
„Irányító típus vagyok, van, hogy túlságosan is”
Interjú Urbán Jonatán diákpolgármesterrel n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 42. szám    2016. november 2.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Meg újult háziorvosi rendelő nyílik
Október 25-én ünnepélyes kere-

tek közt átadták a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út 40. szám alatti, újjáépített 
gyógyszertárat. A kibővített, felújí-
tott épületben nemcsak a patika ka-
pott helyet, hanem egy négy orvos 
elhelyezésére alkalmas, XXI. szá-
zadi rendelő is, ahol a közeljövőben 
három háziorvos kezdi meg rende-
lését. Mint dr. Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) az ünnepsé-
gen elmondta, a beruházó és az ön-
kormányzat között példamutató 
együttműködés alakult ki. Hangsú-
lyozta, a város az elmúlt időszak-
ban több orvosi rendelőt újított fel 
gyógyszertár-üzemeltetők segítsé-
gével.

– Ahogy az informatikai és mű-
szaki feltételek adottak lesznek és 
megérkezik minden berendezés, 
költözünk – mondta érdeklődésünk-
re dr. Sziráki Csaba, az egyik házi-
orvos, aki úgy látja „hatcsillagos” 
rendelőket alakítanak ki a Bajcsy-
Zsilinszky út 40. alatt. n 6. oldal

Etikátlan gyermekorvosok?

Pénzt kérnek a receptírásért, igazolás kiállításáért, il-
letve az önkormányzat által támogatott védőoltások 
beadásáért – derül ki a lakossági panaszokból. Az 
egészségügyi bizottság határozata szerint ez etikát-
lan magatartás.  n 3. oldal

Az Érdi család Érden járt

Érdi Tamás zongoraművésszel, feleségével, Érdi Har-
mos Réka fotóművésszel, É. Szabó Márta televíziós 
szerkesztővel és Érdi Sándor főszerkesztővel Lehotka 
Ildikó zenei tanácsadó beszélgetett a Zenei klub októ-
ber 27-ei rendezvényén.  n 8. oldal

Női ökölvívó-bajnokság

November 2. és 5. között, a Batthyány Sportiskolai Ál-
talános Iskola tornacsarnoka ad otthont a női ökölví-
vó országos bajnokságnak, amelyen négy korosztály-
ban, az előzetes nevezések szerint 172 bokszoló lép a 
kötelek közé.  n 21. oldal
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Családbarát
munkahelyre

vállalkozó szellemű,
diplomás munkatársakat
(gyermekes édesanyákat is!)

keresünk vállalati
felelősségbiztosítás

értékesítésére és az ügyfelekkel
történő kapcsolattartásra.

Szakirányú oktatást biztosítunk.

Önéletrajzát az alábbi
e-mail címre várjuk:

viktoria.szonyi@gpconsulting.hu
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November 11-én
16.30 órakor,

mártoN Napi
lámpás felvoNulás.
Helyszín: 2030 Érd, Áfonya u. 12.
2030 ÉRD, ÁFONYA U. 12.
1225 BUDAPEST, NAGYTÉTÉNYI ÚT 67.
061-207- 3938
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

SZOCIÁLIS  
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;  
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;  
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@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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Ind   ul a zöldjárat
November 5-én indul 
a zöldjárat Érden. A 
zöldhulladékot zsákok-
ban kell kitenni a kapu 
elé. A zsákok száját vi-
szont nem kell bekötni, 
mert alkalmanként el-
lenőrzik, hogy valóban 
leveleket és gallyakat 
tartalmaznak-e.

A biohulladékot az ingat-
lantulajdonos 0,5 m3-t meg 
nem haladó mennyiségben, 
zsákban vagy legfeljebb 1 
méteres darabokra vágva 
és kötegelve helyezheti az 
ingatlan elé, az ütemterv-
ben feltüntetett időpontban. 
Az ingatlanok elé zsákban 
kihelyezett zöldhulladék, 
kötegelt fanyesedék gyűjté-
se és elszállítása minden 
érdi ügyfélnek díjmentes.

A gyűjtés ütemtervét la-
punkban hetente nyomon 
követhetik utcákra lebont-
va.

Zöldjárat,  
2016. november 5.

Aba u. Ábel u. Ádám u. 
Adél u. Ágnes u. Ágoston u. 
Ágota u. Ajtony u. Ákos u. 
Aladár u. Alispán u. Álmos 
u. Alsó u. András u. Angyal-
ka u. Anna u. Antal u. Antó-
nia u. Ányos u. Apály u. 
Aranka u. Aranyos u. Arató 
u. Árpád u. Árva u. Attila u. 
Baján u. Balatoni u. Balázs 
u. Bálint u. Barca u. Barót u. 
Béga u. Béke tér Béla u. Bel-
la u. Bendegúz u. Benedek 
u. Berettyó u. Berezna u. 
Bernát u. Berta u. Bertalan 
u. Bianka u. Bodrog u. Boj-
tár u. Boldizsár u. Borbála 
u. Borona u. Botond u. Budai 
út Budafoki út Bulcsú u. Ce-
cília u. Csaba u. Csanád u. 

Csermely u. Csikós u. Csilla 
u. Csongor u. Csordás u. 
Csősz u. Dagály u. Dániel u. 
Dávid u. Demeter u. Dénes 
u. Dezső u. Diósdi út Do-
monkos u. Dózsa Gy. u. Drá-
va u. Duna u. Ede u. Edina u. 
Edit u. Edömér u. Eke köz 
Elek u. Elemér u. Ella u. 
Előd u. Elvira u. Emese u. 
Emil u. Emília u. Emma u. 
Emőd u. Emőke u. Enikő u. 
Ér u. Erika u. Erna u. Ernő 
u. Ervin u. Erzsébet u. Es-
küdt u. Eszter u. Etelka u. 
Éva u. Felső u Felügyelő u. 
Felvigyázó u. Fogalmazó u. 
Forrás tér Fő út Fürdő u. 
Galga u. Garam u. Gát u. Ge-
reblye köz Gizella u. Gulyás 
u. Hajnalka u. Hamzsabég 
tér Hanság u. Harangvirág 
u. Harmat u. Hérics u. Her-
nád u. Homoród u. Horten-
zia u. Hortobágy u. Hosszú 
u. Hóvirág u. Ida u. Iglice u. 
Ikravirág u. Ildikó u. Ilona 
u. Infű u. Ipoly u. Irén u. 
Irma u. Iskola köz Iszalag u. 
Izabella u. Izsóp u. Jácint u. 
Janka u. Járom u. Jázmin u. 

Johanna u. Jolán u. József 
A. u. Judit u. Juhász u. Júlia 
u. Jusztina u. Kakukkfű u. 
Kaktusz u. Kakukkhegyi u. 
Kálvária u. Kálvin tér Ka-
milla u. Kanász köz Kanka-
lin u. Kantár köz Kapa köz 
Kapos u. Karolina út Kas-
tély u. Kasza köz Katalin u. 
Kengyel köz Kerék u. Kerka 
u. Kerülő u. Keserűfű u. 
Keskeny u. Kinga u. Kis-du-
na u. Klára u. Kocsi köz Ko-
dály u. Komócsin u. Kondás 
u. Kornélia u. Koronafürt u. 
Korond u. Kökörcsin u. Kö-
rös u. Kötél köz Kövirózsa u. 
Krisztina u. Kutyavári u. 
Küküllő u. Külső Római út 
Laborc u. Lajta u. Lakóte-
lep, Láp u. Lapály u. Latorca 
u. Lendva u. Ligetszépe u. 
Liliom u. Lótusz u. Magda u. 
Malvin u. Mályva u. Marcal 
u. Marcella u. Margaréta u. 
Margit u. Mária u. Maros u. 
Márta u. Matild u. Mecset u 
Mécsvirág u. Meder u. Melá-
nia u. Mély u. Meredek u. 
Molnár u. Morva u. Mura u. 
Muskátli u. Nádas u. Napvi-

rág u. Nárcisz u. Natália u. 
Nefelejcs u. Néra u. Nóra u. 
Nőszirom u. Nyárád u. Nye-
reg köz Nyitra u. Olt u. On-
dova u. Orchidea u. Orgona 
u. Őszirózsa u. Pásztor köz 
Patak u. Pemetefű u. Pipacs 
u. Piroska u. Poprád u. Por-
csinrózsa u. Puszpáng u. 
Rába u. Rábca u. Rákos u. 
Rebarbara u. Repkény u. 
Rezeda u. Ricinus u. Rima 
u. Riminyáki u. Római út 
Rózsa u. Rövid u. Sajó u. 
Sárd u. Sárrét u. Sárvíz u. 
Sás u. Sebes u. Séd u. Sió u. 
Sugár út Sulák u. Sulák köz 
Szalajka u. Szamos u. Szán-
tó u. Szapári köz Szarkaláb 
u. Száva u. Szegfű u. Széles 
u. Szent Mihály tér Szilvia 
u. Szinva u. Talabor u. Tály-
lya u. Tápió u. Tarcal u. Tár-
csa köz Tarna u. Temes u. 
Temető u. Terasz u. Teréz u. 
Tétényi u. Tisza u. Topoly u. 
Töltés u. Tulipán u. Túr u. 
Túróc u. Ung u. Vág u. Vető 
u. Viola u. Visó u. Zagyva u. 
Zala u. Zápor u. Zuhatag u. 
Zsil u. Zsilip u. Zsitva u.

A város a háziorvosokhoz fordult

Mié rt fizetős az ingyenes oltásbeadás?
Egyes érdi gyermekorvosok pénzt kérnek a 
receptírásért, igazolás kiállításáért, illetve az 
önkormányzat által támogatott védőoltások 
beadásáért – derül ki a lakossági panaszokból. 
Az egészségügyi bizottság határozata szerint ez 
etikátlan magatartás; a jövőben nyilvánosságra 
hozzák az ilyen gyakorlatot folytató orvos nevét.

Etikátlan, ha egy házi 
gyermekorvos térítési díjat 
szed az önkormányzat által 
támogatott, nem kötelező vé-
dőoltások beadásáért, re-
ceptírásért, illetve orvosi 
igazolás kiállításáért – áll a 
Szociális és Egészségügyi 
Bizottság minapi határoza-
tában.

Miután az utóbbi időben 
fenti tartalmú panaszok ér-
keztek az önkormányzat-
hoz, T. Mészáros András – 
aki e gyakorlatot etikátlan-
nak tartotta – a bizottsághoz 

fordult, amelynek tagjai 
egyetértettek a városvezető-
vel. Annál is inkább, mert – 
mint dr. Bács István alpol-
gármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján elmondta – 
a panaszosok azt is kifogá-
solták, hogy a térítési díjról 
számlát, bizonylatot nem 
kaptak.

Az alpolgármester emlé-
keztetett arra: az önkor-
mányzat több, nem kötelező 
védőoltáshoz százszázalé-
kos támogatást ad a csalá-
doknak – ezek a fertőző agy-

hártyagyulladás, illetve a 
bárányhimlő elleni vakci-
nák, amelyek árát minden 
családnak visszatéríti az 
önkormányzat, korcsoport-
tól, jövedelemhatártól és az 
oltóanyag árától, fajtájától 
függetlenül. A vakcinát a 
házi gyermekorvos írja fel, a 
szülő kiváltja, majd az árát 
az önkormányzat a leadott 
blokk ellenében, az oltás be-
adása után megtéríti. Az ön-
kormányzat a fiúk HPV elle-
ni védőoltását is támogatja, 
ez azonban jövedelemhez és 
életkorhoz kötött.

– Az önkormányzat ko-
moly keretösszeget különí-
tett el erre, hiszen nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy segí-
teni tudjunk azokon a csalá-
dokon, amelyeknek e védőol-
tások beadatására önerőből 
nem telne. A mi szempon-
tunk szerint etikátlan azon 
védőoltások beadatásáért 
ellenszolgáltatást kérni, 
várni vagy elfogadni, ame-
lyeket az önkormányzat tá-
mogat – hangsúlyozta az al-
polgármester.

Tudni kell: a gyermekor-
vosoknak joguk van a nem 
kötelező védőoltások beadá-
sáért pénzt kérni. A kötelező 
egészségbiztosítás ellátása-
iról szóló, 1997. évi LXXXIII. 
törvény ugyanis kimondja: 
nem vehető igénybe az 

egészségbiztosítási alap ter-
hére a biztosított nem kötele-
ző védőoltással történő im-
munizálása, kivéve, ha a kü-
lön jogszabály szerinti védő-
oltás térítésmentes.

– Jelentős a számuk azon 
védőoltásoknak, amelyeket 
jelenleg nem finanszíro-
zunk. Természetesen nem 
ezekre gondolunk, mikor azt 
állítjuk: nem etikus pénzt 
kérni a védőoltások beadatá-
sáért; állásfoglalásunk csu-
pán az önkormányzat által 
támogatott védőoltásokra 
vonatkozik. Számlát, nyug-
tát adni viszont minden eset-
ben kötelesek a háziorvosok 
– hangsúlyozta Bács István, 
aki elmondta azt is: az ön-
kormányzat azzal támogatja 
az érdi házi-, gyermek- és 
fogorvosokat, hogy húszmil-
lió forintos iparűzésiadó-
alapig adómentességet biz-
tosít számukra.

– A bizottság határozatá-
ról már tájékoztattuk a helyi 
házi gyermekorvosokat, 
ahogy arról is, hogy az e 
gyakorlatot folytató dokto-
rok nevét nyilvánosságra 
hozzuk majd. Kérjük a lakos-
ságot, aki azt tapasztalja, 
hogy a jövőben bármelyik 
gyermekorvos igazolások 
kiállításáért, az önkormány-
zatok által támogatott oltá-
sok beadásáért, valamint 
receptek felírásáért pénzt 
kér, illetve fogad el, jelezze 
az önkormányzatnak – kérte 
az alpolgármester, aki azzal 
zárta szavait: vizsgálatuk 
szerint a gyermekorvosok 
többsége eddig sem várt el-
lentételezést a fentiekért, és 
bíznak benne, hogy a jövő-
ben egyre kevesebb lesz 
azon gyermekorvosok szá-
ma, akik ezt a gyakorlatot 
folytatják.

