegettek a tárcá-
jukban, zsebükben, ma a 
mobiltelefon tárhelyében 
őrzik ezeket. A fotográfus 
értő és érző szemével elle-
sett pillanatok azonban fe-
lülmúlhatatlanok!

Hollósi Zsófia így nyilat-
kozott a kultúrházban látha-
tó fényképeiről: A portréfotó-
zás számomra egy bizalom-
játék, ami hatalmas felelős-
séggel jár. Lehetőséget ka-
pok egy embertől, hogy a bi-
zalmába férkőzve megörö-
kítsem lelkének az adott 
pillanatban lévő rezgéseit: 
boldogságát, szomorúságát, 
szépségét, nőiességét, férfi-
asságát, ártatlanságát, 
őszinteségét, mosolyát és 
néha, egy önmagában mé-
lyen megbúvó, elveszett 
vagy még fel sem fedezett új 
embert. n B. ÁBrahÁm

Hollósi Zsófia és barátnője, Szabó Zsóka a kiállításmegnyitón

Egy pillanatra megállítani a múló időt…

Érd ikumok az ÉrdTV-ben
A Polgártárs című műsor 

stábja elsőként Kaderják 
Gyulához, az Érdligeten 
élő nyugalmazott gépész-
mérnökhöz látogatott, aki a 
kábel-, a drótkötél-, illetve 
sodronygyártás területén 
elért eredményei okán vál-
hatott Érdikummá.

A Pest megyei Csőváron 
született Kaderják Gyula 
1956-ban szerzett gépész-
mérnöki diplomát a Miskol-
ci Egyetemen, majd nem 
sokkal később már a szin-
tén a borsodi megyeszékhe-
lyen található December 4. 
Drótműveknél találta ma-
gát. Noha munkája során 
megelégedhetett volna az-
zal, hogy elvégzi a rá bízott 
feladatokat, de a kreativi-
tás, az újító szellem soha 
nem hagyta nyugodni.

Ezt a mentalitást környe-
zete is támogatta, így a sod-
ronykötélg yártást sok 
szempontból megreformá-
ló, összesen tizenkét be-
jegyzett szabadalommal a 
háta mögött vonult nyugdíj-
ba a rendszerváltás idején. 
Eztán költözött családjával 
Érdre és csak idő kérdése 
volt, hogy tudásával és tel-

jesítményével a helyi közös-
ség figyelmét és büszkesé-
gét is kiváltsa.

A Kaderják Gyula nevé-
hez köthető egyik legismer-
tebb találmány a Koral, 
azaz a korrózióálló alumí-
niumsodrony, de a tűzött 
lapossodrony-kötélre is leg-
alább ennyire büszke. Mint 
mondja, a – sokszor a kollé-
gáival közösen létrehozott 
– vívmányok növelték az 
üzem termelékenységét, 
könnyebb munkavégzést 
biztosítottak a dolgozók-
nak és talán a legfontosabb, 
hogy a kötelek felhasználá-
si területén is új lehetősé-
gek bontakoztak ki.

Sok más mellett, ha csak 
az országot, sőt a világot 
átszelő távvezeték-hálózat-
ra, a magasabb épületek 
liftjeire vagy épp az építke-
zéseken használt darukra 
gondolunk, akkor eszünk-
be juthat, hogy egyik sem 
működne kábelek, drótkö-
telek és sodronyok nélkül. 
Kaderják Gyula erre csak 
annyit mond: drótkötél nél-
kül nincs élet.

A műsor megtekinthető a 
www.erdmost.hu oldalon is.

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -52%
FA NYÍLÁSZÁRÓKRA

AKÁR -45%
AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPUÉSTETŐABLAKÁRZUHANÁS!

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

Az akció 2016.09.01-től 2016.10.21-ig érvényes.
Részletekről érdeklődjön személyesen! A képek illusztrációk.

F

M

EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓCENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30. www.ema.hu

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓKRA

JÖNNEK A HIDEGEK,
rendeljen 3-rétegű üveget!
Most gyártói áron nagyon megéri!
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Hol a Holbein? És ha időn-
ként felbukkan, akkor az a 
hamis vagy az igazi, Boleyn 
Anna arcképével és aláírásá-
val, amit férjének, VIII. Henrik-
nek adott születésnapi aján-
dékként?

Oskar Külz, a család-
jának és mesterségének 
élő, naiv és bivalyerős 
berlini hentesmester 
egy reggel arra ébred, 
hogy elég volt a májas-
hurkák gyártásából, és 
felszáll az első induló 
vonatra, amely történe-
tesen Koppenhágába 
viszi. Az első délután, a 
dán sörök és felvágot-
tak tanulmányozása 
közben asztalához ül 
Irene Busch kisasszony, 
egy híres műgyűjtő tit-
kárnője, táskájában az 
ötszázezer márkát érő 
miniatűrrel és annak 
másolatával, nyomában a 
műkincsrabló banda furcsa 
küllemű tagjaival, akik szin-
tén rendkívül kedvesek Külz 
úrral, és érdeklődőek utazási 
célját illetően. Külz papát lel-
kiismerete visszaűzi Berlinbe, 

így Busch kisasszony kérésére 
bőröndjében a miniatűrrel, 
ráadásnak egy hozzájuk csat-
lakozó titokzatos fiatalem-
berrel elkezdődik a kalandos 
utazás hamis vámellenőrrel, 

autós üldözésekkel (a könyv 
1935-ben jelent meg), egy 
táncmulatság szétverésével, 
amiről mintha Rejtő Jenő 
tudósított volna, és még az 
utolsó fejezetben is újabb 
fordulatokkal.

Kästnert Magyarországon 
főleg a gyermekirodalomból 
ismerjük, pedig felnőtteknek 
szóló regényeket és több száz 
cikket is írt, hiszen elsősorban 
újságíró volt. Az eltűnt mini-

atűrt először Rejtő Jenő 
fordította, így nem vélet-
len a feltűnő hasonlóság 
a Rejtő-regények stílusá-
val.

A mű elérhető nemcsak 
nyomtatott, hanem han-
goskönyv formában is. A 
hangoskönyvek népsze-
rűsége nem csökken: há-
ziasszonyok vasalás vagy 
mosogatás közben, sokat 
utazók a kocsiban, idősek, 
gyengénlátók és olvasá-
si nehézségekkel küzdő 
gyerekek a nyomtatott 
könyv helyett kaphatják 
az olvasás élményét.

A nyomtatott könyv 
kölcsönözhető a Csuka 

Zoltán Városi Könyvtár fel-
nőtt részlegéből és a Parkvá-
rosi fiókkönyvtárból, a Zenei 
Könyvtárban pedig Külz úr 
kalandjain kívül több mint 
600 hangoskönyv vár az ér-
deklődőkre.

KÖNYV

Eri ch Kästner: Az eltűnt miniatűr

Gazdikereső

Caramel 1,5 év körüli kistestű, 
pekingi palotakutya jellegű, 
vidám, keverék, ivartalanított 
kanocska. Emberekkel na-
gyon barátságos, kutyákkal 
esetenként kötözködő, ezért 
második kutyaként csak ta-
pasztalt gazdinak ajánlott. 
Szőre némi ápolást igényel, 
természetesen csak benti tar-
tásra adjuk.

Mongúz kedves, nagyon ra-
gaszkodó, kis-közepes terme-
tű, 3 év körüli, ivartalanított 
szuka kutyus. Bekerülésekor 
szörnyen félt és nagyon sovány 
volt. Akit megkedvel, ahhoz 
nagyon tud ragaszkodni, igazi 
szeretetbomba. Kertes házba is 
csak benti tartásra vihető, lehe-
tőleg olyan gazdinak ajánljuk, 
aki keveset hagyja magára.