QQ ÁdÁm Katalin

Sok gyermekorvos soha nem kér pénzt az ajánlott védőoltá-
sok beadásáért, de egyesek akár 1000-2000 forintos térítési 
díjat is kérhetnek – tudtuk meg dr. Veres Judit gyermekor-
vostól, az egészségügyi bizottság Fidesz–KDNP-s elnökétől, 
aki úgy látja: az oltás beadásával járó orvosi költség jelképes; 
térítési díj beszedésére azért sem volna szükségük az orvo-
soknak, mert mentességet kapnak az iparűzési adó megfi-
zetése alól.
– Recept felírásáért egyáltalán nem kérhet pénzt a házior-
vos – fűzte hozzá a doktornő, hangsúlyozva: azt, hogy a házi 
gyermekorvosok miért kérhetnek térítési díjat és miért nem, 
törvény szabályozza.

Az önkormányzat nyilvánosságra hozza az etikátlan gyakorlatot 
folytató orvosok nevét  (Fotó erdmost.hu)
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Beszélgetés Urbán Jonatán diákpolgármesterrel

Érd  számíthat rá!
Kilencgyermekes családban él; a sok lány között 
csupán egy fivére van. Irányító típus, aki azt vallja: 
ahhoz, hogy valami jól működjön, erős vezető 
kell, aki jól tudja kiosztani a feladatokat és akinek 
a szavát elfogadják a társai.

n ÁdÁm Katalin

– Nagyon sokan szavaztak 
rád az ifjúsági önkormány-
zati választáson. Honnan is-
merik ennyien a Tordason 
élő Urbán Jonatánt?

– Érden vívok hetedikes 
korom óta, több testvérem is 
a városban tanul, én pedig 
harmadik éve járok a Kós 
Szakképző Iskola rendészeti 
szakára, így sok minden köt 
Érdhez. Mikor annak idején 
el kellett dönteni, hol tanul-
jak tovább, olyan iskolát ke-
restünk, ami Tordasról köny-
nyen megközelíthető. Beke-
rültem az Arany János Te-
hetséggondozó Programba, 
és Székesfehérváron, egy 
gimnáziumban kezdtem meg 
a nulladik évemet. Mivel na-
gyon rosszul bírtam a kollé-
giumi életet, és fel kellett 
hagynom a sporttal is, a szü-
leimmel egyetértésben úgy 
döntöttem, váltok. A rendé-
szet régóta tetszett, így ke-
rültem a Kós iskolába, ahol 
az egyik húgom is tanul.

– Hányan vagytok testvérek?

– Kilencen, közülük öten 
édesgyermekei a szüleim-
nek, négyen pedig nevelt 
gyermekeik vagyunk. Én öt-
naposan kerültem hozzájuk, 
akiket édesanyámnak és 
édesapámnak tekintek, 
ahogy a testvéreimet is édes-
testvérként szeretem.

– Mikor tudtad meg, hogy 
ők a nevelőszüleid?

– Bár ezt sosem éreztették 
velem, és ugyanúgy szeret-
nek, mint az édesgyermekei-
ket, kezdettől fogva tudtam 
erről. Tordas kis falu, min-
denki ismer mindenkit, így 
ez nem volt téma sem az óvo-
dában, sem az iskolában, és 
mellőzés sem ért soha ami-
att, hogy nevelőszülőknél 
élek.

– Mind a kilencen otthon 
laktok?

– Hatan még igen. Két nő-
vérem már családot alapí-

tott, a harmadik pedig a ze-
neművészeti egyetemre jár, 
és ő a nagymamánknál la-
kik Budapesten. Hét lány-
testvérem van egyébként, és 
egy öcsém: ő még csak öt-
éves.

– Nem lehetett könnyű egy 
csupa lány családban felnőni…

– Szerintem emiatt nem 
szenvedtem hátrányt, bár 
nem tudom, milyen, ha vala-
kinek csak fiútestvérei van-
nak. Nagyon jó kapcsolatom 
van a nővéreimmel és a hú-
gaimmal is, az öcsémmel pe-
dig kiváltképp: focizunk, ját-
szunk az udvaron, kertész-
kedünk, almát szedünk. Na-
gyon szereti, ha együtt mun-
kálkodunk, és szívesen utá-
noz engem.

– Édesanyád dolgozik a 
sok kicsi mellett?

– Igen, félállásban a Mene-
dék Alapítványnál, Buda-
pesten. Édesapám a tordasi 
szociális otthonban foglal-
koztató, emellett ő látja el a 
baptista lelkészi szolgálatot 
a faluban. Mi, gyerekek, 
mindenben segítünk nekik, 
és beosztás szerint végez-
zük a házimunkát. Minden 
héten másvalaki a konyhás: 
ő pakol el vacsora és ebéd 

után. Hétköznaponként 
rendszerint csak vacsorázni 
ül le együtt a család, hétvé-
gén ebédelni is. Főzni általá-
ban anya szokott, de apa, il-
letve a nővérem, aki végzett 
szakács, szintén besegít. 
Dolgozunk a kertben is, 
zöldségeket, gyümölcsöket 
termesztünk. A nagyobb 
lánytestvéreim végzik a ru-
hák körüli teendőket – mo-
sás, vasalás, teregetés –, és 
ők, illetve anya tanulnak a 
kicsikkel. Én inkább mesé-
lek nekik, annak nagyon 
örülnek. Amúgy is nagyon 
szeretek olvasni. Részt ve-
szünk a baptista közösség 
életében is, amelynek körül-
belül 35–40 aktív tagja van 
Tordason. Nagyon összetar-
tunk, és nemcsak a gyüleke-
zetben, hanem hétközna-
ponként is találkozunk: mi, 
gyerekek lemegyünk együtt 
focizni, és a szüleink is na-
gyon jóban vannak. A na-
gyobb társaságom is a tor-
dasi, illetve a fővárosi, 
szent endrei keresztény fia-
talok közül kerül ki, de per-
sze vannak az iskolában is 
barátaim.

– Hogyan lehet megoldani 
egy ekkora családban, hogy 
ne szenvedjetek hiányt sem-
miben?

– Van egy vendégházunk, 
ami már évek óta működik: 
jönnek hozzánk nemcsak 
Magyarországról, hanem 
külföldről is olyanok, akik 
egy-egy éjszakát szeretné-

nek itt tölteni, vagy akár több 
napig is nálunk pihennek. Ez 
jelentős anyagi segítség. Per-
sze mi takarítunk és végez-
zük a házimunkát is.

– Hogyan telik a karácsony 
egy kilencgyerekes famíliá-
ban?

– Zsúfoltan. Általában 
hozzánk jönnek a rokonok, 
nem pedig mi megyünk. Ami 
az ajándékozást illeti, rend-
szerint nem egyénileg, ha-
nem hárman-négyen össze-
fogva veszünk egy-egy na-
gyobb ajándékot – olyasmit, 
amire a megajándékozott is 
vágyik.

– Vakációzni is együtt szo-
kott a család?

– Hogyne, például a Bala-
tonon. És megyünk egyna-
pos kirándulásokra is, 
mondjuk Szentendrére, a nő-
véremhez. Most hétvégén 
kalandparkba megyünk.

– Minden szavadból érző-
dik, hogy nagyon szereted a 
családodat. A vérszerinti ro-
konaidat sosem szeretted 
volna felkeresni?

– Iskolás koromig édes-
anyámék többször elvittek 
Szabolcs–Szatmár–Bereg 
megyébe, meglátogatni a 
szülőanyámat, de aztán, az 
én kérésemre, abbamarad-
tak ezek a látogatások. Mivel 
édesanyámék neveltek fel, 
őket tekintem rokonaimnak.

„Élvezem és szeretem a vállalt feladatomat”

„Ötnaposan kerültem hozzájuk, akiket édesanyámnak és édesapámnak tekintek, ahogy a testvéreimet 
is édestestvérként szeretem”
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– Mit szóltak a szüleid ah-
hoz, hogy Érd diákpolgár-
mestere lettél?

– Nagyon örültek, velem 
együtt. Édesanyám itt is volt 
velem az eredményhirdetés-
kor. Ugyan először nem örö-
möt, hanem a meglepetést 
éreztem, és az járt a fejem-
ben, hogy fogom elmondani a 
beszédet, amit előre megír-
tam… Aztán persze jött az 
öröm is.

– Hogy érzed, a „közéleti-
séget” tanulni kell, vagy jön 
magától?

– Inkább az előbbi. Nem 
vagyok izgulós alkat, szíve-
sen beszélek mások előtt, le-
gyen szó felnőttekről vagy 
gyerekekről, nem számít – 
de a kamera, illetve annak 
tudata, hogy visszanézhe-
tem magamat, még feszélyez 
egy kicsit.

– Diákpolgármesternek 
lenni nagy felelősség vagy 
inkább nagy kaland?

– Mindenképp nagy fele-
lősség, hiszen Érd diákjait 
képviseljük, és az ő minden-
napjaikat szeretnénk jobbá 
tenni, de azért nekem egy 
kicsit kaland is, abban az 
értelemben, hogy mindig 
nagyon várom a találkozó-
kat, sajtótájékoztatókat, 
egyéb rendezvényeket. Él-
vezem és szeretem a vállalt 
feladatomat, még akkor is, 
ha az ifjúsági önkormány-
zat miatt meglehetősen zsú-
foltak a napjaim – ritka, 
hogy a tanítás végén egye-
nesen haza tudjak menni, 
mindig van valami teendő 

suli után. Amikor hazaérek, 
tanulok, aztán segítek a há-
zimunkában és részt ve-
szek a közösség életében is. 
A sport sajnos mostanában 
nem fér bele az időmbe. 
Mindenképp szeretném 
folytatni a vívást, csak még 

nem tudom, hogyan alakul 
az időbeosztásom, és mely 
napokba férnek bele az 
edzések. Hivatásszerűen 
ugyan nem szeretnék spor-
tolni, de a rendszeres moz-
gásra nagyon nagy szüksé-
gem van.

– Mi az, amit mindenképp 
szeretnél megvalósítani di-
ákpolgármesterséged esz-
tendeje alatt?

– A paintballversenyt, 
amit már korábban kitalál-
tam. Ez az ötlet nagyon nép-
szerű lett mindhárom érdi 
középiskolában. Ezt min-
denképp szeretném megva-
lósítani, és én is leszek a 
feladat felelőse.

– És mi az, amit nagyon 
szerettél volna megvalósíta-
ni, ám racionális okok miatt 
mégis ki kellett hagynotok a 
költségvetésből?

– A mosdófelújítások. Bár 
az általános iskolákban 
nagy szükség volna erre, és 
meg merem kockáztatni: fon-
tosabb is volna, mint mond-
juk a kirándulások – még 
akkor is, ha egy ilyen fejlesz-

tés nem olyan szórakoztató a 
gyerekek számára –, ám 
anyagi lehetőségeink nem te-
szik lehetővé ennek az elkép-
zelésnek a megvalósítását.

– Elmondhatod, hogy jól ér-
zed most magad a bőrödben?

– Igen. Szeretem a suli-
mat, a választott szakomat, 
és amellett, hogy diákpol-
gármester vagyok, az iskolá-
ban a diákönkormányzat el-
nöke is lettem. Mióta a Kósba 
járok, részt veszek a DÖK 
munkájában. Nem sok ülést 
hagytam ki az elmúlt évek-
ben; akkor is ott voltam vala-
kinek a képviseletében, ha 
épp nem választottak meg 
tagnak. Szeretném, ha a 

DÖK aktívabb lenne, mint az 
elmúlt években; ha jól mű-
ködne az iskolarádió és ha 
meg tudnánk jól oldani a 
rendezvények hangosítását 
vagy épp a kivetítést. A suli-
napokra pedig különböző 
programokat szerveznék, 
bevonva a diákságot is a 
munkába.

– Azt mondtad, a DÖK ko-
rábban nem volt elég aktív. 
Hogyan, mitől lesz azzá?

– Ha erős a vezető, aki ren-
desen kiosztja a feladatokat.

– És te rendesen kiosztod?

– Általában igen. Irányító 
típus vagyok, van, hogy túl-
ságosan is. Ebből az iskolá-
ban nem igazán vannak vitá-
im: általában elfogadják a 
társaim, amit mondok.

– Ezt hívják vezéregyéni-
ségnek. Mi az, amiben érzé-
seid szerint fejlődnöd kell, 
akár a DÖK-elnökséget, akár 
a diákpolgármesterséget 
nézzük?

– A kommunikációban. 
Nyilván abban is, hogy vala-
mit hogyan adok elő, de még 
inkább a tekintetben, hogy 
az információ hogyan jut el 
másokhoz. A protokollt is ta-
nulnom kell még.

– Az Érdi Újság is olyan csa-
torna, amin keresztül sokak-
hoz eljuthat a mondaniva-
lód. Üzensz valamit az érdi 
diákoknak?

– Szeretném nekik a lap 
hasábjain is megköszönni a 
belém vetett bizalmat.

Alpolgármesterei, Fodor Enikő (balra) és Iván Réka társaságában

Szendvicspanel tetőre
és oldalfalra készletről!

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu

Trapéz- és cserepes lemezek széles választéka,
színes és famintás síklemezekdekorációs célra is!

Szigetelt tetőpanel PUR töltettel
bruttó4763Ft/m2-től

Szigetelt fal panel PUR töltettel
bruttó4318Ft/m2-től
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MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK
FA NYÍLÁSZÁRÓK
AALLUU PPOORRTTÁÁLLOOKK ÉÉSS TTÉÉLLIIKKEERRTTEEKK
GARÁZSKAPU ÉS TETŐABLAK
Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók
BONTÁS, BESZERELÉS, FALJAVÍTÁS GARANCIÁVAL

Részletekről érdeklődjön személyesen!.

MŰANYAGNYÍLÁSZÁRÓK

JÖNNEK A HIDEGEK,
MOST rendeljen 3-rétegű üveges
ablakot-ajtót gyártói áron!

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

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

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

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.
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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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Hal ottainkra emlékeztünk
Nemcsak halottak napján, hanem az egész 
hosszú hétvégén nagy volt a forgalom az érdi 
temetőkben: az Ercsi úti sírkert parkolója és a 
szemközti futballpályáé is folyamatosan tele volt. 
A forgalmat rendőrök irányították, és kivonultak a 
polgárőrök, közterület-felügyelők is.

– Nem tapasztaltunk fenn-
akadást, az emberek megér-
tették, hogy autóval behajta-
ni csak azoknak lehet, akik 
mozgáskorlátozott-igazol-
ványt tudnak felmutatni. Lo-
pásokról sem érkezett eddig 
jelentés: egy hölgy elhagyta 
a táskáját, de sikerült megta-
lálnunk – mondta egyikük a 
hosszú hétvége vasárnapján.

Arra, hogy fokozottan vi-
gyázzunk értékeinkre, a te-
mető kapujára helyezett fel-
hívás is figyelmeztette a lá-
togatókat. Nem véletlenül: 
régebben gyakran előfor-
dult, hogy nyitva felejtett ko-
csiból valaki elemelte a moz-
dítható értékeket, vagy el-
lopták a sír mellé helyezett 
táskát. Ma, a szigorúbb te-
metői rend és a lakossági 
felvilágosító munkának kö-
szönhetően egyre ritkábbak 
az ilyen esetek, és a látoga-
tók benyomásai is javulnak.

– Sokkal nagyobb a biz-
tonság, mint pár éve. Koráb-
ban gyakran ellopták a vá-

zát, a szép nagy virágokat, 
de most már kevesebb az 
ilyen probléma. Igaz, nem is 
hozunk nagyobb növénye-
ket, mint régen. Nemcsak ez 
változott, hanem a temető 
külseje is: tisztább lett, ren-
desebb – mondta egy idős 
hölgy, aki évente több alka-
lommal is kilátogat szerettei 
sírjához.

– Jólesik a szemnek, hogy 
így rendbe tették a temetőt. 
Volt, hogy ellopták a sír tete-
jéről a kőgalambot, most 
már ez nem fordul elő. Elő-
ször úgy gondoltam, nem ra-
kunk ki minden virágot, 
amit magunkkal hoztunk, 
de végül kitesszük, mert az 
az érzésem, most már nem 
lopnak – jegyezte meg egy 
másik asszony.

Sokan Budapestről láto-
gattak ki az érdi temetőbe, 
és volt, aki külföldről vagy 
távoli vidékről tért haza, 
hogy egy-egy órácskát sze-
rettei sírjánál töltsön.

QQ ÁdÁm

Új  rendelő és patika
Október 25-én ün-
nepélyes keretek 
közt átadták a Baj-
csy-Zsilinszky út 40. 
szám alatti, újjáépített 
gyógyszertárat.

Ez a századik létesítmény, 
amely a BENU-hálózat tag-
jaként megújulhatott; mint 
az ünnepségen elhangzott, 
a nemzetközi sztenderdek-
nek megfelelően átalakított 
kiadótérben a vásárlók 
könnyebben tájékozódnak, 
és a kiszolgálás is maga-
sabb színvonalú lett.

A kibővített, felújított 
épületben nemcsak a gyógy-
szertár kapott helyet, ha-
nem egy négy orvos elhelye-
zésére alkalmas, XXI. szá-
zadi rendelő is, ahol a közel-
jövőben három háziorvos 
kezdi meg rendelését.

Mint dr. Bács István al-
polgármester (Fidesz–
KDNP) az ünnepségen el-
mondta, a beruházó és az 
önkormányzat között pél-
damutató együttműködés 
alakult ki. Hangsúlyozta, a 
város az elmúlt időszakban 
több orvosi rendelőt újított 
fel gyógyszertár-üzemelte-
tők segítségével.

– Ez a beruházás ennek jó 
példája: a régóta működő 
patikát egy új épületrészbe 
helyezték, a régit felújítot-
ták, átalakították, és oda 
költöznek a háziorvosok. 
Remélem, az ők, illetve az 
asszisztensek és a betegek 
minden igényét kiszolgálja 
majd a létesítmény, ahogy a 
patika is, amely – kibővült 

kínálatának köszönhetően 
– nemcsak a beteg, hanem 
az egészséges emberek éle-
tét is megkönnyíti – zárta 
szavait az alpolgármester.

A környéken élők minden 
bizonnyal nagyon várják 
már az orvosi rendelők 
megnyitását: mint megtud-
tuk, már csak az „utolsó si-
mítások” vannak hátra, a 

rendelés hamarosan meg-
kezdődik. A pácienseket tá-
gas váró, igényes berende-
zés fogadja majd, a három 
háziorvos pedig XXI. száza-
di körülmények közt dolgoz-
hat a rendelőkben.

– Ahogy az informatikai 
és műszaki feltételek adot-
tak lesznek, és megérkezik 
minden berendezés, költö-

zünk – mondta érdeklődé-
sünkre dr. Sziráki Csaba, 
az egyik háziorvos, aki úgy 
látja, „hatcsillagos” rende-
lőket alakítanak ki a Baj-
csy-Zsilinszky út 40. alatt.

Az orvosi rendelőben dr. 
Deák Erzsébet, dr. Deák 
Gábor és dr. Sziráki Csaba 
rendel majd.

QQ ÁdÁm K.

Fontos a tájékoztatás

Sza  kreferensek az Ifjúsági Önkormányzatnál
Az új diáktestület szeptember utolsó napján 
alakult, azóta elfogadták a költségvetésüket és 
kiosztották képviselőik között az egyes feladato-
kat. A csapatot Urbán Jonatán diákpolgármester 
mutatta be.

Az Ifjúsági Önkormányzat 
két diák-alpolgármestere is 
felelős lett egy-egy területért: 
Iván Réka a kulturális és if-
júságügyekért, Fodor Enikő 
pedig a sajtóval történő kap-
csolattartásért. Testületi tit-
kárnak és jegyzőkönyvveze-
tőnek Pató Patrícia Johan-
nát választották társai. A 
városi és testvérvárosi kap-
csolatokért Lepp Tamás 
Márk lesz az illetékes. Sróka 
Tímea a diákjogokért, Ba-
lázs Bence a környezetvéde-
lemért, Tekauer Patrik pe-
dig a sportért és egészség-
ügyért felel a jövőben.

Urbán Jonatán diákpol-
gármester elmondta, hogy 
valamennyi diákképviselő 
elérhető személyesen, vala-

mint az erd.ifjusagi.onkor-
manyzat@gmail.com címen 
is. A kérdésekre a témában 
illetékes referensek fognak 
válaszolni, ha pedig szüksé-
ges, akkor intézkedni.

Iván Réka diák-alpolgár-
mester a költségvetés rész-
leteiről elmondta, hogy az 
Ifjúsági Önkormányzat a ta-
valyi nagy sikerre való te-
kintettel folytatja a tanulást 
segítő programot az általá-
nos iskolákban. Erre 2,1 mil-
lió forintot különítettek el, 
annak érdekében, hogy a 
csatlakozni kívánó diákok-
nak ne kelljen ezért külön 
fizetniük. A fejlesztő foglal-
kozás önkéntes, tehát a szü-
lő döntése, hogy élni kíván-
nak-e a lehetőséggel.

Iván Réka elmondta még, 
hogy a költségvetésük főbb 
tételei között szerepel a föld 
napi tanulmányi kirándulás 
szervezése és a középiskolai 
természetjárások támogatá-
sa is. A tervek szerint idén is 
támogatják a diákstúdiók 
műszaki berendezéseinek 
beszerzését, intézményen-
ként kétszázezer forinttal.

Hozzájárulnak továbbá a 
végzős diákok szalagavató 
báljainak megszervezésé-
hez, de közösségi programo-
kat is fognak szervezni, pél-
dául iskolák közötti paint-
ballversenyt és LAN-partyt. 
Az Érdi Napok részeként pe-
dig meg kívánják szervezni 
az Érdi Ifjúsági Napokat is, 
aminek szakmai részét a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központtal egyeztetik.

Fodor Enikő arról tájé-
koztatott, hogy a középisko-
lák őszi szalagavató báljai-
hoz már hatszázezer forin-
tot elkülönítettek. Hozzá-
tette: az Érdi Ifjúsági Ön-

kormányzat legfontosabb 
céljául tűzte ki idén, hogy 
munkájukat minél többen 
megismerjék, szeretnék, ha 
az érdi diákok tisztában 
lennének célkitűzéseikkel 
és eredményeikkel.

Jó hír, hogy az Ifjúsági 
Önkormányzat közösségi 
oldala kedvelőinek száma 

az elmúlt egy hónapban 
megháromszorozódott. Fo-
dor Enikő ezzel kapcsolat-
ban elmondta: azt remélik, 
hogy a lájkolók száma folya-
matosan nőni fog, hiszen ők 
már ahhoz a generációhoz 
tartoznak, amely a világhá-
lót használja információcse-
rére. Q BNYH

Az új helyen dr. Deák Erzsébet, dr. Deák Gábor és dr. Sziráki Csaba 
(képünkön) rendel majd

A diákképviselők elérhetők az erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.
com címen is
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Eredményes a szigor
Már most látható eredménye van, hogy az önkormányzat zéró 
toleranciát hirdetett a szemetelőkkel szemben. T. Mészáros And-
rás polgármester még október 12-ei sajtótájékoztatóján közölte: 
mobilkamerákat szerelnek fel városszerte, és a lehető legna-
gyobb büntetést szabják ki azokra, akik közterületen illegálisan 
hulladékot helyeznek el, ráadásul nyilvánosságra hozzák az ille-
gális szemetelőkről készített felvételeket is.
– Néhány területen teljesen megszűnt az illegális hulladéklera-
kás, és elmondható: városszerte kevesebb lett a szemét. Van visz-
szatartó ereje a mobilkameráknak és a kilátásba helyezett bün-
tetésnek – jegyezte meg Bács István, aki elmondta azt is: a lakos-
ságnak az elmúlt időben adminisztratív okok miatt nem kellett 
szemétszállítási díjat fizetnie – az utolsó csekk az első negyedév-
ben érkezett. A következő időszakokra szóló számlák hamaro-
san megérkeznek; ezeket halasztott határidővel, ütemezetten 
lehet majd befizetni.

Kedvezmény Izgilandben
Újabb egy évre megállapodást kötött az érdi önkormányzat és 
az Izgiland játszóház: az érdi illetőségű gyerekek tíz százalék 
kedvezményt kapnak a napi belépőjegyek árából a törökbálinti 
létesítményben. A megállapodás aláírására múlt szerdán került 
sor: Érdet dr. Bács István alpolgármester, a játszóházat Bán Gábor 
ügyvezető igazgató és Baráti Alexandra kommunikációs vezető 
képviselte.
Az ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta: nagyon sok érdi 
család jár a játszóházba, kihasználva a tízszázalékos kedvez-
ményt (amelynek igénybe vételéhez a szülőnek kell bemutatnia 
érdi lakcímkártyáját). 
– Sok szeretettel várjuk az érdi családokat 2017-ben is – tette 
hozzá.
Az önkormányzatnak nem ez az egyetlen ilyen megállapodása: 
az érdiek kedvezménnyel látogathatják az Agárdi Popstrand 
koncertjeit, a Tatabányai Gyémánt Fürdőt, illetve a Budakeszi Va-
dasparkot is. n Á.K.

Szelektív hulladékgyűjtés
Mint azt kedves lakossági ügyfeleink a város egyes részein ta-
pasztalták, az utóbbi néhány alkalommal zavarok léptek fel a 
szelektív hulladékgyűjtésben. Ennek döntően két oka volt: egy-
részt váratlanul több gyűjtő járművünk műszaki okok miatt nem 
vehetett részt a gyűjtésben, másrészt a gépjárművezetőink kö-
zül többen is hiányoztak. Rövid mérlegelés után a vezetés úgy 
döntött, hogy a fenti problémák megoldásáig elsődlegességet 
biztosít a szokásos kommunális begyűjtésnek, amelyben önök 
sem tapasztalhattak fennakadást.
Örömmel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a problémá-
kat sikerült megoldanunk és a következő szelektív gyűjtési idő-
szakban mind a gépjárművek, mind a személyzet a megszokott 
ütemezésben és módon végzik majd a begyűjtést.
Ismételten tájékoztatjuk önöket, hogy a két szelektív kukát egy 
napon szállítjuk ugyan el, de nem egyszerre. A papír és a mű-
anyag járatok a dolog természetéből adódóan nem egyszerre és 
egymást követően járják az utcákat, ezért a járat napján még el 
nem szállított bármely kukát napközben ne tessék bevinni az 
ingatlan elől.
Egyúttal arról is tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy előké-
szítés alatt áll információs rendszerünk olyan irányú fejlesztése, 
hogy a nálunk e-mail elérhetőséggel rendelkező ügyfeleinket – 
bármely olyan ok esetén, amikor eltérés léphet fel a begyűjtés-
ben – azonnal tudjuk értesíteni. Ennek várható bevezetésére 
2017. első negyedévében kerülhet sor.

Az ÉTH sajtószolgálata

RÖVIDENKözgyűlési összefoglaló

Ese ti lesz a hóügyelet
A korábbi évek enyhe téli időjárása miatt a 
jövőben esetileg rendeli el a hóügyeletet az Érdi 
Közterület-fenntartó Intézmény. Míg korábban 
november 15-e és március 15-e között éjjel-
nappali szolgálatban volt emiatt több ember, 
a jövőben az Országos Meteorológiai Szolgálat 
előrejelzéseit figyelembe véve hívja be plusz-
szolgálatra munkatársait az ÉKFI. A többi között 
erről döntött múlt csütörtökön Érd Megyei Jogú 
Város közgyűlése.