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott sor-
sú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra lel. 
Arra biztatunk minden kedves gazdijelöltet, válasszon 
magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még 
egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére újabb rá-
szoruló kerülhet. Semmi sem ér fel egy sokat szenve-
dett kutya vagy cica hálájával, szeretetünket százszo-
rosan viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Caramelt vagy Mongúzt, vegye fel 
a kapcsolatot az Alapítvány munkatársaival. Telefon: 
06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. Adószám: 
18707379-1-13, Bankszámlaszám: 10403136-49534949-
49521015.
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HAllóKészüléK
ElEM nélKül

Amplifon Hallásközpont

Érd, Budai út 28. Bejelentkezés: 06 23 522 802

amplifon.hu

Világújdonság:
24 órás működés egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon Hallásközpontokban
· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

50%
most

kedvezmény

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető hallókészülék egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!

Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*
*Ajánlatunk 2016. október 12-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

K

Kutatási adatoK szerint a magyar lakos-
ság tíz százalékának van valamilyen mértékű
halláscsökkenése, és ez a szám – többek között
a megnövekedett zajártalom és stressz kö-
vetkeztében – folyamatosan növekszik. Azon-
ban a fokozatosan romló hallás az érintetteknek
sokszor alig tűnik fel, sőt idővel megszokottá is
válhat ez az állapot.
FelgyorsultvilágunKbanamegnövekedett
járműforgalom következtében az autóvezetés és
a gyalogosként való közlekedés egyaránt maxi-
mális odafigyelést igényel. Hogy megelőzzük a
baleseteket az utakon, pontosan kell hallanunk,
milyen irányból jönnek az autók, a buszok, a ke-
rékpárosokvagyéppenagyalogosok.Ahhoz, hogy
a hang irányát meg tudjunk állapítani, működnie
kell az úgynevezett térbeli hallásunknak. Ennek
alapvető feltétele pedig az, hogy mindkét fü-
lünkkel tökéletesen jólhalljunk,hisz az ígyész-
lelt hang az, ami meghatározza a térbeli érzé-
kelésünket. Ebből következik, hogy számos
kisebb-nagyobb balesetet el lehetne kerülni, ha a
hallásproblémákat időben kezelnék.

Fontos a tájéKozottság, hogy tudjuk,
melyek az elérhető lehetőségek a hallás-
csökkenésnek kezelésére. Érdemes rászánni az
időt, és megismerni a hallókészülékekkel kap-
csolatos újításokat. A mai hallókészülékek már
olyan technológiával rendelkeznek, melyek
kiválóan kiszolgálják az érintettek minden
igényét: sokkal természetesebb a hallás
élménye, továbbá ezek az eszközök már
hatékonyan ki tudják szűrni a környezeti zajo-
kat, segítve ezzel a jobb beszédértést is.
sőt, most már elérhető egy olyan lítium-
ion-akkumulátor felhasználásán alapuló tech-
nológia is, mely lehetővé teszi, hogy a hallás-
sérültek teljes életet élhessenek. Ezeket az új
generációs feltölthető készülékeket, kifeje-
zetten arra a célra fejlesztették ki, hogy egysze-
rűbbé tegyék a hallókészüléket használók
életét azáltal, hogy nemkell az elemek cseré-
jével bajlódni. Mivel a felhasználók átlagosan
évi 100 hagyományos elemet használnak el
hallókészülékeikbe, így ez a legújabb újra-
tölthető akkumulátoros technológia amellett,

hogy környezetbarát, kiemelkedő teljesít-
ményű, hisz egyetlen feltöltéssel képes 24 órán
át segíteni a hallást. Ezzel az újítással ezek a
készülékek lettek a leggyorsabban tölthető, és
leghosszabban üzemelő újratölthető halló-
készülékek, melyet valaha gyártottak.
az ampliFonnál ingyenes, és semmilyen
kötelezettséggel nem járó hallásvizsgálat során
szakemberünk segít, és elmagyarázza, milyen
különböző típusú megoldások közül választhat
esetleges hallásproblémájának kezelésére. Mo-
dern előjegyzési rendszernek köszönhetően a
hallásvizsgálatokra nem kell várni, hiszen min-
denki egyéni időpontot kap, és az Amplifonnál
mindenhallásvizsgálat előremegbeszélt időpont-
ban történik. érdemes tehát most bejelent-
kezni a 06 23 522 802-es telefonszámon.

A legújabb hallókészülékekbe már elem sem kell

A jó hallás fontos

40
69

98
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OKTÓBER 23.
A SZABADSÁG NAPJA

MEGEMLÉKEZÉS  ÉS KOSZORÚZÁS 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJÁN

10.30 ÓRA: EMLÉKTÁBLA-AVATÁS  A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM FŐBEJÁRATÁNÁL (Budai út 4.) n 11 ÓRA: ÜNNEPSÉG 
ÉS KOSZORÚZÁS n ÜNNEPI BESZÉDET MOND: T. MÉSZÁROS ANDRÁS POLGÁRMESTER n KÖZREMŰKÖDIK A LENDVAI 
FÉRFIKÓRUS, KARNAGY TÓTH CSABA n 1956, TE CSILLAG! FALUDY GYÖRGY, KARÁDY KATALIN ES MÁRAI SÁNDOR  
TALÁLKOZÁSÁNAK SZÍNPADI TÖRTÉNETE. KÖZREMŰKÖDNEK: TUREK MIKLÓS, SZÉLES TAMÁS SZÍNMŰVÉSZEK, SZÍN-
PADRA ÁLLÍTOTTA: TOLLÁR MÓNIKA DRAMATURG. n AZ ÜNNEPSÉG HELYSZÍNE: VÁROSKÖZPONT, AZ 1956-OS EMLÉK-
MŰ TERE. n AZ ÜNNEPSÉG UTÁN A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN: BARTÓK 135 – AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR KONCERTJE.

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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

PROGRAMOK

SZABÓ ILONA VALÉRIA ÍRÓI ESTJE
Október 14-én, pénteken 18 órakor

FELNŐTTSZÍNHÁZ 2016. ŐSZ/II.
Csiki-Csuki – vígjáték két felvonás-
ban a Gergely Theáter előadásában
Október 16-án, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ 2016. ŐSZ /I.
Mazsola és Tádé – a Fabula Bábszín-
ház előadása
Október 17-én, hétfőn 10 és 14 órakor

BABASZÍNHÁZ 2016. ŐSZ/I.
Miau – a Bábrakadabra Bábszínház 
előadása
Szutyejev meséje nyomán élő zenével, az 
állatokról és hangjaikról
Október 20-án, csütörtökön 10 órakor

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
Hollósi Zsófia: FÉNYképeim RÓLATOK
Megtekinthető október 29-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Megáll az idő
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 15-ig
Érd védett természeti értékei
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető október 17-től november 
15-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása

KLUBÉLET

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Virágzás a gyűjteményemben
Jokhel Csaba vetítéses előadása
Október 13-án, csütörtökön 17 órakor

KERTBARÁTKÖR
Növény- és szaporítóanyag csere-
bere
Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 2.
Október 21-én, pénteken 17 órakor

MERIDIAN TORNA
Ingyenes gyakorló klub
Hétfő és kedden 9 órakor

VITALITÁS KLUB
Fessük meg a szerencsénket!
Fortuna virágai, a növényi ornamentika 
és a csillagjegyek kapcsolata. Előadó: 
Navratil Zsuzsanna.
Október 17-én, hétfőn 17 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: Keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig

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

Valamennyi kiállítás megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállításon-
ként

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

Október 15-én, szombaton 
Felnőtt- és 

Gyermekkönyvtárunk  
8–16 óráig tart nyitva.  

A Zenei Könyvtár, a Parkvárosi 
Fiókkönyvtár és a 

Jószomszédság Könyvtára 
ezen a napon zárva tart.

FELNŐTT KÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
Őszi kertgondozás, tennivalók a ker-
tekben
Október 23-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Tökfesztivál
Kreatív foglalkozás
Szüreti szokások, mulatságok
Vidám, zenehallgatással, népi gyermek-
játékokkal egybekötött foglalkozás
Október hónapban

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hó-
napos kortól 3–4 éves korig
A foglalkozásokon való részvétel ingye-
nes, de a helyek korlátozott száma miatt 
előzetes bejelentkezést kérünk!
Október 21-én, pénteken 10–11 óra

MESESZOMBAT
Szüreti mulatság és néptánc  
Némedi-Varga Tímeával
Október 22-én, szombaton 10.30 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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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

ZENEI KÖNYVTÁR

ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA
Zenés foglalkozás óvodásoknak és 
kisiskolásoknak
Október hónapban

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

TÁRLAT
Jarmeczky István festőművész  
kiállítása
Megtekinthető október 22-ig

OkTóBer 17., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Női kézilabda eHF kupa
 Érdi–Issy Paris
21:00 Lenyűgöző esőerdő
 amerikai természetfilm, 2001
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

OkTóBer 18., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00 Chaplin szereti a zenét  
 – jazz sorozat
 Gulyás Bence és Nagy Jenő Duó 
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 Sándor Iván
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-kép
 kulturális magazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

OkTóBer 19., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai Szabadegyetem    

90/14. rész 

21:00 óvatlan fejvadászok
  színes, amerikai akciófilm,  

R: Max Kleven, 1989 
 12 éven felülieknek!
22:30 Sztárportré 67. rész
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a Polgármestertől!
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó

OkTóBer 20., CSÜTÖrTÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 68. rész
20:00  Chaplin szereti a zenét  

– jazz sorozat
 Gulyás Bence és Nagy Jenő Duó 
21:00 Mozgás
 sportmagazin
21:30 Fény-kép
 kulturális magazin
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Globo Világjáró 42. rész
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó

OkTóBer 21., PÉNTek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 81. rész
20:00  Az 1956-os forradalom 60 éves 

évfordulója
 Dr. Szobonya István 1956-os mártír
  dokumentumfilm, R: Martinidesz 

László
21:00  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
  Dr. Stenczinger Norbert történész, 

gimnáziumi tanár előadása
21:15 Zsarubőrben
  színes, amerikai vígjáték,  

R: Wim Verstappen, 1979
 16 éven felülieknek!

22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:30 Híradó

OkTóBer 22., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 44. rész
20:00  Az 1956-os forradalom 60 éves 

évfordulója
 Tatabánya – 1956
  dokumentumfilm, R: Martinidesz 

László
21:00  Az 1956-os forradalom hatása 

Érden
  Pergel Antal történész, középiskolai 

tanár előadása
21:15 óvatlan fejvadászok
  színes, amerikai akciófilm,  

R: Max Kleven, 1989 
 12 éven felülieknek!
22:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:15 Fény-kép
 kulturális magazin
23:45 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója

OkTóBer 16., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Sztárportré 68. rész
20:00  Az 1956-os forradalom 60 éves 

évfordulója
 Székesfehérvár – 1956
  dokumentumfilm, R: Martinidesz 

László
21:00 emigráns tudósok négy világrészen
  Dr. Kubassek János geográfus, 

múzeumigazgató (Magyar Földrajzi 
Múzeum) előadása

21:50 Zsarubőrben
  színes, amerikai vígjáték,  

R: Wim Verstappen, 1979
 16 éven felülieknek!
23:20 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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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”

 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  PÁL YÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Lakosságszolgálati Iroda,  Építéshatósági Csoport,

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz
szolgálati 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 betöltő-
je által ellátandó feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen:
•	 ellátja az építési, az összevont, a bontási, a használatbavételi, a 

fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának 
meghosszabbításával, az országos építési követelményektől való 
eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutód
lás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység 
tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gon
doskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék 
lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határoza
tok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági fel
adatokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások 
kiadásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőr
zési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó 
általános érvényű településrendezési és építési követelmények 
érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt ren
delkezések betartásáról.

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: építés
hatósági ügyintéző, döntéselőkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény meg
állapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magas

építő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, 
főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) 
vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű tele
pülésmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruk
tőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, 
mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, 
szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztat
lan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szakképzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött 

gyakorlat,
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 informatikai ismeretek,
•	 építésügyi vizsga.

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

terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai 

önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. november 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Gáborné építéshatósá
gi csoportvezető nyújt, a 0623522300/236os mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármes

teri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/934/18/2016., valamint a mun
kakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

•	 személyesen, dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•	 a kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikö

tésével.

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 testilelki jólétének 
biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyítómegelőző 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 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 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dem
jén Szilvia nyújt, a 0623520362es 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: 
1/997/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló;

•	 elektronikus úton, Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu email címen keresztül;

•	 személyesen, Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma u 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 megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

Érd i Építészeti Nívódíj
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 217/2016.
(IX.29.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban 
létesült épületek építészeti értékeinek díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesített és publikálásra kerülő meg
valósult épületek mintaként szolgáljanak a városunkban egyre növekvő 
számban építkezők számára. A pályázat elősegítheti az épített környezet 
alakításában közreműködők – döntéshozók, beruházók, tervezők, kivi
telezők – közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy a közvélemény 
figyelmét felhívjuk épített környezetünk alakításának fontosságára.
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén megvalósult város
építészeti alkotással (épület, létesítmény, kertépítészeti terv stb.) 
részt vehet minden olyan személy, aki a megvalósításában felelős 
tervezőként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. Évente 2 díj adományozható.
A pályázatot 2016. október 28-ig kell az érdi Polgármesteri Hi-
vatal főépítészéhez személyesen vagy postán eljuttatni. (Postai 
úton benyújtott pályázatok esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás napját kell érteni.)
A pályázat díjazására az Érd Város Önkormányzata által ado-
mányozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormány-
zati rendelet szerinti összeg, díjazottakként 200 000 Ft áll 
rendelkezésre. A díjazott pályázatok alkotói emlékplakettet és 
oklevelet vehetnek át.
A pályázati kiírás, az ezzel kapcsolatos bővebb információk és a nevezési 
lap 2016. október 6ától beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 
209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.
További felvilágosítással Korsós Mónika szolgál a 0623522396 tele
fonszámon.
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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

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

FELHÍVÁS
„Érd Város Szociális  

Munkájáért Díj” odaítélésére
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) számú önkormányzati ren-
delet 10. § (1) bekezdése alapján az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 
adományozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaérté-
kű munkát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységet végző személyek, közösségek részére.
Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a 
közgyűlés dönt. Az elismerés átadására a közgyűlés novemberi ülésén 
kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani személyesen az Érd, 
Budai út 8. szám alatt, vagy postai úton a 2030 Érd, Alsó utca 1. címre.

Benyújtási határidő: 2016. október 15.

OLI   MPIKONOK TÁMOGATÁSA
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag 
támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó, 
érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat.

Támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, akik az olimpiai 
játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

A kérelemhez mellékelni kell:
•	 a sportoló sportszakmai önéletrajzát,
•	 igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől.