A képviselők annak kap-
csán hozták meg a fenti dön-
tést, hogy a testület tárgyal-
ta a helyi közutakra vonat-
kozó téli üzemeltetési tervet. 
A dokumentum azt rögzíti, 
hogy a jövőben az ÉKFI in-
tézményvezetője ügyeletet 
rendelhet el, amennyiben az 
éjszakai előrejelzés negatív 
értéket mutat és az azt köve-
tő nappali előrejelzés +5 fok 
alatti, és a várható csapadék 
mértéke meghaladja az 1 
mm-t. Készenlét pedig akkor 
rendelhető el, ha az időjárási 
előrejelzés háromnapos táv-
latban a nappali hőmérsék-
letet +6 fok, az éjszakai hő-
mérsékletet 0 fok alatt jelzi 
és a csapadék minimum 1 
mm feletti. Ügyelet esetén a 
cég telephelyén kell tartóz-
kodni, készenlétben viszont 
elegendő az értesítést követő 
egy órán belül az ÉKFI telep-
helyén megjelenni. A napi-
rend kapcsán az ÉKFI ügy-
vezetője, Mészáros Mihály 
elmondta, önkormányzati 
rendelet szabályozza, hogy 
mely utak élveznek priori-
tást hóesés esetén. Mivel hat 
hókotró áll rendelkezésük-
re, ezért hatfelé osztották a 
várost és úgy ütemezik, hogy 
először a fő közlekedési uta-
kat, majd a gyűjtőutakat, vé-
gül a szilárd burkolatú mel-
lékutakat síkosságmente-
sítik.

Körzeti megbízotti irodák
Döntést hoztak a körzeti 

megbízotti irodák térítés-
mentes használatba adásá-
ról is. Érden jelenleg négy 
ilyen iroda van. Ófaluban, 
Érdligeten: a Duna utcában, 
a Fehérvári út és a Bagoly 
utca sarkán, valamint a Bem 
téren. A közgyűlés korábban 
ezeket a helyiségeket a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság (Érdi Rendőrkapitány-
ság) és az Érdi Városi Pol-
gárőr Egyesület részére ha-
tározatlan időre térítésmen-

tesen használatba adta. 
Most viszont a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság egy 
jogszabályi környezet módo-
sulása miatt kezdeményezte 
a már megkötött haszonköl-
csön-szerződések felülvizs-
gálatát és újrakötését. Így az 
aktuális papírmunka mellett 
az önkormányzat áttekintet-
te a szerződéseket és a köz-
gyűlés elé terjesztett néhány 
módosítást. A napirend kap-
csán dr. Bács István (Fi-

desz–KDNP) alpolgármester 
elmondta, hogy a jelenleg az 
Iparos u. 2–6. száma alatti 
helyiség tavasszal átköltö-
zik a most épülő Interspar-
ba, mivel a Modern Városok 
program részeként a jelenle-
gi irodát elbontják és a he-
lyén egy park épül, ahonnan 
a Teleki Sámuel Általános 
Iskola és Gimnázium főbejá-
rata is megközelíthető lesz. 
Az alpolgármester arról is 
tájékoztatta lapunkat, hogy 
a Fehérvári u. 16. szám alatt 
működő kmb-irodára vonat-
kozó szerződést már fel-
mondta az önkormányzat, 

mivel az ingatlanon a Mo-
dern Városok program vég-
rehajtásaként új háziorvosi 
rendelő fog felépülni, és az új 
épületen belül kap majd he-
lyet a kmb-iroda is.

Testvérvárosi együttmű-
ködés

Közös pályázatot nyújt be 
Érd testvérvárosával, Lévá-
val. A Szlovákia–Magyaror-
szág Együttműködési Prog-
ram specifikus célja a hatá-
ron átnyúló intézményközi 
együttműködés szintjének 
javítása, és az állampolgá-
rok közötti határon átnyúló 
együttműködés szélesítése. 
A projekt keretében lehető-
ség van az egyes ágazatok 
különböző szervezetei kö-
zötti együttműködési kapa-
citás és együttműködési ha-
tékonyság közös szakmai 
programokon, képzéseken 
keresztül történő fejleszté-
sére, közösen nyújtott, hatá-
ron átnyúló szolgáltatások 
javítására, valamint a közös 

szol g á l tatá sny újtá shoz 
szükséges kisebb infrast-
ruktúra kialakítására is. A 
szlovák testvérvárosunk ál-
tal benyújtandó pályázat lé-
nyege, hogy 2017 szeptembe-
re és 2019 szeptembere kö-
zött ugyanazon témakörben 
úgynevezett „tüköresemé-
nyeket” szervezne a két vá-
ros. Ennek keretében a 
sport, az egészség, a turiz-
mus, a tánc, a könyvtár, a 
történelem, az önkormány-
zat és az idősek témák köré 
felépített események kerül-
nének megrendezésre.

Qn NYH

A testület tárgyalta a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési 
tervet
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Nem véletlen, hogy mindenszentek és halottak 
napja előtt pár nappal nyílt meg az Érdi Mű-
vésztelep egyik alapító tagjának Emlékezés című 
egyéni kiállítása a Városi Galériában. 

Vidéken, ha eltávozik vala-
ki, s búcsút mond a földi éle-
tének, azt mondják: megbol-
dogult. Ők talán így fogal-
mazzák meg egyetlen szóval 
azt, ami Novotny Tihamér 
művészeti író szerint Győrf-
fy Sándor, soha be nem fe-
jezhető, mégis kerek egész 
kiállításának legfőbb tanul-
sága, amit egyik szöveges 
festményén olvashatunk is: 
„Memo ante mortem beatus”, 
azaz: senki sem lehet boldog 
a halála előtt. Vagy akár 
megfordítva: csak a halála 

után lehet boldog az ember. 
Az emlékezés fogalmát fejte-
getve rámutatott: számára 
az emlékezés varázslat. 
Olyan, mint amikor a sze-
münk előtt veszíti el egy fale-
vél a húsát, élő természeti 
zöldjét és mindenféle szemet 
gyönyörködtető színváltozá-
sokon keresztül. Amikor 
anyaga teljesen beleolvad, 
átmásolódik az anyaföldbe, s 
csak az erezetét hagyja 
maga után a felszínen. Még-
is, ebből az erezetből az em-
lékezet újra elő tudja hívni, s 

képes felépíteni az eredeti 
falevél képét – fogalmazott a 
művészeti író, hozzátéve, 
hogy ez az oda-vissza leját-
szódó folyamat akkor válik 
igazán bonyolulttá, amikor 
térben és időben egyszerre 
több levél rétegződik egy-
másra. Majd azzal folytatta, 
hogy az emlékezés tulajdon-
képpen átörökítés, amely 
szüntelenül születni akar. Az 
emlékezés a váratlanul fel-
bukkanó asszociációk és a 
tudatosság működése  vagy a 
véletlenszerűség ajándéka. 
Az igaz és a hamis kép állan-
dó konfrontációja a tisztulás 
jegyében. Az emlékezés, a 
születés és a halál körforgá-
sa, az, amikor a múlt „ráha-
rap” a jövőre, amelynek a je-

Méltó ünneplés

A s zületés és a halál körforgása Győrffy Sándor akrilképein

Művésztanárok  
ősz i hangversenye 

Idén is változatos műsorral készültek a Lukin 
László Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai a 
hagyományos koncertjükre. Tízen vállalták a sze-
replést a múlt pénteken megtartott őszi művész-
tanárkoncerten. A Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban főként kamaradarabokat hallhatott a kö-
zönség, amelyek többek között fuvolán, harsonán, 
klarinéton és zongorán csendültek fel, valamint 
ének is színesítette a műsort. Ahogyan korábban 
is gyakorlat volt, az idei koncertnek sem volt konk-
rét tematikája, a pedagógusok szabadon válogat-
tak a hazai és külföldi szerzők műveiből. Ezúttal 
Fürstenau, Jacobi Viktor, Tagliaferri, Scott Joplin, 
Verdi, Korszakov, Liszt és Kovács Béla alkotásai-
ból csendültek fel a darabok. Fuvolán Vida Orso-
lya, Schnaider Orsolya, Petrus-Bölöni Júlia, 
harsonán Zwickl Ágoston, klarinéton Rácz Ba-
lázs játszott. Zongorán kísért: Berg Andrea, Mód-
ra Elvira, Németh Ferenc, Rostás Zoltán. Ének-
kel Szóka Júlia és Boda Gábriel lépett fel. – Mióta 
a zeneiskola működik, tanárai is rendszeresen 
hangversenyeznek, hiszen egyrészt példát mutat-
nak növendékeiknek, másrészt nekik is szüksé-
gük van a megmutatkozásra, a közönség visszajel-
zésére, hogy a hivatásuk magaslatán állnak-e – 
mondta Stiblo Anna, az intézmény igazgatója, 
hozzátéve, hogy immár sokéves gyakorlat iskolá-
jukban, hogy hangversenybérletbe rendezik a Lu-
kin éves koncertjeit, amely 6–7 jelentős eseményt 
foglal magában. Ennek megfelelően a művészpe-
dagógusok tavaszi és őszi műsorai, a karácsonyi 
hangversenyek és a kiemelkedő növendékek kon-
certjei is bekerülnek ebbe a csokorba. Egyébként 
a pedagógusok egy része zenekarban játszik, így 
nekik iskolán kívül is vannak fellépéseik, ők tehát 
rendszeresen kapcsolatban vannak a közönség-
gel. Ugyanakkor a ritkábban színpadra álló taná-
roknak is fontos, hogy a komoly darabokat magas 
színvonalon adhassák elő növendékeiknek. A nyil-
vános szereplés a tanárok belső igénye is. A Lukin 
pedagógusai legközelebb a karácsonyi koncerte-
ken lesznek hallhatók. A hagyományok szerint 
nemcsak a kultúrházban adnak koncertet, hanem 
városunk valamelyik templomában is hallhatjuk 
majd muzsikájukat. n BE

Az  Érdi család volt a Zenei klub vendége
Érdi Tamás zongoramű-

vésszel, feleségével, Érdi Har-
mos Réka fotóművésszel, É. 
Szabó Márta televíziós szer-
kesztővel és Érdi Sándor fő-
szerkesztővel Lehotka Ildikó 
zenei tanácsadó beszélgetett a 
Zenei klub október 27-ei ren-
dezvényén. Az ifjú zongoramű-
vész 2010-ben nyerte el a Pri-
ma Primissima-díjat. Kora-
szülött volt, s egy hibás inku-
bátorkezelés miatt még cse-
csemőkorában elvesztette a 
látását. Zenei tehetsége vi-
szont roppant korán megmu-
tatkozott. Mivel látássérült-
ként jobban odafigyelt a han-
gokra, még a madárcsiripelés-
ben és a villamosfék nyikorgá-
sában is zenét vélt felfedezni. 
Beszélni is alig tudott, amikor 
dédapja vörösberényi házában 
rátalált az ósdi zongorára és a 
kezdeti „pötyögések” után, 
nem kis meglepetésre több 
hangnemben eljátszotta a 
Marseillaise-t. Rengeteg zenét 
hallgatott, s amit megkedvelt, 
azt meg is tanulta. Kezdetben 
Mozart és Schubert dalaiért 
rajongott, aztán a komolyabb 
művek következtek. Számára 
a zongora a legcsodálatosabb 
hangszer, mert olykor akár 
egész zenekart is pótol. Mind-
össze nyolcéves volt, amikor 
először közönség elé lépett a 
Pesti Vigadóban, s attól kezd-
ve egyre több helyre hívták, 
miközben rengeteget tanult. A 
siker, a közönség lelkesedése 
óriási inspiráció volt számára, 
így már tizenévesen a koncert-
pódium lett az „otthona”. A 
zene ma is teljesen kitölti az 
életét, de a telt házas, sikeres 
hangversenyek mögött napi 

többórás kitartó gyakorlás áll. 
Jól tudja, nem hagyhat ki 
egyetlen napot sem, hiszen 
egyetért Liszt Ferenccel, aki 
azt mondta: Ha kihagysz egy 
nap gyakorlást, észre fogod 
venni, ha kettőt mellőzöl, felfi-
gyel rá a tanárod, ha meg há-
rom napig nem nyúlsz a hang-
szeredhez, arra a közönség is 
rá fog jönni! Felesége, Érdi 
Harmos Réka fotózással fog-
lalkozik. Amióta Tamást meg-
ismerte, a hétköznapok is ün-

nepek számára – fogalmazott, 
majd röviden elmesélte megis-
merkedésük történetét. Szüle-
tésnapjára kapta azt a kon-
certjegyet, amelyen teljesen 
elbűvölte a jóképű, fiatal mu-
zsikus. Ahhoz azonban nem 
volt bátorsága, hogy személye-
sen gratuláljon neki, de napja-
inkban a világháló kiválóan 
áthidalja ezt a kis problémát: a 
közösségi oldalon írt Tamás-
nak, majd sokáig így levelez-
tek, s egyre jobban megismer-
ték egymást, gyakran talál-

koztak is, mígnem 2013 kará-
csonyán Liszt eljegyzési da-
rabjának eljátszását követően 
Tamás megkérte Réka kezét, 
aki boldogan igent mondott. 
Azóta elválaszthatatlanok, 
mint ahogyan Tamás szülei is 
biztos támaszként állnak a 
zongoraművész mögött, hi-
szen egy-egy koncertturné 
óriási szervezői munkát köve-
tel valamennyiüktől. Időnként 
„vándorcirkuszként” működ-
nek – viccelődött Érdi Sándor, 

az egykori remek televíziós 
műsor, a Stúdió főszerkesztő-
je, aki mostanában családve-
zetőként is kiválóan helytáll. 
Feleségét, É. Szabó Mártát is 
a televíziónak köszönheti, ott 
ismerte meg a gyermekosz-
tály munkatársát, aki éveken 
át a népszerű Cimbora szer-
kesztője volt. Mindketten me-
séltek egy kicsit legendás 
múltjukról is, majd a kellemes 
hangulatú beszélgetést Érdi 
Tamás nagyszerű zongorajá-
téka zárta felvételről. n BE

A közönség nagyon élvezte az Érdi család társaságát
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Társkereső
Iroda
nyílt
Érden.
BBBeeejjjjeeellleeennntttkkkeeezzzééésss:::

06-30-531-1648

A
DIÓSDI GELLÉRT KÓRUS

jó fülű, énekelni szerető
új tagokat keres

életkortól függetlenül
a tenor, basszus és szoprán

szólamaiba!
Próbák kedden 18.30 – 21.00 Diósdon
a Kék Géza Közösségi Házban
Érdeklődni: 06 30 402 15 32
www.gellertkorus.hu
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AMargittai Stúdió Rajz és Kreatív Műhely

Fotó alapján portré készítését vállalja
Már most gondolj a karácsonyra

Egyedi ajándék kihagyhatatlan lehetőség

Elérhetőségeink: 06 20 32 48 435
margittai.studio@gmail.com

A portrék grafittal, pasztellkrétával
vagy szénnel készülnek.