A kérelmek benyújtási határideje: 2016. október 28.

A beérkezett kérelmek elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága dönt.

Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkormányzat a 
sportolóval külön támogatási szerződést köt, amely tartal-
mazza a támogatás elszámolásának szabályait.

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgár-
mesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, 
Budai út 8.) személyesen vagy telefonon, a 06-23/522-300 
251 melléken.

Érd MJV Önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottsága

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Idősek Klubja

szociális és mentálhigiénés munkatárs
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 
részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált 
körülmények között. Segítséget nyújt szociális problémák 
megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelésé-
ben, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak tá-
mogatásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés-
elemző, pszichológus,

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

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 
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: 
1/999/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális és mentálhigiénés munkatárs;

•	 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. november 2.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

szociális és mentálhigiénés munkatárs
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 szakma irányelveinek megfe-
lelően szervezi és irányítja az Idősek Otthonában élő gondo-
zottak foglalkoztatását. Szervezi és előkészíti az intézmény 
tradicionális ünnepeit, rendezvényeit. Biztosítja a személyre 
szóló bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, a hitélet 
gyakorlásának feltételeit. Segíti az intézményen belüli kiskö-
zösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés-
elemző, pszichológus,

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

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

eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28. 
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: 
1/998/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
szociális és mentálhigiénés munkatárs.

•	 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 megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.
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Szabadkai útinapló

Érd i szépkorúak a Vajdaságban
A közelmúltban szerbiai testvérvárosunkba, 
Szabadkára kirándultak a Bolyai Pedagógus 
Nyugdíjas Klub tagjai. Az utazási költségek egy 
részét polgármesteri keretből kapott támoga-
tásból fizették.

Az egynapos utazás élmé-
nyeiről Druzsin József 
klubvezető számolt be la-
punknak. A szépkorúakat a 
városháza díszkapujánál 
Bokor Ildikó és a városi 
képviselő-testület magyar 
tagja, Újhelyi Ákos köszön-
tötte, majd Bába Anikó, a 
múzeum munkatársa vezet-
te végig a látogatókat a sze-
cessziós stílusú műemlék 
épületben. Részletesen be-

számolt az épület magyar 
vonatkozásairól: a Városhá-
zát Komor Marcell és Jakab 
Dezső tervezte. Megcsodál-
ták a dísztermet és a ta-
nácsterem egyedülálló vit-
rázsablakait, amelyeket 
Róth Miksa üvegfestő és 
mozaikművész készített.

A főtéri Zsolnay-kútnál 
készült az első csoportkép, 
majd a felújított Népszínhá-
zat is megcsodálták. Egykor 

neves magyar színeszek ját-
szottak itt, köztük Blaha Luj-
za, Komlós Juci vagy Kabos 
Gyula. A kirándulók megte-
kintették a neobarokk stí-
lusban épült városi könyvtá-
rat, majd a Kosztolányi em-
lékhelyeket is végigjárták, 
például a gimnáziumot, ahol 
nemcsak ő, hanem Csuka 
Zoltán is tanult.

Ezután a Ferences és az 
Avilai Szent Teréz templom, 
majd a zsinagóga követke-
zett. Utóbbit csodálatosan 
felújították, de egyelőre csak 
kívülről, a belső tere még 
restaurálásra szorul. A sza-
badkai zsinagóga különle-
gessége, hogy nem keleti, 

hanem főként magyar motí-
vumokkal díszítették, s ez is 
Komor Marcell és Jakab De-
zső tervei alapján épült.

A rengeteg információ és 
séta után mindannyiuknak 
jólesett megpihenni a ven-
déglőben, majd délutánra is 
jutott még a látnivalókból. 
Nem szerették volna kihagy-
ni Mária szent kútját, így a 
pár kilométerre fekvő Sándor 
tanyavilágba is befordultak, 
majd a Palicsi-tó következett.

Druzsin József hangsú-
lyozta: a kirándulások, a 
közös élmények és a kötet-
len beszélgetések nagysze-
rűen összekovácsolják a 
klubtagokat. Ilyenkor azok 
is szóba állnak egymással, 
akikkel a klubnapokon még 
nem sikerült barátságba ke-
rülni. A hosszú, tartalmas 
nap végén fáradtan, renge-
teg élménnyel tértek haza 
az érdi kirándulók. 
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Égb  olt az aulában
A naprendszer elevenedett meg múlt szerdán 
és csütörtökön a Gárdonyi iskola aulájában, 
amely két napon keresztül adott otthont egy 
mozgó planetáriumnak. A hatalmas félgömböt 
a Partiscum Csillagászati Egyesület hozta el az 
intézménybe.

Mint Illés Tibor, az egye-
sület vezetője lapunknak 
elmondta, céljuk a csillagá-
szat népszerűsítése, iskolai 
és iskolán kívüli oktatásá-
nak támogatása. A planetá-
rium előadásai tanórai ke-
retek közt folynak, és a kor-
osztálynak megfelelő, teljes 
kupolás filmeket vetítenek 
a gyerekeknek.

– Ez egy nyolc méter átmé-
rőjű, öt méter magas kupola, 
ahová hatvanfős nézősere-
get tudunk beengedni. Az 
alsó tagozatosoknak egy já-
tékos, űrhajós kiképzéssel 
egybekötött programot hoz-
tunk, a nagyobbak a nap-
rendszerünk bolygóival is-
merkedhettek meg, a legidő-
sebbekkel pedig a Földtől 
kiindulva eljutottunk a nap-
rendszer mélyéig. A nagy-
csoportos óvodástól az érett-
ségizőkig vannak program-
jaink – tette hozzá Illés Ti-
bor, aki elmondta azt is: a 
planetárium olyan audiovi-
zuális élményt nyújt, amit 
máshol a gyerekek nem kap-
hatnak meg, arról nem is be-
szélve, hogy a csillagos eget 
szabad szemmel a városok-
ban alig lehet látni.

Mint Pintérné Bernyó 
Piroskától, az iskola igaz-
gatójától megtudtuk, a tava-
lyi tanév planetáriumi prog-

ramja annyira sikeres volt, 
hogy idén már több osztály 
szeretett volna bejutni – így 
most két napra állították fel 
a hatalmas kupolát, és szin-
te minden osztály megnéz-
hetett egy-egy előadást.

– Szívesen adunk helyet 
ilyen programoknak, hogy 
a száraz tananyagot színe-
sítsük, és a gyerekeket job-
ban motiváljuk a tanulásra 
– tette hozzá az igazgatónő.

– A Holdra szállásról és a 
fekete lyukakról láttunk 
egy filmet. Tetszett az elő-
adás, érdekes volt. A boly-
gókról már tanultunk, de 
amiről itt volt szó, arról 
még nem – mondta egy he-
tedikes lány. Bár sem ő, 
sem osztálytársai nem ké-
szülnek csillagásznak, azt 
mondták, nagyon jó élmény 
volt ez a háromnegyed óra.

n Á. K.

Hét év képekben

Köz ösen parkoló emlékek
Rendhagyó kiállításnak 
ad otthont október 
21-ig a Parkvárosi Kö-
zösségi Ház: a Parkoló 
program hét esztende-
je elevenedik meg a ki-
állított fotókon és apró 
tárgyakon keresztül.

Előbbieket a Szociális Gon-
dozó Központ munkatársai 
készítették, utóbbiakat pedig 
a nyári foglalkozásokon részt 
vevő gyerekek. Ők töltötték 
meg a közösségi ház volt mo-
zitermét múlt kedden, a Par-
koló kiállítás megnyitóján. 
Sokan közülük most talál-
koztak először nyár óta, hi-
szen a város más részein lak-
nak, más iskolába járnak – 
nem csoda, hogy nagy volt a 
zsibongás, nevetés.

Eljöttek a „veterán” parko-
lósok is, akik már a kezdet 
kezdetén részt vettek a gon-
dozó központ programjában, 
a régi munkatársak, akik 
nélkül nem jöhetett volna lét-
re a Parkoló program és jelen 

volt Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) is.

– Hét éve a kollégák egy-
egy asztallal és kézműves 
foglalkozások kellékeivel te-
lepedtek ki a lakótelepi par-
kolóba, hogy közös játékra 
invitálják a csellengő gyere-
keket – innen kapta a nevét a 
Parkoló. Kezdetben tucatnyi 
gyerek vett részt a program-
ban, idén viszont már százan 
fordultak meg foglalkozása-
inkon – tudtuk meg Rákosi 
Aglája szociálpedagógustól, 
a program koordinátorától.

Az elmúlt hét év alatt szám-
talan helyre eljutottak a par-
kolós gyerekek: piknikeztek 
a martonvásári Beethoven-

parkban, voltak rendőrségi 
bemutatón, hallgatták Kóka 
Rozália meséit, voltak vizes 
akadályversenyen és a nőtin-
csi Sehol-szigeten, a Tropica-
riumban és a veresegyházi 
medveotthonban.

Idén nyáron 513 kilométert 
tettek meg járművel, 82 kilo-
métert gyalogosan. Eljutot-
tak a tordasi westernfaluba 
is, ahol filmet is forgattak ve-
lük és róluk, és Kiss Sándor 
szociálpedagógussal bejár-
ták Érd nevezetességeit. 
Ahogy a parkolósok Sanyi 
bácsija hangsúlyozta: ezek a 
gyerekek nemcsak felfedez-
ték környezetük értékeit, ha-
nem azt is megtanulták, hogy 
büszkék legyenek rájuk.

Nemcsak a programkíná-
lat lett egyre bővebb az eltelt 
évek alatt, hanem a parkolós 
napok száma is: idén már 
minden hétköznapra kínál-
tak elfoglaltságot a gyere-
keknek. Nekik – a résztve-
vőknek és parkolós kollégái-
nak – mondott köszönetet a 
megnyitón Récsei Krisztina, 
a Szociális Gondozó Központ 
vezetője. n ÁdÁm Katalin

A tizenkét éves Józsi még óvodás volt, amikor először jött a 
Parkolóba. Mint lapunknak elmondta, azért jár vissza évről 
évre, mert itt „jó fej mindenki”, és változatosak a programok 
is. – A jutalomkirándulásokat szeretem leginkább, mert 
olyan helyekre visznek, ahol jókat lehet szórakozni, játszani. 
Minden foglalkozásra el szoktam menni, csak akkor nem, ha 
rokonoknál vagyok látogatóban – mondta a kiskamasz.
A hatodikos Virág is a kezdetektől parkolózik: mint mondta, 
a hangulat és az emberek miatt jár vissza évről évre. – A hú-
gom is mindig velem jön. Itt, ezen a képen látszik, hogy még 
pelust viselt az első kiránduláson – mutatta mosolyogva.

A kiállítás megmutatja, honnan hova jutottak el, hogy sikerült az 
álmaikat megvalósítani

A planetárium olyan élményt 
nyújt, amit máshol a gyerekek 
nem kaphatnak meg

A főtéri Zsolnay-kútnál készült az első csoportkép
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Igazi védelem a hideg ellen
Szórt poliuretán habbal akár

40–50%-os
energiamegtakarítás

érhető el fűtés-hűtésben. Passzív házak tökéletes
szigetelése, tetőterek utólagos hőszigetelése kívülről is

hőhídmentesen, lapostetők hő- és vízszigetelése,
mezőgazdasági épületek páramentesítése, hőszigetelése.

Ingyenes helyszíni tanácsadás, hőtechnikai méretezés szerkezetekre.

www.ecopur.hu, info@ecopur.hu, +36-20/370-0818

A jövő hő- és vízszigetelése
A tetőterek, padlásterek, lapostetők utólagos hő-
és vízszigetelésének leghatékonyabb és leggyors-
abb megoldását kínáljuk. Amerikában már 50 éve

használják azt a technológiát,
amely az űrtechnológiai

fejlesztések mellék-
terméke. A speci-
ális összetételű
poliuretán habot
szórásos techno-
lógiával juttatják
a kívánt helyre.
A hagyományos
szigetelőanya-
goknál vék-
onyabb rétegben
alkalmazva is

elérhető a kívánt
e r e d m

Az anyag
magában má

8–10 centi vastagságtól kielégíti a mai
követelményeket, ugyanis átlagosan
2,5–3-szor hatékonyabb, mint más,
hagyományos (polisztirol, ásványg-
yapot) szigetelés, ráadásul nemöreg-
szik el és nem esik össze.

Igazi védelem a hideg
és a meleg ellen
Az Ecopur szigetelés egyedülálló módon nem

csupánahideg, hanema felmelegedés
ellen is védelmet nyújt, így össz-

ességében akár 40–70 száza-
lék energiamegtakarítás
érhető el. Családi házak
esetében 2–3 nap alatt
elvégezhető a tetőtér
utólagos hőszigetelése.
Alkalmazható tető-
terek mellett födémek
és aljzatok szigetelésére,
sőt lapostetőkön is, mi-

vel vízszigetelő és járható
felületet biztosít.

Lapostetők felújítása
Gyors kivitelezés:
A meghibásodott lapostető
felmérését követően mi-
nimális előkészületek
után a szigetelés
néhány napon belül
elkészül!
20 év garancia!
A GACO Western,
az USA vezető
szilikonbevonat-
gyártója (NASA-
beszállító) kiemel-
ten hosszú garanciát
biztosít a tetőfelújítá-
sokra.
Tökéletes megoldás:

ikonbevonat hosszú távon is strap-
, UV-fényálló és magas hővisszaverő

képességű, komplex megoldás.
A GACO szilikon alapú kenhető
vízszigetelés további előnyei:
• Tartósan víz alatt lévő területek

sem jelentenek gondot.
• A problémás felületi csatlakozások
egyszerűen és gyorsankezelhetőek.

• Ideális a nehezen hozzáférhető,
bonyolult tetőszerkezetek esetén
is.

• Nem nyújt táptalajt sem a
gombáknak, semapenésznek.

• Teljes mértékben UV-álló,
a felület tartja a fizikai
paramétereit évtize-
deken keresztül.

• Nem éghető
(A osztályú besorolás)

• Nem degradálódik,
nem veszti el a
rugalmasságát.
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TeTő-Zsindely
sZaküZleT

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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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

PROGRAMOKASZIVÁRVÁNYMINDENSZÍNÉBEN!

GYEREKZSÚR
JÓGA
Kirándulások
Nyugdíjas foglalkozás
Részletekről érdeklődni lehet irodánkban, keddenként
13.00–17.00-ig (Érd, Siker Üzletház Szabadság tér 12.)
Tel.: 06-30-531-1648 és 06-30-936-7101,

www.szivarvany2016.oldalunk.hu
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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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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

EEmmllőővviizzssggáállaattookk sszzéélleess kköörrűű vviizzssggáállaattáátt
végezzük akkreditált mammográfiás
jártassági vizsgával rendelkező
radiológusok közreműködésével.

Előjegyzés telefon alapján:

06-30/195-46-76
Érd, Szabadság tér 9.
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Női ökölvívók Érden

Edz őként és versenyzőként is a ringben
Utolsó etapjához érkezett a felkészülés. Novem-
ber 2. és 5. között Érd, a Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tornacsarnoka ad otthont a 
magyar női országos ökölvívó-bajnokságnak, 
amelyet az Érdi Box Klub szervez, és három részt-
vevővel lépnek a kötelek közé.