A5-ös 3990-Ft, A4-es 4990-Ft.

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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len amúgy árnyéka, s a jövő 
fényében eltűnik. Novotny 
Tihamér szerint „belegön-
gyölődünk emberi emlékeze-
tünk jelenébe, mint a kiterí-
tett virágszőnyegbe, amely-
nek színén a múlt, fonákján a 
jövő jelüledékei sokasod-
nak”. Az emlékezés ismétlő-
dés – tette hozzá, majd kifej-
tette: Győrffy Sándor egyedi 
alaptémát, alapmotívumot 
ismétel meg, más és más hő- 
és hangfokon. Képei olyan 
téma- és motívumszekvenci-
ákba rendezhetők, amelyek-
nek az emlékezésre utaló fé-
nyeszközei, jelkészletei geo-
metrikusak, meditatívak, 
ugyanakkor rétegesen fel-
épülők. Akrilképei az átörö-
kített és megismételt színér-

tékekről, felü-
letértelmezések-
ről és a mértani 
arányokról szól-
nak. Kis túlzás-
sal, a művek ele-
mei az aranymet-
szés törvénysze-
rűségének szín-
be, formába, felü-
letbe, foltba, vo-
nalba és mintába 
forgatott algebrai 
és geometriai 
arányait céloz-
zák meg – mondta 
a művészettörté-
nész. Győrffy Sándor hang-
súlyozta: jelen tárlatával 
nemcsak a régmúltjára és 
mestereire kíván emlékezni, 
hanem mindannyiunkkal 
együtt azokra a szeretteink-
re is, akikkel már nem lehe-
tünk együtt. A megnyitó per-
ceinek jó hangulatáról Sel-

meczi Gábor hegedűművész, 
a Bécsi Filharmonikusok 
tagja gondoskodott, aki a 
képzőművész kérésére Bach 
két művéből adott elő részle-
tet. Győrffy Sándor kiállítása 
november 19-ig várja az ér-
deklődőket.

QQ Bálint Edit

Méltó ünneplés

A s zületés és a halál körforgása Győrffy Sándor akrilképein

A közönséget elgondolkodtatta a kiállítás 

In memoriam
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Mosonyi Kiss Gusztáv grafikus-
művész – hosszan tartó betegség 
után – 2016. szeptember 24-én, 67 
éves korában elhunyt.

1949-ben született Kisújszállá-
son. Városunkban több mint há-
rom évtizede élt és alkotott, mind-
halálig… 

Munkáiban a tökéletességre tö-
rekedett. Aprólékosan kidolgozott 
grafikáiban a múlt szelleme és a 
jelen szürrealitása alkot szerves 
egységet. Szenvedélye volt a se-
besség, míg a betegség szenvedé-
sei lelassulásra nem késztették… 

Addig barátaival töltötte szíve-
sen idejét, fiatalként motorozással 
– később alkotással. 

Alapító tagja volt a szentendrei 
Vajda Lajos Stúdiónak. 

2014 óta a Helyi Értéktár Bizott-
ság munkásságát az Érdikumok 
között tartja számon. 

Az Irodalom Kedvelők Klubjá-
nak hat költőjével közösen jelent 
meg gyermekeknek szóló kifestő 
füzete „Képes Barangolások Ér-
den” címmel, amellyel a város tisz-
telgett végtelenül szerény művé-
sze előtt. 

Utolsó munkái között egy kár-
tyasorozat grafikai munkáin dol-
gozott, amely folytatása a kifestő-
könyvnek. A helyi környezeti érté-
keket és a településhez köthető 
nevezetes személyeket feldolgozó 
kártyacsomag próbanyomatait 
még kezébe vehette. A magyar 
földrajzi felfedezők arcképcsarno-
kának grafikáit már nem tudta 
befejezni.

2016. október 27-én, Szentend-
rén vettek tőle végső búcsút tiszte-
lői, jó barátai és szerető családja.

„Legyen a zene mindenkié”

Műv eltségi vetélkedő Kodály emlékére
Kodály Zoltán születésének 135. illetve halálának 50. évfor-
dulója alkalmából az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola országos műveltségi versenyt hirdet meg a világhírű 
magyar zeneszerző és zenetudós emlékére. A megyei jogú 
városok általános iskolái számára kiírt megmérettetés a 
regisztrációs szakasszal ugyan már szeptemberben elindult, 
de a kezdeményezést – egy ünnepélyes sajtótájékoztató 
keretében – múlt héten mutatták be a nyilvánosság előtt, a 
budapesti Kodály Zoltán Emlékmúzeumban.

A műveltségi vetélkedőre a jelent-
kezés már lezárult, 20 megyei jogú 
város 68 iskolája jelentkezett, így 
összesen 762 diákot mozgat meg a 
négyfordulós megmérettetés. A ver-
senyen a megyei jogú városok álta-
lános és középiskoláinak, valamint 
alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyeinek 5–8. osztályos tanulói ve-
hetnek részt hatfős csapatokkal. A 
játék szakmai anyagát Varga Ká-
roly nyugalmazott főiskolai tanár 
állítja össze.

A Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola mindig fontosnak tartot-
ta a zenei oktatást, ezért rendezték 
meg öt évvel ezelőtt is a nagy sikerű 
Liszt Ferenc országos versenyt – 
mondta el Maitz Ferenc, az intéz-

mény igazgatója. „Mindig kapunk 
visszaigazolást, hogy érdemes csi-
nálni. Évekkel ezelőtt egy kislány, 
aki nevezett a megmérettetésre, 
egy televíziós interjúban bevallot-
ta, hogy fogalma nem volt Liszt Fe-
renc munkásságáról, azonban ké-
sőbb a vetélkedőnek köszönhetően 
már mindent tudott a zeneszerző-
ről. Ez az a tudás, amit soha nem 
felejt el az ember” – magyarázta az 
ötletgazda.

Az intézményi, majd a városi elő-
döntők után a területi dön-
tőket Érden májusban, az 
országos döntőt a Müpá-
ban rendezik júniusban – 
mondta el Rápli Györgyi, 
a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövet-
sége elnökhelyettese a 
sajtótájékoztatón. A Kőrö-
si iskola zenepedagógusa 
hozzátette, hogy intézmé-
nyük évek óta küldetésé-
nek tekinti, hogy Kodály 
Zoltán zenei nevelési kon-

cepcióját kövessék, ezért hívták 
életre a versenyt, hogy olyan isko-
lákkal mérjék össze tudásukat, 
akik a kettős évforduló kapcsán 
szeretnék még jobban megismerni a 
zenetudós munkásságát. 

A zeneszerző özvegye, Kodály 
Zoltánné Péczely Sarolta énekmű-
vész csodálatos dolognak nevezte, 
hogy a fiatalok lehetőséget kapnak 
arra, hogy megismerkedjenek és el-
merüljenek abban a gondolatvilág-
ban, ami Kodály Zoltánt jellemzi. 
Mint fogalmazott, a néhai zeneszer-
ző és pedagógus úgy vélte, minden-
ben a legjobbat kell keresni, felis-
merni és magunkévá tenni, ez a 
verseny pedig szintén e célt szolgál-
ja, amihez sok sikert kívánt az indu-
lóknak. 

Kodály Zoltán zenei nevelési kon-
cepciója ma a magyar zenei közne-
velés alapját jelenti, jelentős szere-
pe van a szakoktatásban is. Ezek az 
alapelvek fokozatosan alakultak ki, 
fogalmazódtak meg és mentek át a 
gyakorlatba, azután, hogy a zene-
szerző figyelme 1925 táján a zene-
pedagógia felé fordult.

Az országos műveltségi vetélke-
dőt Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kulturális Államtit-
kársága is támogatja.

QQ BnYH

A vetélkedőt Érd Megyei Jogú Város és az Emberi Erő-
források Minisztériuma is támogatja Fotók: Boros Sándor

Kodály Zoltánné Péczely Sarolta (jobbra) 
szerint csodálatos, hogy a fiatalok elmé-
lyülnek néhai férje munkásságában

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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„Iskolakóstolgató"
az Érdligeti Általános Iskolában

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő

nagycsoportos óvodás kisgyermeket és szüleit

iskola - előkészítő foglalkozásunkra,

2016. november 10-én 1630-1730-ig
az Érdligeti Általános Iskolába

2030 Érd, Diósdi u. 95-99.

TÉMA: AZ ŐSZ

Vargáné Balogh Erika

igazgató

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

41
31

83
41
31
79

Kere sse minden hé ten a pos tal ádá jában!

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

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

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

a p r ó h i r d E T É s i  á r a k
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ÉRDI FIATAL ALKOTÓK
kiállítása a Szepes Gyula Művelődési Központban

2016. november 4-én 18 órakor
A tárlatot megnyitja: 

Jónás Csongor grafikusművész
Közreműködik: az organism zenekar

A kiállítás alkalmából bemutatjuk  
a Mustra – Érdi Fiatal Alkotók katalógusát.

KIÁLLÍTÓK: Bácsi  Renáta, Bacskai Beatrix, Dózsa-Tóth Sarolta,  
Fényes András, Foltin Fanni, Forgács Eperke, Gerlinger Csilla  
Ágnes, Gyertyánági Lívia, dr. Hudák Mariann (Maja), Karaffa 
Marianna, Kiss Dorottya, László Emőke, Lukácsi Andrea, 
Ponyiczki Szilvia, Sziládi Szabolcs, Szollár Katalin, Tóth  
Levente, dr. Urbán Liliána, Varga Ildikó, Vastag Zsófia,  
V V V L[ A N [] (Wulcano)

A kiállítás megtekinthető: 2016. november 30-ig  
a művelődési központ nyitvatartási idejében. (Érd, Alsó u. 9.)

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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
November 5-én, szombaton 9–12 óráig

KONCERT
Csiribiri – Halász Judit koncertje 
gyermekeknek
A jegyvásárlás 3 éves kor felett kötelező! 

Belépő: 2500 Ft
November 6-án, vasárnap 11 órakor
TEREPASZTAL-KIÁLLÍTÁS
A 424-es Vasútmodellező Klub 
bemutatója
Belépő: gyermek, nyugdíjas 500 Ft. Fel-
nőtt 900 Ft. Családi (2 felnőtt–2 gyer-
mek) 2000 Ft. Csoportos (15 fő felett) 400 
Ft/fő. További információ Czinderné Tassi 
Beáta 06-30-597-8823
November 11–12–13-án, péntek-szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

KIÁLLÍTÁSOK
MUSTRA – érdi fiatal alkotók kiállítása
A tárlatot megnyitja Jónás Csongor 
grafikusművész. Közreműködik az 
Organism zenekar
November 4-én, pénteken 18 órakor
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Érd védett természeti értékei
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető november 15-ig
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása

ELŐZETES
JÁTSZÓTÉR
A Kezeslábas Társulat előadása
Belépő 800 Ft
November 17-én, csütörtökön 10 órakor

MŰSORVÁLTOZÁS!
Felhívjuk kedves 

színházlátogatóink figyelmét, 
hogy a 2016. november 20-ára 

meghirdetett LÉPJÜNK 
OLAJRA című előadás helyett 

az ANCONAI SZERELMESEK 
című darab kerül bemutatásra.
Szereposztás: Csengeri Attila, 

Gregor Bernadett, Cseke 
Katinka, Köllő Babett, Baronits 
Gábor, Nyári Dia, Kecskeméti 

Roland, Gieler Csaba.
Megértésüket köszönjük!

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

PROGRAM
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Srí Lanka – az Indiai-óceán álom-
szigete
Előadó Hegedűs Gyula agrármérnök, bar-
langkutató
Az előadásokra a belépőjegy ára felnőt-
teknek 300 Ft, 14 év alatt 200 Ft. Mú-

zeumbarát köri tagkártyával a belépés 
ingyenes!
November 15-én, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
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 kiállítá-
sonként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-

formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.
A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, pedagó-
gusigazolvány és nyugdíjas igazol-
vány is kedvezményre jogosít
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Őszi lakásdíszítés
TÁRLAT
Kosztolányi Dezső-emlékkiállítás
Előadást tart Hicsik Dóra, a szabadkai 
városi könyvtár munkatársa, Kosztolányi-
kutató.
November 9-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁSOK
Márton-nap
November hónapban
KREATÍV KEDD
Gyurma-nap
November 8-án, kedden 14 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁSOK
Itt van az ősz, itt van újra
Hangszerek állathangokon
Zenés foglalkozások óvodásoknak és kis-
iskolásoknak
November hónapban
RAJZPÁLYÁZAT
A természet hangjai

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

Bővebb információk elérhetőek a Zenei 
könyvtár elérhetőségein, valamint hon-
lapunkon

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 
NYITVA TARTÁSA

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
Emlékezés – Győrffy Sándor kiál-
lítása
Megtekinthető november 19-ig

NovEmBEr 7., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2016–2017. évi labdarúgó- 

bajnokság
 Érdi VSE–III. ker TVE
21:10  Bibliai Szabadegyetem    

90/17. rész 
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 mozgás
 sportmagazin
23:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

NovEmBEr 8., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Chaplin szereti a zenét 
 – jazz sorozat
 Oláh Dezső Trió
21:00 vámos miklós beszélgetős műsora 
 Presser Gábor és Varró Dániel
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:30 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

NovEmBEr 9., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem    
 90/18. rész 

21:00 Szerelem vak vagy
 színes, kanadai romantikus vígjáték,  
 R: Rex Bromfield, 1977
 12 éven felülieknek!
22:30 Sztárportré 70. rész
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

NovEmBEr 10., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 71. rész
20:00 Tornádó 1–2. rész
  színes, amerikai tudományos és 

ismeretterjesztő dokumentumfilm, 
2010

21:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
21:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:20 mozgás
 sportmagazin
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

NovEmBEr 11., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Tea két személyre 84. rész
20:00 Sztárportré 71. rész
20:30 Globo világjáró 46. rész

21:00 Tim
 színes, ausztrál filmdráma,  
 R: Michael Pate, 1979
 12 éven felülieknek!
22:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50  Tűzijáték

NovEmBEr 12., SZomBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo világjáró 47. rész
20:00 Szerelem vak vagy
 színes, kanadai romantikus vígjáték,  
 R: Rex Bromfield, 1977
 12 éven felülieknek!
21:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Bibliai Szabadegyetem    
 90/18. rész 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:00 Tűzijáték

NovEmBEr 13., vASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Tim
 színes, ausztrál filmdráma,  
 R: Michael Pate, 1979
 12 éven felülieknek!
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,

Lakosságszolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport,

csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat
lan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök: 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok 
ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 gondoskodik az Építéshatósági Csoport mun

kájának szakszerű irányításáról, a munkatársak 
munkájának összehangolásáról, a vonatkozó 
jogszabályok általi jegyzői hatáskörbe utalt épí
tési engedélyezési és egyéb, építésügyi hatósági 
eljárások teljes körű lebonyolításáról;

•	 ellátja az Építéshatósági Csoport feladatkörébe 
tartozó ügyek szignálását, kiadmányozás előtti 
ellenőrzését, a határidős nyilvántartásba, illetve 
irattárba helyezendő ügyek vezetői ellenőrzését;

•	 felelős az Építéshatósági Csoport feladatkörébe 
tartozó ügyek határidőben történő elintézéséért, 
a hivatali ügyiratforgalmi statisztikák lekérdezé
sével ellenőrzi az ügyek állását;

•	 gondoskodik a más hatóságok engedélyezési el
járásához, más szervek feladatainak ellátásához 
szükséges építéshatósági szakhatósági állásfog
lalások és tájékoztatások kiadásáról;

•	 felelős az építéshatósági és eljárási jogszabályok 
betartásáért és betartatásáért;

•	 köteles az Építéshatósági Csoport tevékenysé
géről naprakész információval rendelkezni, és 
erről az irodavezetőt és a jegyzőt rendszeresen 
tájékoztatni.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az 
illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszol
gálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki vagy építő

mérnöki (magasépítő területen szerkezetépí
tő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű 
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, 
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezet
építő szakirány) vagy városgazdasági üzem
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek 
elismert szakképzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti 
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szer
zett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben 
szerzett tervező építészmérnöki, szerkezetter
vező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan 
képzésben szerzett építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzett
ség,

•	 magyar állampolgárság,

•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigaz
gatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, 

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

szerinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egy

szerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. 
december 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. no
vember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/934/21/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: 
építéshatósági csoportvezető;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. de
cember 4.
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 kikötésével.

•	 Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést 
csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy köz
igazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól 
adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 
teljes körű mentesítésével rendelkező kormány
tisztviselő kaphat.”

•	 Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől 
eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormány
tisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazga
tási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 
éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötele
zettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő 
számára felróható okból elmulasztja, kormány
zati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél 
fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga le
tételére nyitva álló határidőbe nem számít bele 
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság 
vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot 
meghaladó kiküldetés időtartama.”

Tájékoztatás Érd Megyei Jogú Város
Tehetséggondozó Ösztöndíjáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési 
Bizottsága az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított ta
nulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Tehetséggondozó 
Ösztöndíjpályázat 2016/2017. tanévre szóló pályázatait elbírálta.
Az 48/2016. (X.20.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi tanulók része
sülnek 8000–13 600 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban:
1. Baranyai Sára Réka
2. Bárkányi Dóra
3. Bartók Petra
4. Bekárisz Alexandrosz
5. Belley Luca
6. Bencs Lilla
7. Béres Lilla
8. Bihari Ádám Bence
9. Bíró Botond
10. Bíró Edina
11. Bódi Abigél Janka
12. Bodnár Eszter
13. Bolyki Gergő
14. Bolyki Levente
15. Borka Bálint
16. Borka János
17. Busák Bence Róbert
18. Buzási Boglárka
19. Czégel András
20. Csáki Márton
21. Csáki Zsófia
22. Darabos Csenge Cecília
23. Darabos Máté
24. Darabos Réka
25. Deák Alexandra
26. DömötörNagy Dóra
27. Droba Panna
28. Droba Tünde

. 29 Édes Enikő
30. Fazakas Norbert
31. Fehér Dorina
32. Ferdinándi Gyöngyvér Boglárka
33. Flórián Tamás
34. Fogarasi Nóra Edit
35. Fülöp Dániel
36. Fülöp Virág
37. Gehl Szabolcs
38. Gelencsér Senon Zóra
39. Gergely Klára
40. Habos Tamás
41. Halász Dorina Anna
42. Hanczik Péter
43. Harkai Balázs Antal
44. Hegedős Eszter
45. Héjas Lilla Paula
46. Holtság Dóra Renáta
47. Horváth Júlia Kata
48. Isépy Kinga
49. Isépy Zsombor
50. Iváncsics Noémi
51. Ivicz Petra
52. Janicsek Melinda Rebeka
53. Jokhel Kitti
54. Juhász Nadin Tímea
55. Kecskés Áron
56. Kecskés Dorka
57. Kecskés Panka
58. Khudhir Jasmin
59. Kincses Janka
60. Kirilla Réka Alexandra
61. Kisfaludy Tamás
62. Kiss Kira Bianka
63. Kontra Dorottya Lilla
64. Kóra Sára
65. Kovács Petra
66. Kurucz Alexandra
67. Kurucz Daniella
68. Kurucz Jázmin Laura
69. Lehóczki Fanni
70. Lévai Emese Sarolta
71. Lévai Olivér
72. Máj Szimonetta

73. Majzik Sára Virág
74. Mák Attila
75. Melegh Anna
76. Mendre Virág
77. Meskó Alex István
78. Meskó Patrik Attila
79. Miskéri Maja Rebeka
80. Molnár Csongor
81. Murgás Levente
82. Müller Ákos
83. Nádasi Szonja
84. Nagy Barnabás Géza
85. Nagy Domonkos
86. Nagy Dorottya Anna
87. Nagy Renáta
88. Oláh Sára
89. Palkovics Dóra
90. Perényi Zsófia Katalin
91. Petrovics Balázs
92. Pintér Katrin
93. Polgár Alexandra Ágnes
94. Régi Boglárka Beáta
95. Ritter Balázs
96. Ritter Kristóf
97. Sági Nóra
98. Saskőy Lili
99. ScridonSiklódi Kinga
100. Serényi Laura
101. Serényi Szonja
102. Simon Áron
103. Somogyi Luca
104. Somogyi Rebeka
105. Ster Patrícia
106. Stokker Botond
107. Suhó Csaba István
108. Sukola Zsombor
109. Sulyok Ádám Dávid
110. Svingor Emma Dóra
111. Svingor Hanna
112. Svingor Mátyás
113. Svingor Mihály János
114. Szabó Dóra
115. Szabó Kata
116. Szalma Borka
117. Szalma Luca
118. Szántó Dániel Hunor
119. Szatmáry Zsófia
120. Székely Szabolcs
121. Székely Zoltán
122. Szikora Máté Attila
123. Szilágyi Roland
124. Szőke Sára Ilona
125. Szujó Balázs
126. Szundy Alexandra Nikolett
127. Szundy Dominik Dániel
128. Szűcs Klára Réka
129. Tamás Bettina
130. Tarcza Katinka
131. Tarcza Lídia
132. Tímár György
133. Tóth Benedek
134. Vadkerti Johanna Rebeka
135. Varga Abigél
136. Varga Laura
137. Várhalmi Botond István
138. Várhegyi Cintia
139. Végh Norbert
140. Vikár Dániel 
141. Vincze Boglárka
142. Vokoun Iván Dániel
143. Zana Klaudia Olimpia
144. Zöldi Zille
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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Hajléktalanszálló

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

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

szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi vég-
zettség mentálhigiénés végzettséggel,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 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. november 
7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1017/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy 
egyetemi diplomával lehetséges. Az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

házi szociális gondozó
munkakör betöltésére.

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

tens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 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. november 
7. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1018/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
házi szociális gondozó;

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

•	 személyesen, Demjén Szilviánál, 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 10.

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

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

KRÍ ZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,  
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:   20/231-6273
Utcai szociális munkás: 20/376-5363
Kríziskoordinátorok:  20/576-9021
 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:   20/231-8561
Mentő:  30/466-0074
Polgárőrség:  30/621-2596
Hajléktalanszálló:  20/336-8773
Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306

FELHÍVÁS
Az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST tart
2016. november 17-én, csütörtökön 17 órától

a Szepes Gyula Művelődési Központ 3-as termében!
(2030 Érd, Alsó utca 9.)

Tájékoztatás 
Érd Megyei Jogú Város

Esélyteremtő Ösztöndíjáról
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési 
Bizottsága, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított ta-
nulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 
18. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Esélyteremtő Ösz-
töndíjpályázat 2016/2017. tanévre szóló pályázatait elbírálta.
A 49/2016. (X.20.) KÖMÜB határozat alapján az alábbi tanulók részesül-
nek 10 000–20 000 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban:

1. Balogh Julietta
2. Cochior Krisztián Sándor
3. Fehér Szabina Fanni
4. Júdás Zoltán Armand
5. Karika Ábrahám  

Krisztofer
6. Karika Márk Martin
7. Kovács Andrea Gina
8. Kovács Fanni
9. Kovács Márk
10. Liszencziás Elvira

11. Nikolics Dominik György
12. Nikolics Gina
13. Nyári István
14. Oláh Antónia
15. Plézer Sándor
16. Sándor Eszter Fanni
17. Sándor József Benedek
18. Sipos Natália
19. Szántó Arnold
20. Szántó János
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Az Érdi Gárdonyi Géza Általános  
Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
2 fő angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: általános iskolai és 
gimnáziumi tagozaton angol nyelv 
oktatása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 angol-bármely szakos tanári 

végzettség,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok másolata,

•	 szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,

•	 90 napnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását kö-
vetően azonnal.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. november 12. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. november 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános  
Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
matematika-informatika szakos

általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: felső tagozaton matema-
tika és informatika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskolai végzettség, matemati-

ka-informatika szakirány,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 végzettséget igazoló okiratok 
másolata,

•	 szakmai önéletrajz, motivációs 
levél,

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását kö-
vetően azonnal.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. november 12. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: elektronikus úton Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen keresz-
tül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. november 13.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Topoly utca 
2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: az ellátottak testi-lelki jólétének 
biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, 
egészségfejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-megelőző te-
vékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános 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. november 
30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1054/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló;

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

•	 személyesen Demjén Szilvia részére, 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. december 2.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

klasszikus hangszeres zongoratanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogviszony tartósan távol lévő pedagó-
gus munkába történő visszatérésének időpontjáig, várható-
an 2019. december 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 
33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: klasszikus zongora hangszeres 
oktatása és szükség esetén korrepetíció ellátása a telephe-
lyen és az iskolaközpontban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, klasszikus zon-
gora szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okirat másolat,
•	 pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
4. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Stiblo Anna, a Lukin AMI intézményvezetője nyújt, a 06-23-
365-641, 06-23-364-318-as vagy a 06-20-388-3086 telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ, Lukin László Alapfokú Művészeti 
Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső 
u. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 446-5/2016., 
valamint a munkakör megnevezését: klasszikus 
hangszeres zongoratanár;

•	 elektronikus úton Stiblo Anna, a Lukin AMI igazgatója 
részére a zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen 
keresztül;

•	 személyesen, Stiblo Anna a Lukin László AMI igazgató-
ja részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beküldött 
pályázat megismerése után személyes találkozás, majd e-
mail-es, telefonos vagy postai úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további 
információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon sze-
rezhet.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó fel-
adatkörök: 1. sz. melléklet 30. pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
•	 köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése;
•	 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcio-
nálása;

•	 az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok járőrszolgálat keretében történő 
elvégzése, dokumentálása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy 

középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet,
•	 „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban, közterület-fel-
ügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhel-

hetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
•	 iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. 
november 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 06-23-522-
300/280 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/934/20/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-
felügyelő;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.
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 kikötésével.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

csoportvezetői
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 
1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a mun-
kakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. és 32. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 városfejlesztési, beruházási feladatokkal kapcsolatos 

egyeztetés, közreműködés;
•	 közledekési, útügyi és forgalomtechnikai feladatok 

végrehajtásának koordinálása;
•	 vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntés-

előkészítésben közreműködés;
•	 az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési és bi-

zottsági előterjesztések, döntések előkészítése, dön-
tések végrehajtásában való közreműködés;

•	 önkormányzati beruházással kapcsolatos projekt 
adatlapok folyamatos vezetése,

•	 az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások, 
fejlesztések, pályáztatások előkészítésben, lebo-
nyolításban közreműködés; beszerzések során az 
igényfelmérés, piackutatás, becsérték-megállapítás 
feladatainak ellátása, szerződések előkészítése; 
közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljá-
rásban részt vevőkkel;

•	 az önkormányzati költségvetési rendelet tervezésé-
hez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségveté-
si javaslat készítése;

•	 az önkormányzati tulajdonú forgalomképes va-
gyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüze-
meltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatai.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, vala-
mint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmér-

nök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, 
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, 
vagy

•	 felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,

•	 büntetlen előélet,
•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett 

gyakorlat,
•	 hatósági feladatok ellátásában való gyakorlat,
•	 közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői 

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

ségtudat, 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: a munkakör 
legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Horváth-Szulimán Tibor nyújt, a 06-23-522-300/276-os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 14/934/23/2016, valamint 
a munkakör megnevezését: település-üzemeltetési 
ügyintéző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix részé-
re, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 
30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:
•	 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése sze-

rinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány.