Az országos bajnokságon 
négy korosztály (serdülő, 
ifi, junior és felnőtt) ver-
senyzői mérik össze tudásu-
kat. Az érdiek minden két-
séget kizáróan legrutino-
sabb versenyzője Dobrádi 
Csilla, aki nemcsak sporto-
ló, hanem edző is egy sze-
mélyben. 2010-ig 46 kilo-
grammban bokszolt, de ak-
kor megszüntették ezt a ka-
tegóriát, így ezt követően a 

48 kilósok között lépett kö-
telek közé. Még 2010-ig 
többször magyar bajnok 
lett, felnőtt uniós Európa-
bajnokságon harmadik, 
Eb-n ötödik.

Dobrádi Csilla, bár nem 
hízott fel 48 kilóra, tavaly 
megmutatta, hogy még a 
mindennapi munka mellett 
is lehet komoly eredménye-
ket elérni, hiszen az előző 
ob-n ezüstérmet szerzett.

– Tavaly egy nagy harc 
után lettem második, úgy-
hogy most szeretném győz-
tesen elhagyni a szorítót – 
mondta Dobrádi Csilla, aki 
már nem tud annyi időt szen-
telni az ökölvívásnak, mint 
korábban, ezért nem is szá-
mol azzal, hogy egy győze-
lem után ott legyen a novem-
ber végén rendezett Európa-
bajnokságon, pedig a győz-
tes automatikusan váloga-
tott lesz és utazhatna a kon-
tinensviadalra.

– A lányoknak próbálok 
legjobb tudásom szerint 
mindent átadni, kesztyűzök 
velük, mondom nekik, hogy 
mire figyeljenek a szorító-
ban és azon kívül is – fűzte 
hozzá tanítványaival, csa-

pattársaival kap-
csolatban Dobrádi 
Csilla, aki a másik 
két érdi résztvevőt, 
Csóka Klaudiát 
(serdülő, 70 kg) és 
Häfner Ildikót (ifi, 
60 kg) is edzi.

– Lehet, hogy ne-
hezebb is edzőként 
felkészülni, mint 
versenyzőként, mert 
ugye nekem kell pél-
dát mutatnom. Sze-
retném, ha mindket-
ten éremmel zárná-
nak, de nem mon-
dom, hogy kardom-
ba dőlök, ha nem si-
kerül győzniük, a lé-
nyeg, hogy tudásuk legjavát 
adják és lássam bennük a 
fejlődést – jegyezte meg a 26 
éves ökölvívó.

A női országos bajnokság 
november 2-ai rajtjáig követ-

kező lapszámainkban bemu-
tatjuk a további két érdi 
ökölvívót és részletesen be-
számolunk az ob lebonyolí-
tásáról is.

QQ Domi

Drámai pótselejtező

Ara nyszettel jutottak ki az Eb-re!
Nem volt egyszerű dolga a magyar női röplab-
da-válogatottnak az Európa-bajnokságra való 
kijutás szempontjából, hiszen a pótselejtező első 
mérkőzésén Románia 3:0-ra legyőzte Jan de 
Brandt lányait. A feladat adott volt, 3:0-ra vagy 
3:1-re kell legyőzni őket és akkor még nincs vége, 
mert következik a mindent eldöntő aranyszett. 
Az első szettet nyerték a vendégek, ám a mie-
ink szinte lehetetlen feladatot teljesítettek azzal, 
hogy 3:1 után a döntő játszmát is megnyerték.

A mérkőzés nem indult túl 
könnyen, ha csak arra gon-
dolunk, hogy a románok sze-
rezték a meccs első négy 
pontját. Még az első techni-
kai szünetben öttel mentek a 
vendégek, ám a csapatkapi-
tány, Liliom Rita és Hor
váth Dóra is elkezdte ter-
melni a pontokat, sőt, hozzá-
juk Nagy Eszter és Szakmá
ry Gréta is csatlakozott, ám 
hiába, hiszen az első játsz-
ma végét a románok bírták 
jobban, a mieink nem pörög-
tek fel kellően, s Davide Del
mati csapata 25:14-re hozta 
a nyitó játékrészt.

A második szettben hiába 
volt 3:1 oda az első labdame-
netekben, ezt követően töb-
bek között Horváth Dóra 
négy pontjának köszönhető-
en 10:3-ra fordítottak a ma-
gyarok. Aztán ugyan több-
ször is faragtak hátrányuk-
ból a románok, de a mieink 
egészen a játszma végéig 
őrizték két-hárompontos elő-
nyüket. A végjátékban tettek 
a résztvevők arról, hogy ne 
maradjunk izgalmak nélkül, 
a románok feljöttek egy pont-
ra is, viszont egy outnak kö-
szönhetően behúzták a szet-
tet Szakmáry Grétáék, így 

nem volt veszve semmi 
(25:22).

A harmadik szett épp az 
első kettő egyvelege volt, 
mindkét együttesnek voltak 
hibái, de voltak gyönyörű meg-
oldásai is, és ugyan az elején 
elléptek 8:4-re a románok, de 
volt visszaút, Dobi Edina zsi-
nórban szerzett négy pontja 
után egyenlítettünk, sőt, Hor-
váth Dóra és Szakmáry Gréta 
révén 11:10-re fordítottunk. 
Aztán hol a magyarok, hol a 
románok egyenlítettek és ve-
zettek, így ment egészen 18:18-
ig, ám ez után a 19. román pont 
vitatható volt, mivel előtte libe-
rójuk az antennán kívülről jut-
tatta át a labdát. Ezután a ro-
mánok hárompontos előnybe 
kerültek, de sikerült vissza-
hozni az esélyt, hiszen Nagy 
Eszter két pontjának köszön-
hetően egyenlítettünk (24:24). 
Sőt, átvettük a vezetést is, 
majd érkezett előbb Szakmáry 
Gréta pontja, utóbb pedig egy 
román out, a mieink 27:25-re 
hozták a játszmát.

Ritka momentum volt, ami-
kor az addig szinte egy má-
sodpercet sem tétovázó és 
nyugodtan játszó románok 
földhöz vágták a labdát, mert 
a negyedik szett elején hiába 
vezettek 5:3-ra, az első szü-
netben mi örülhettünk a 8:6-
os magyar vezetésnek. Aztán 
„nyugodtan” folyt a meccs, 
16:11 volt a második techni-
kai szünetben, és a játszma 
végéig is maradt a különbség. 
A 25:19-es játszmagyőzelem-
mel a magyar válogatott ki-
harcolta az aranyszettet!

Ha eddig nem, akkor a dön-
tő játszma kezdetén felrob-
bant az ÉRD Aréna, de volt is 
ok rá, mivel 5:2-nél a romá-
nok időt kértek. Hiába, mert 
a hárompontos különbség 
megmaradt, aztán 13:13-nál 
még melegnek tűnt a pite, de 
a lélektani előnyt és ezzel a 
2017-es azeri–grúz közös 
rendezésű Európa-bajnok-
ságra való kijutást és a mecs-
cset nem veszthette el a ma-
gyar válogatott. Az arany-
szettet 15:13-ra nyerték Lili-
om Ritáék, így ott lesznek a 
kontinensviadalon!