•	 A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

•	 Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak 
felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigaz-
gatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesí-
tésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”

•	 Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől elté-
rően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő 
nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgá-
val, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell 
tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn 
belül a kormánytisztviselő számára felróható okból 
elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e 
törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási 
szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem 
számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli 
szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 
napot meghaladó kiküldetés időtartama.”
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Tel eki-napok: vetélkedők a diákoknak, díj a tanároknak
1993. november 1-jén vette 

fel Teleki Sámuel nevét a 
Bem téri általános iskola. 
Ekkor különböző versenye-
ket alapítottak; ezek hagyo-
mányos rendezvényeivé vál-
tak a Teleki-napoknak, ame-
lyeket idén október 25–28. 
között tartottak.

Gróf Teleki Sámuel, a 
nagy utazó nevét Afrikában 
vulkán, Érden pedig egy ál-
talános iskola viseli (egye-
düliként az országban). Az 
intézmény a névadó születé-
sének évfordulója – novem-
ber 1-je – környékén minden 
esztendőben megrendezi a 

Teleki-napokat, különféle 
versenyekkel, műsorral, ko-
szorúzással.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
névadónkról minden eszten-
dőben megemlékezzünk, hi-
szen munkásságát, kitartá-
sát példaképp állíthatjuk di-
ákjaink elé – mondta érdek-
lődésünkre Patkóné Séra 
Ilona igazgatónő, aki ismer-
tette a Teleki-napok prog-
ramjait is.

– Október 25-én a mi isko-
lánk adott otthont a tankerü-
leti asztalitenisz-verseny-
nek, amelynek nyertesei to-
vábbjutottak a megyei diák-

olimpiai forduló-
ba, emellett a leg-
jobbak megkap-
ták a Teleki-ván-
dorkupát is. Ezt a 
versenyt évről 
évre megrendez-
zük, és számos 
tankerületi iskola 
delegál csapato-
kat. Október 26-ai 
f ö l d r a j z v e r s e -
nyünket is a tan-
kerületben hirdet-
tük meg: e hagyo-
mányos, játékos 
és népszerű tan-

kerületi vetélkedőre a felső 
tagozatosok jelentkezését 
vártuk, akiknek ahhoz, hogy 
sikeresen meg tudják oldani 
a feladatokat, előzőleg el kel-
lett látogatniuk a Magyar 
Földrajzi Múzeumba is. Az 
idei verseny témája az ős-
lénykutatás, illetve a dino-
szauruszok voltak; ahogy 
eddig, úgy idén is ajándé-
kokkal jutalmaztuk a leg-
jobb csapatokat – tette hozzá 
az igazgatónő. 

A Teleki Kupa tankerületi 
asztalitenisz-versenyt az 
érdi Kőrösi iskola fiúcsapata 
nyerte, egyéniben Bálint 
Gellért (Kőrösi) és Sztrigán 
Vivien (Kőrösi) győzött. A 
Magyar Utazók és Felfede-
zők Tankerületi Földrajz-
verseny első helyezettje a 
törökbálinti Bálint Márton 
iskola csapata lett, a máso-
dik helyezést a Teleki, míg a 
harmadikat a tárnoki II. Rá-
kóczi Ferenc iskola csapata 
nyerte el.

A Teleki-napok október 
28-án záródtak, Teleki-em-
lékműsorral, illetve a név-
adó mellszobrának megko-
szorúzásával. Ezen a napon 
adták át az Év pedagógusa 

díjat is, amit még 1993-ban 
alapított az iskola. Hogy ki a 
legjobb pedagógus a Teleki-
ben, arról a tanárok (és a 
diákok képviselői) titkos 
szavazáson döntöttek: a 
négy idei jelölt közül Csuta 

Cecília és Solymossy Má-
ria Szilvia nyerte el e ki-
tüntető iskolai díjat. A ne-
gyedikes diákok szülei kö-
zül ezen a napon elismerték 
azok munkáját, akik sokat 
tettek az iskoláért. n Á. K.

A Teleki iskolában az asztalitenisz a mindennapos testneve-
lés része, és nagyon népszerű a diákok körében. Nem vélet-
len tehát, hogy ez az intézmény ad otthont évről évre a tan-
kerületi asztalitenisz-versenynek, amelynek győztesei a 
megyei fordulóba juthatnak tovább.
– Három éve pingpongozom, nagyon szeretem, bár a fő 
sportágam a karate. Mindkét sportban közös, hogy fontos 
szerepet kap benne a gyorsaság és a pontosság, az, hogy jó 
ütemben üssek, illetve találjam el a labdát – mondta a nyol-
cadikos Gergely, aki bárhol, ahol alkalma nyílik rá, szívesen 
veszi kézbe a pingpongütőt. 

Ovisok ismerkedtek hangszerekkel

Bék adob, a kis hegedű meg a fúvósok
Zene- és hangszernépszerűsítő bemutatót 
tartottak a minap az Erkel utcai Kisfenyves Óvo-
dában. Az érdi zeneiskola néhány pedagógusa 
alkalmi zenekarrá formálódott, s zárásként mini-
hangversennyel kedveskedett a kicsinyeknek.

A legnagyobb csoportszo-
bában csaknem száz apró-
ság figyelte kíváncsian, ho-
gyan szólalnak meg a vonós, 
fúvós, ütő- és húros hangsze-
rek. Többek között megis-
merkedhettek a hegedű ki-
sebb, gyermekeknek készült 
változatával, megtudhatták, 

hogy a „béka” akár ütőhang-
szer is lehet, aztán megba-
rátkoztak a fúvós hangsze-
rek néhány példányával és 
együtt számolták meg, hány 
húrral szólal meg a gitár. El-
sőként a hegedű csendült fel 
Czidorné Kerecsányi Eri-
kának köszönhetően, aki a 

kicsi hegedűt is 
megmutatta az 
apróságok na k, 
ezen már kisisko-
lások is gyakorol-
hatnak. Azt is el-
árulta, hogy ló-
szőrrel van be-
vonva a vonó, így 
a fából készült 
pálcára kifeszí-
tett gyantázott 
szőr dörzsölése 
hozza rezgésbe a 
hangszert, s így 
születik a muzsi-
ka. Az elhangzott 
gyermekdalokat 

hamar felismerték a csöpp-
ségek, mint ahogyan a kis-
bőgőt, azaz a gordonkát is, 
amelyen Rédai Erzsébet ze-
nélt. Majd Mézes Gyöngyi 
tanárnő egy egész arzenál 
ütőhangszert varázsolt elő a 
táskájából. Bár nem mondo-
gatta, de mindig lett egy 
„másik”! Különféle csörgők, 
kisebb-nagyobb dobok ke-
rültek elő. Köztük egy erede-
ti afrikai, meg egy – zenész-
körben csak békának neve-
zett – érdekes fadob is, amely 
nagy „szájáról” kaphatta az 
állat nevét, dacára annak, 
hogy nem sok köze van a bé-
kákhoz és kuruttyoló hangja 
sincs, leginkább faütővel le-
het megszólaltatni. Petrus-
Bölöni Júlia fuvolával érke-
zett, s nemcsak kedvenc 
hangszeréből csalt ki nagy-
szerű gyermekdalokat, ha-
nem az ovisok zenei ismere-
teire is kíváncsi volt. Aki 
ügyesen válaszolt, matricát 
vagy lufit kapott jutalmul. 
Rácz Balázs is fúvós hang-
szerrel folytatta a bemuta-
tót. Az apróságok egyből fel-
ismerték a   furulyán játszott 
Magyar népmesék sorozat 
kezdőmuzsikáját, majd a 

klarinétzenét is lelkesen 
hallgatták. Végül együtt 
számolták meg a gitár húrja-
it Urbán Tiborral, aki sze-
rint már azért is érdemes a 
gitárt választani, mert leg-
alább a jobb kezükön nyu-
godtan növeszthetnek nagy 
körmöket, ezekre ugyanis 
szükségük lesz a húrok pen-
getéséhez. Végül a hangsze-
reikkel bemutatkozó zene-
pedagógusok alkalmi zene-
karrá formálódtak, s hang-
szereiket együtt megszólal-
tatva, egy minihangverseny-
nyel köszöntek el a kicsi-
nyektől. Rövid műsorukban 
többek között az ovisok által 

gyakran emlegetett „boci, 
boci tarka” is elhangzott. 
Mint megtudtuk, a Lukin 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola zenepedagógusai már 
nem először jártak az Érdi 
Szivárvány Óvoda Kisfeny-
ves Tagóvodájában. Tavaly 
egy kis karácsonyi koncer-
tet hoztak a kicsinyeknek, 
erre az idén is készülnek. Az 
intézmény nevelőinek szív-
ügye a kicsinyek zenei neve-
lése, a Lukin tanárai pedig 
örömmel vállalták a rövid 
fellépést, hiszen könnyen le-
het, hogy leendő növendéke-
ik is a lelkes hallgatóság so-
raiban ültek.  n B. E.

A Telekiben nagy hagyománya van az asztalitenisznek

Teleki Sámuel mellszobrát idén is megkoszo-
rúzták a diákok

Petrus-Bölöni Júlia fuvolajátékát áhítattal hallgatták a kicsik

A bátrabbak ki is próbálhatták a hangszereket
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Hétpróbások a Mórában
Nyolcadik alkalommal 

rendezett labdaügyességi 
versenyt a környékbeli spe-
ciális iskolák diákjainak az 
Érdi Móra Ferenc Általános 
Iskola. 

Nagy volt az izgalom októ-
ber 27-én délután a Móra is-
kolában: négy, sajátos neve-
lési igényű gyerekeket okta-
tó iskola hat-hat felsős diákja 
mérkőzött a tornateremben. 
Hét próbát kellett kiállniuk 
az Ercsiből, Százhalombat-
táról, Martonvásárról érkező 
diákoknak, no meg a házi-
gazdáknak; az egyszerű, 

mulatságos feladatok közép-
pontjában a labda, helyeseb-
ben a gömb állt, hiszen volt 
olyan feladat is, amit üveggo-
lyóval végeztek a gyerekek. 
Bár a diákok mindegyike 
nyerni jött, a fő cél az volt, 
hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat – tudtuk meg Keve-
reschánné Szabó Mária 
testnevelő tanártól. Az önfe-
ledt, kiabáló, nevető gyere-
keket nézve ez sikerült is.

– Másodszor jövök erre a 
versenyre. Nagyon tetszik, 
mert valahogy más, mint a 
többi, jó a hangulata. Persze 

azért is tetszik, mert szere-
tek kosarazni, futni, sportol-
ni. A csapatunk is jó, végig 
szurkolunk egymásnak – 
mondta a nyolcadikos Domi-
nik, aki Százhalombattáról 
érkezett az érdi labdaügyes-
ségi versenyre. A fiatalem-
ber csak azt sajnálta, hogy 
utoljára jöhetett, hiszen ez a 
végzős éve az iskolában. 

A csapatok oklevelet és 
ajándékokat is kaptak, egy 
nyertes önkormányzati pá-
lyázatnak köszönhetően, 
amit az Érdi Motoros Egye-
sület nyert két Móra iskolai 
program megsegítésére. A 
sokféle ajándék mellett fi-
nom uzsonna várta a diáko-
kat: a süteményeket, szend-
vicseket az iskola kis tanmű-
helyében készítették a nyol-
cadikos lányok. Így minden 
gyerek elégedetten, boldo-
gan térhetett haza – legjob-
ban persze az Ercsi Kossuth 
Lajos Általános Iskola diák-
jai örülhettek, hiszen ők áll-
hattak fel a dobogó legfelső 
fokára.   n Á. K.A verseny nagyon jó hangulatban zajlott

Put tonyocska a Gyermekkönyvtárban
Több hónapos szünet után 

ismét hétvégi mesedélelőtt-
re várta az érdi apróságo-
kat Némedi Varga Tímea. 
A rendezvénysorozat az év 
elején kezdődött a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
gyermekrészlegében. A szí-
nésznőnek a mese népsze-

rűsítésén túl az a szándéka, 
hogy egy-egy érdekes törté-
neten keresztül felhívja a 
kicsinyek figyelmét az év-
szakok jellemzőire, ünnepe-
inkre és szokásainkra. Leg-
utóbb Mészöly Miklós a Hét-
alvó puttonyocska című me-
séjét adta elő a szülői vagy 
nagyszülői kísérettel érke-
ző csöppségeknek. – Sajnos, 
a mai gyermekeket renge-

teg impulzus éri, ezért 
egyáltalán nem könnyű ne-
kik 10–15 percig egy hely-
ben ülni és figyelni. Ráadá-
sul napjainkban szinte min-
dent készen kapnak, ritkán 
kell nekik a képzelőerejük-
re támaszkodni. Talán túl 
sokat ülnek a tévé előtt, s 

leginkább olyan rajzfilme-
ket néznek, amelyek nem 
fejlesztik a fantáziájukat – 
mondta Némedi Varga Tí-
mea az októberi mesedél-
előtt kezdetén. Hozzátette: 
úgy tapasztalja, kevés gyer-
mek van ahhoz hozzászok-
va, hogy otthon rendszere-
sen mesélnek neki. Így ez a 
havi egyszeri alkalom re-
mek lehetőség, hogy mesét 

hallgassanak és közben 
kortársaikkal is közösség-
ben legyenek a csöppségek. 
A színésznő arra törekszik, 
hogy ne csak felolvassa, ha-
nem élményszerűen adja elő 
a mesét és egy kicsit a kö-
zönségét is bevonja a mese 
fonalába. Ha olykor lankad 
a figyelem, megbeszélik az 
addig elhangzottakat. Né-
medi Varga Tímea elárulta: 
számára örömteli kikapcso-
lódás az apróságokkal való 
találkozás. Nagy kár, hogy a 
mai gyerekek túl hamar fel-
nőnek, pedig nem kellene 
siettetni az időt, sokkal jobb 
meséket hallgatni és nagyo-
kat játszani! – vélte a szí-
nésznő, aki ezúttal szüret-
ről szóló mesét hozott és a 
kézműves foglalkozás is az 
őszhöz kapcsolódott. Aki-
nek nem volt kedve ügyes-
kedni, beállhatott a tánco-
lók közé, hiszen a gyümölcs 
betakarítása együtt jár a 
mulatsággal. Ki a papír sző-
lőfürtök készítésében vagy 
kifestésében, ki meg a tánc-
lépések elsajátításában je-
leskedett, így ezen a szép 
őszi délelőttön szemmel lát-
hatóan mindenki jól érezte 
magát a Gyermekkönyvtár-
ban. A színművésznő legkö-
zelebb december 3-án várja 
újabb mesével az érdi apró-
ságokat. n BE 

Némedi Varga Tímea szívesen mesélt a gyerekeknek

Képriport

Nag y Vagy! Érden
Érden, az Arénában for-

gatták múlt hétfőn a Nagy 
Vagy! című sportvetélke-
dőt, amelyet a TV2 közvetít 
november 13-ától vasárnap 
délelőttönként. A verseny-
ben huszonnégy csapat – 
köztük két érdi is – képvi-

selteti magát. A több héten 
át tartó viadal látványos 
erő- és ügyességi próbák-
ból áll, és a gyerekeken kí-
vül tanárok, szülők és is-
mert sport- és televíziós 
személyiségek is bemutat-
ják majd tudásukat. 
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Ökölvívás

Zaj lik a női országos bajnokság!
November 2. és 5. között 

Érd, a Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskola torna-
csarnoka ad otthont a női 
ökölvívó országos bajnok-
ságnak, amelyen négy kor-
osztályban (serdülő, junior, 
ifi és felnőtt) az előzetes ne-
vezések szerint 172 bokszoló 
lép a kötelek közé két ring-
ben.