Nem hinném, hogy erre 
igennel kellene válaszolnom 
– mondta nevetve Tálas Zsu
zsanna arra a kérdésünkre, 
hogy direkt csinálták-e, 
hogy ilyen drámai lett a pót-
selejtező, majd így folytatta: 
Döcögősen indult, pont 
ahogy Romániában, de na-
gyon jól zárult. Nem tudom, 
mi volt velünk az első szett-
ben, megilletődtünk, álmos-
kásan kezdtünk, aztán a má-
sodik szettben átlendültünk, 
a harmadikban meg még 
jobban átlendültünk, hiszen 

továbbjutást érő labdája volt 
a román csapatnak, de ha-
talmas mélységekből feltá-
madva megnyertük azt a 
szettet. Úgy látszik, erősek 
vagyunk fejben, hiszen hó-
napok óta együtt vagyunk, 
illetve talán ezekben a hely-
zetekben kijött a hazai pálya 
előnye. Fantasztikus volt a 
közönség, a szurkolótábor, 
még akkor is, amikor veze-
tett az ellenfél, akkor is ott 
voltak mögöttünk, mint hete-
dik ember. Fejben váltottunk 
és lehetetlent nem ismerve 
mentünk és mindig a követ-
kező feladatra, pontra kon-
centráltunk – nyilatkozta a 
feladó.

Az azeri–grúz közös ren-
dezésű női röplabda Európa-
bajnokságot 2017 őszén ren-
dezik, ám addig vár feladat a 
csapatra, hiszen a következő 
évben a World Grand Prix so-
rozatban és a világbajnoki 
selejtezőben is érdekeltek 
lesznek a mieink – természe-
tesen az Eb mellett –, így nem 
vár könnyű feladat a szakve-
zetésre a közeljövőben. 

 Q Domonkos Bálint

MESTERMÉRLEG
Jan De Brandt: Az elején szörnyen játszottunk, a harmadik 
szett volt a kulcs, ami után beindult a gépezet és megállítha-
tatlan volt a csapat. Boldog vagyok, mert ez egy újabb törté-
nelmi pillanat volt a magyar röplabdázás történetében.
Davide Delmati: Nehéz mit mondani, hiszen aranyszett 
után estünk el az Eb-kvalifikációtól, ráadásul ebben 13:13 is 
volt az állás. A magyar válogatott bizonyította, hogy nagyon 
jó csapat, s bár küzdöttünk, többször is fontos pillanatokban 
hibáztunk.

Az aranyszettet 15:13-ra nyerte a magyar női röplabda-válogatott, 
így ott lesz a kontinensviadalon  (Fotó: Hunvolley/Muzslay Péter)

Dobrádi Csilla elszánt, érmet vár magától 
és versenyzőitől is
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Hét srác, hét érem
Négy arany- és három 
ezüstérmet szereztek 
Szlovákiában az Érdi 
Spartacus versenyzői. 
A hét birkózó a hetényi 
Polgármester Kupán 
szerepelt, és mind 
dobogóra állhattak.

Az Érdi Spartacus birkó-
zói október 8-án a szlovákiai 
Hetényben megrendezett 
Polgármester Kupán vettek 
részt hét kadet birkózóval. A 
cseh, lengyel, szerb, ukrán, 
bosnyák, román, moldáv, 
szlovák és magyar birkózó-
kat felvonultató versenyen 

az érdi versenyzők kiválóan 
szerepeltek. Öt súlycsoport-
ban négy arany- és három 
ezüstérmet szereztek, két 
döntőben is érdiek küzdöt-
tek az első helyért egymás-
sal. A hét fővel, 43 ponttal a 
csapatok pontversenyében 
az előkelő negyedik helyet 
érték el. 63 kilogrammban 
Berta Mike, 76-ban Végh Ri-
chárd, 85-ben Végh Artúr 
végzett az élen, továbbá 69 
kilóban Mezei Patrik csa-
pattársát és testvérét, Mezei 
Dominikot győzte le a dön-
tőben, míg a 100 kilósoknál 
Tamás Patrik Varga Dáni-
elt megelőzve szerzett 
aranyérmet.

Berta Mike, Végh Artúr, Mezei Patrik, Végh Richárd, Tamás Patrik, 
Mezei Dominik, Tar Mihály és Varga Dániel

Érdi VSE–Csornai SE 3–0 (1–0)

Győ zelem az újabb rangadón
Az NB III Nyugati csoportjában két várakozáson 
felül szereplő csapat találkozójának tétje a tabella 
első helye volt, hiszen az éllovas Érdi VSE fogadta 
a második helyre felkapaszkodó Csornai SE-t. A 
vendégek győzelmük esetén átvették volna az 
első helyet az érdiektől, míg a hazaiak a Tatabá-
nya elleni fiaskót szerették volna feledtetni.

A találkozó első percei-
ben ritkán látott góllal szer-
zett vezetést a hazai csapat. 
A vendégvédő Babics Zsolt 

hazaadása elcsúszott a ka-
pus, Sánta András lába 
alatt, így a labda akadályta-
lanul gurult a hálóba, öngól 
(1–0). A vendégek hamar 
túltették magukat a gyor-
san bekapott öngólon és 
szép játékkal rukkoltak elő. 
A küzdelem elsősorban a 
mezőnyben folyt, a kapuk 
nem forogtak veszélyben. A 
hazaiak biztosan őrizték 
előnyüket és ez egyre idege-
sebbé tette a csornaiakat. A 
sok szabálytalanságot és 
reklamálást a játékvezető 
sárgalapokkal igyekezett 
megfékezni, és ennek esett 
áldozatul az öngólt vétő Ba-
bics, aki néhány perc lefor-
gása alatt két sárgalapot 
kapott és így a 36. percben a 
kiállítás sorsára jutott.

A második félidőben a ha-
zai csapat ragadta magához 
a kezdeményezést, igyeke-
zett a mérkőzést egy újabb 
találattal végleg lezárni, de 
előbb Tárkányi Gergő, majd 
Melczer Vilmos lövését hárí-
totta a vendégkapus. To-
vábbra is „paprikás” volt a 
hangulat a pályán, a sok sza-
bálytalanság miatt nem ala-
kulhatott ki folyamatos já-
ték, de az eredmény az Érd-
nek volt kedvező. A vendé-
gek, bármennyire is igye-
keztek, egy szöglet utáni le-
hetőségen kívül – amelyet 
Kertész bravúrral hárított – 
nem sok veszélyt jelentettek 
a hazai kapura. A találkozó 
a 73. percben végleg eldőlt. 
Bedobás után Melczerhez 
került a labda, aki felnézett, 
majd a kapu bal felső sarká-
ba csavarta a játékszert (2–
0). A nagy gólarányú győzel-
met már a hosszabbítás per-
ceiben Pintér Nikola állítot-
ta be, miután Korozmán 
Norbert labdáját felpörgette, 
majd a kapuba vágta (3–0).

A következő, 11. forduló-
ban október 15-én, szomba-

ton 14.30-kor az Érdi VSE 
Veszprémben lép pályára, 
majd október 22-én, szomba-

ton szintén 14.30-kor a Hévíz 
csapatát fogadja az Ercsi úti 
Sporttelepen. n Harmat Jenő

MESTERMÉRLEG
Limperger Zsolt: Nagyon harcos, küzdelmes mérkőzésen 
vagyunk túl. A Csorna igazolta, nem véletlenül van a máso-
dik helyen. Nekünk nagyon fontos volt, hogy a múlt heti 
csorbát kijavítsuk. Ez sikerült is. Ismét öt ponttal vezetjük a 
tabellát. Készülünk a Veszprém ellen. Tudjuk, hogy nekünk 
az ilyen kis csapatok ellen milyen nehezen megy, de bízunk 
a győzelemben.
Hannich Péter: A mérkőzést meghatározta a gyorsan beka-
pott gól. Attól függetlenül szépen felálltunk és harminc per-
cen át szépen futballoztunk. Egy tizenegyest nem adott 
meg a játékvezető, a kiállítással pedig belenyúlt a mérkőzés-
be. A második félidőben mentünk előre, egy szöglet után 
volt is gólszerzési lehetőségünk, de a hazai kapus bravúrral 
hárított. A második, ritkán látható szép góllal az érdiek vég-
leg lezárták a mérkőzést.

Térségi rangadó  
a kupában
A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség (MLSZ) kisorsolta a 
Magyar Kupa hetedik kö-
rének párosításait, amely 
a legjobb 32 közé jutásért 
zajlik. A Taksony SE-t 6–0-
ra legyőző Érdi VSE a Bala-
tonlellét 2–0-ra verő má-
sodosztályú Budaörssel 
mérkőzik meg október 
26-án, szerdán 13.30-kor 
az Ercsi úti sporttelepen. A 
találkozók egy mérkőzé-
sen dőlnek el.  D.B.

A hazai csapat győzelmével ismét öt ponttal vezeti a Nyugati csoportot

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
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FIZESSE BE CSEKKJEIT A POSTÁN
BANKKÁRTYÁVAL DÍJMENTESEN*

ÉS NYERJEN!

A játékban való részvételhez gyűjtse a pecséteket a
postákon található promóciós levelezőlapokon.

Fődíj: 1 millió Ft Posta Bankszámlán**
További nyeremények:
. 3 db 200 000 Ft értékű Posta Utazás utazási utalvány
. 50 db 50 000 Ft értékű Nyereménybetét**

Használja csekkbefizetéskor Posta Hűségkártyáját is, és
nyereményét megduplázzuk!

Promóció időtartama:
2016. augusztus 15. – október 30.

* A bankkártyás csekkbefizetés – mely a „BANKKÁRTYÁS
CSEKKBEFIZETÉS” matricával megjelölt postákon érhető
el – bankkártyás vásárlásnak minősül, melyért a Posta
a befizetőnek díjat nem számít fel. A vásárlási tranzakci-
óhoz kapcsolódó, a kártyabirtokos számlavezetője által
felszámított esetleges díjak és költségek a kártyabirtokost
terhelik.
** A pénznyeremény átvételének feltétele Posta Bank-
számla nyitása. A Posta Bankszámla és a Nyereménybetét
az FHB Bank Zrt. termékei, melyeket a Magyar Posta Zrt.
mint közvetítő értékesít.

A képen látható nyeremény illusztráció.

Részletek és játékszabályzat a www.posta.hu oldalon.

www.posta.hu

Ha most MasterCard® vagy Maestro® kártyával
fizet ügyintézőinknél a postákon*, értékes ajándékokat
és akár 1 millió forintot – Posta Hűségkártyával
2 millió forintot – is nyerhet Posta Bankszámlán**!
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VEGYES

Életjáradékot fizetnék idős sze-
mélynek lakásért/házért/tele-
kért kis épülettel. Telefon: 06-
20/629-09-16.

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db má-
jával. Tel.: 06-30/5326507.

Eladó Petrof páncéltőkés pianínó,
fix 200.000,- Ft-ért újszerű álla-
potban. 06-23/368-161.

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

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

Méteres szálakban lévő vegyes
vagy akác tűzifa szállítással ela-
dó. 06-30-747-2519

LAKÁS

Diósdi építési telket (1.400nm) la-
kásra cserélek. 06-23/362-823.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Csak
nálunk!

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.
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EGÉSZSÉG

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Az érdi lakótelepen négy emele-
tes tömbben 4. emeleti, 53 nm-
es lakás albérletbe kiadó. Tele-
fon: 06-30/498-03-36.

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 45E Ft rezsivel. T:06-
20-328-88-86.

REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 40
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22

16

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

37
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

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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TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-943-5803,

06-30-725-5374 40
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 40
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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Csókásvízvezetékszerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 39
8
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Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43; 06-
20/231-85-51.

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

Mindenféle kőműves és burkoló
munkákat, családi házak hőszi-
getelését vállalom. 06-20/966-
94-68.

Takarítást vállalunk 10%-os éves
kedvezménnyel közületeknek
is! Nyugdíjasoknak 27% ked-
vezmény. 06-30/318-21-73.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 39
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 40
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Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

Burkolást vállalok, referencia
munkával. 06-30/197-86-74.

BÚTOR

Franciaágy 2 db éjjeliszek-
rénnyel, 4 elemes sarok bár-
szekrény olcsón eladó. Telefon:
06-20/436-38-31.

Régi bútorokat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolok. Telefon: 06-
70/278-86-34.

ÁLLÁST KÍNÁL

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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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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Érdi fatelepre

sofőrt
keresünk.

OKJ-s targoncás
képzettség előny.

Fényképes
önéletrajzokat a

zsofa@zsofa.hu
e-mail címre várjuk.

40
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kőműves vagy építkezésben
és karbantartásban jártas

munkaerőt
Érd és környéki munkavégzéssel.
Feltétel a szakmunkás végzettség, több
éves gyakorlat és önálló munkavégzés.
Bejelentett teljes munkaidős állás.

Bérezés: fix alapbér és teljesítmény alapján.

Építőipari cÉg keres

Érd.: 30-9660-330; 30-417-3920

40
24
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Gépkocsivezetőt keresünk!
Érdi telephelyű fuvarozócég keres,

3,5tonnás össztömegű teherautóra
gépkocsivezetőt. Leinformálható, dolgozni
akaró munkatársat keresünk, hosszútávú

munkalehetőséget ajánlunk.
Önéletrajzát az

info@mizseifuvar.hu e-mail címrevárjuk.
Tel.:06-30/200-1426

Autómosó Érden leinformálható
munkatársakat keres. Kellemes
munkakörnyezet, bejelentett
munkahely, jó fizetés+teljesít-
mény alapú egyéb juttatás. Ha-
sonló munkakörben szerzett
tapasztalat előnyt jelent. Érdek-
lődni lehet: 06-20/9-652-902.

TÁRSKERESÉS

Fehér Orchidea Társközvetítő vár-
ja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Temp-
lom tér 19.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
kozmetikus, fodrászésműkörmös
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 40
56

95
Budafoki barkácsáruház állást

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

Takarítónő: érdi magánklinikára,
napi 4 órás munkára, hajnali
kezdéssel, nem dohányzó mun-
katársat keresünk. Telefon: 06-
30/790-04-58 hétköznapokon
8-15-ig.

Bejárónőt keresek, leinformálha-
tó, gyakorlattal, autóval rendel-
kező hölgy személyében. Heti
fix egy alkalom. Sóskút környé-
kén. 06-20/35-96-105.

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános 5 órás műszakkal, ta-
karítónőt keres. Telefon: 06-20/
328-88-86.

Érdi székhelyű cég fiatalos, lendü-
letes csapatba keres hidegbur-
kolót és burkoló mellé segéd-
munkást. T: 06-30-2566-053.

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

Keresünk magas kereseti lehető-
séggel jólképzett, megbízható
szobafestő munkatársat. Tel.:
06-30/9-349-576.

Kőműveseket keresek diósdi
munkavégzésre. Munkabér: 14-
15.000 Ft/nap. 06-20/9531-625.

Szobafestőt, mázolót foglalkoz-
tatnék. Telefon: 20/9-122-208.

Villanyszerelés garanciával! Régi
és új építésű házaknál, melléké-
pületeknél. 06-30/719-6825,
laszlo.ficzere73@gmail.com

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2016. január 1-től visszavonásig érvénysesek.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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