Az Érdi Box Klub szerve-
zésében rendezett női ököl-
vívó országos bajnokságra 
az előzetes nevezés alapján 
172 sportoló érkezik az or-
szág legkülönfélébb szegle-
teiből. Már korábban az Érdi 
Újságban bemutattuk a há-
rom érdi résztvevőt, Dobrá-
di Csillát, Csóka Klaudiát 
és Häfner Ildikót, akik kö-
zül Csilla a felnőtt 48 kilo-

grammban, Klaudia serdülő 
70 kilóban, Ildikó pedig ifi 60 
kilogrammban lesz érdekelt. 
Az érdiek ígéretesen hangol-
tak, hiszen a múlt hétvégi 
Budapest-bajnokságon Dob-
rádi Csilla aranyérmes lett, 
míg annak ellenére, hogy 
Csóka Klaudia és Häfner Il-
dikó is 2:1-es pontozással 
kikapott, a mutatott teljesít-
ményük bizakodásra ad okot 
az ob előtt.

„Természetesen egy bizo-
nyos fokú izgalom már van 
bennünk mind a verseny le-
bonyolítása miatt, mind 
szervezői oldalról, mind 
eredményességi szempont-
ból” – fogalmazott Dobrádi 
Zsolt, az ÉBK vezetőedzője, 
akinek édesapja, a klubel-
nök, Dobrádi Csaba is sokat 

segített az országos bajnok-
ság megszervezésében, de 
támogatóinak és az egyesü-
letben sportoló ökölvívók-
nak is megköszönte a segít-
séget. „Ez a hölgyeknek a 
legnagyobb rendezvény egy 
adott évben, az előzetes ne-
vezések szerint 172 ökölvívó 
vesz részt.”

A Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tornacsar-
nokában két ringet állítanak 
fel, a kisebben a serdülők és 
a juniorok, a nagyobban az 
ifik és a felnőttek küzdelmeit 
tartják. A négynapos ver-
seny első két napján (szer-
dán és csütörtökön) rende-
zik a selejtező mérkőzése-
ket, illetve a fiatalabbaknál 
a csütörtök az elődöntőről is 
szól, hiszen a serdülő és ju-

nior korosztályok fináléit 
pénteken tartják, míg az ifik 
és felnőttek csak pénteken 
elődöntőznek, szombaton 
döntőznek. 

A november 2. és 4. között 
rendezett játéknapokon a 
mérkőzések 15 órától, no-
vember 5-én 16 órától kez-
dődnek. Dobrádi Zsolt kitért 
a csapatra is: „Egy országos 

bajnokság hazai környezet-
ben biztos különleges, egy 
kicsit nagyobb teher, de úgy 
látom, hogy nagyon jó kedé-
lyűek a lányok. Egy bizonyos 
fokú izgalom nyilván van 
bennük, de szerintem ez nor-
mális is, hiszen ha nem iz-
gulnának, olyan, mintha 
nem is érdekelné őket kellő-
en” – jegyezte meg.  n Domi

Kézilabda

Kön nyed sikerrel veretlenek
Nem okozott sok gondot az ÉRD női kézilab-
dacsapatának következő ellenfele. Az NB I 6. 
fordulójában Szabó Edina együttese könnyedén, 
tizennégy góllal győzte le az MTK Budapestet.

Ha csak izgalomról kelle-
ne írnunk a mérkőzéssel 
kapcsolatban, akkor a talál-
kozó két legizgal ma sabb mo-
mentuma talán az volt, ami-
kor a második és a harmadik 
percben vezettek a vendé-
gek. A fővárosi kék-fehérek 
vezetőedzője, Golovin Vla-
gyimir a meccs utáni sajtó-
tájékoztatót is kiemelte, hogy 
csapata csak tíz percig tudta 
tartani a lépést az ÉRD-del 
(ekkor 5–5 volt az állás), de 

eztán a hazaiak 8–1-gyel 
hozták le a következő kilenc 
percet, úgy, hogy közte két-
szer is időt kért a vendégek 
mestere. A félidő hátralévő 
részét ugyan két góllal meg-
nyerte az MTK, de a szünetre 
így is 18–13-as hazai előny-
nyel vonulhattak a csapatok. 
Pedig Szabó Edina rendesen 
forgatta csapatát, harminc 
perc alatt csak Győri Bar-
bara és Fekete Bozsana nem 
kapott lehetőséget.

Ehhez képest a fordulás 
után Fekete rögtön gólt szer-
zett korábbi csapatának, 
majd ugyan Háfra Noémi 
kétszer is bevette Janurik 
Kinga kapuját, a különbség 
így is folyamatosan nőtt az 
ÉRD javára. Aztán a 43. és 
53. percek közötti etapot 
9–1-re hozta az ÉRD, amely 
ekkor már 35–19-re vezetett. 
A végén még Győri Barbara 
is lehetőséget kapott és nyolc 
perc alatt ötször védett. Sza-
bó Edina együttese pedig 
könnyed, 38–24-es győzel-
met aratott egy kissé egyol-
dalú, de közönségszórakoz-
tató találkozón.

„Csapatként egységesen 
mozogtunk, mind védekezés- ben, mind támadásban. Ha 

hibát is vétettünk, akkor 
egyből visszarendeződtünk 
és onnan felálltunk és sok le-
rohanásgólt tudtunk lőni. 

Egységesek voltunk táma-
dásban is és nagyon jó ka-
pusteljesítményünk volt” – 
fogalmazott Fekete Bozsana.

Qn Domonkos Bálint

ÉRD–mtk BUDAPEst 38–24 (18–13)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 7 (1), M. GONZÁLEZ 6, A. Bulatovics 
1, Kisfaludy 2, Signaté 1, ARAÚJO 4
Csere: Gridnyeva, Győri (kapusok), GULYÁS 2, Barján 2, Hav-
ronyina 3, Vajda 2 (2), KLIVINYI 6, Szabó L., Fekete B. 2
Edző: Szabó Edina
MTK: Víg – Slakta 1, Nyikolajenko 1, Kovács G. 2, Gorilszka 2, 
FRANKOVIC 5 (1), SZÁDVÁRI 5
Csere: Putz, Hlogyik (kapusok), HÁFRA 3, Tóth E. 2, Dakos 2, 
Hosszu 1, Blaubacher
Edző: Golovin Vlagyimir
Érd, 1300 néző. Vezette: B. Pech, Vágvölgyi
Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–3. 9. p.: 5–5. 18. p.: 13–6. 
25. p.: 16–11. 36. p.: 21–14. 40. p.: 24–16. 48. p.: 32–18. 53. p.: 
35–19.
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG
szabó Edina: – Ma nagyon jól tudtuk használni, hogy sok jó 
emberünk van és futómunkában az MTK fölé tudtunk kere-
kedni, ennek köszönhető ez az elég nagyarányú győzelem. 
A lányok nagy kedvvel játszottak, fontos volt, hogy azt a rit-
must, amiből jövünk, azt tudjuk tartani. A mérkőzés nagy 
részében fegyelmezettek is voltak a lányok. Ami nekem kü-
lön nagyon tetszett, az újra látható egység és szolidaritás, 
ami ezek között a lányok között működik a pályán. Ez érvé-
nyes mind támadásban, mind védekezésben. Minden játé-
kosunk pályára lépett és mindenkinek volt pozitív dolga. 
Azt gondolom, hogy ez fontos, mert ebben a bajnoki rend-
szerben nem könnyű cserélgetni, de mindenkinek fontos 
volt és élt a lehetőséggel.
Golovin Vlagyimir: – Gratulálok az ÉRD-nek. Nagyon ko-
moly játékerőt képvisel, szépen játszott, minden hibánkat 
megbüntették, ennek köszönhető az eredmény. Mi csak tíz 
percig tudtunk úgy játszani, mint amit megbeszéltünk, az 
még valahogy működött, utána sajnos nem tudtuk ezt foly-
tatni. Az ÉRD rögtön kihasználta a hibáinkat, utána teli önbi-
zalommal játszott. Gratulálok nekik!

Módosultak  
az időpontok
Az ÉRD az EHF-Kupa selej-
tezőjének harmadik köré-
ben a másik magyar csapa-
tot, a Dunaújvárosi Kohász 
KA együttesét kapta meg 
ellenfélnek. A párharc első 
mérkőzését november 12-
én, 16 órakor rendezik az 
ÉRD Arénában, ezzel 
együtt módosult két baj-
noki mérkőzés időpontja 
is. Szabó Edináék novem-
ber 6-án, 18 órakor a Bé-
késcsaba otthonában lép-
nek pályára, míg a Budaörs 
elleni hazai találkozóra no-
vember 15-én, kedden 18 
órakor kerül sor.

Csóka Klaudiáék (pirosban) elkezdik a hazai országos bajnokságot

A könnyed győzelem ellenére nem engedett könnyű gólokat az MTK
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Rem ek évet zárhatnak a ranglistán
Azt azért lehetett sejteni, 

hogy az Érdi Úszó Sport 
Nonprofit Kft. remek ered-
ményei után folyamatosan 
lépdel előre a hazai klubok 
ranglistáján, ám az egyesü-
let az országos listán jelen-
leg a negyedik (!) helyen áll. 
Mindezt úgy érte el, hogy 
tavaly a huszadikról lépett 
előre a hetedikre, de ezt 
még fokozza, hogy szeptem-
berig nem volt felnőtt ver-
senyzőjük.

Az érdiek hat fővel (Baró-
csai Petra, Joó Sára, Jánosi 
Kristóf, Kovács Benedek, 
Sós Dániel és Vigassy Bá-
lint) vesznek részt a szerdá-
tól szombatig a százhalom-
battai sportuszodában rende-
zett rövidpályás úszó orszá-
gos bajnokságon. Az érdi 
csapatból egészségügyi okok 
miatt hiányzik Milák Kristóf. 
„Elég vegyes a kép, hiszen 
minden versenyzőnk minden-
nap legalább két számban 

úszik. Remélem, hogy így 
mindennap érdekeltek le-
szünk a döntőkben is” – fogal-
mazott Selmeci Attila, az ér-
diek mesteredzője. „Felemás 
képet mutat az országos baj-
nokság, hiszen ilyen korán 
még nem rendezték meg. A 
versenyzők a nyári ciklus 
után kaptak egy hosszabb pi-
henőt, jelen pillanatban pedig 
a felkészülés nyolcadik heté-
nél járunk. Olyan komolyan 
nem készülünk erre a ver-

senyre, a decemberi verse-
nyek fontosabbak lesznek” – 
mondta az érdi úszók edzője.

„Joó Sárával kapcsolat-
ban nagyon bizakodó va-
gyok, mert jó versenyző, jól 
beilleszkedett és jól érzi ma-
gát a csapatban. Azt várom, 
hogy a rövid számokban, öt-
venen és százon gyorson és 
pillangón ott legyen a döntő-
ben. Sós Danitól a döntőbe 
jutást várom a vegyes szá-
mokban. Kovács Benedek-
ben nagyon bízunk, aki öt-
ven, száz és kétszáz méteres 
hátúszószámokban szokott 
jeleskedni, de neki effektív 

nem jelent előnyt a rövidpá-
lya, hiszen egy kifejezetten 
vékony versenyzőről van 
szó. Ettől függetlenül na-
gyon sokat fejlődött a nyá-
ron, bízom benne, hogy ott 
lesz a döntőben és értékes 
pontokat fog szerezni az 
egyesületnek. Barócsai Pet-
rától is döntőt várunk, aki az 
ifi Eb-n szintén nagyon jól 
teljesített. Volt egy hét, ami-
kor kiesett, de úgy érzem, 
hogy ezt be tudta pótolni és 
ott lesz négyszáz gyorson, 
száz és kétszáz pillangón a 
legjobbak között” – mondta 
Selmeci Attila.  n D.B. 

Labdarúgás

Győ  zelem a kupában és a bajnokságban
Az NB III Nyugati csoport-

jában tizenkettedik győzel-
mére készült az érdi csapat 
a középmezőnyben lévő Bu-
dapest Honvéd-MFA II elleni 
mérkőzésen.

Az érdi csapat ragadta ma-
gához a kezdeményezést és 
enyhe mezőnyfölényt harcolt 
ki az akadémisták ellen. Igye-
kezetéből néhány szögletre 
futotta az érdieknek, de eze-
ket a Honvéd-védelem háríta-
ni tudta. Az első támadás 
azonban gólt eredményezett a 
hazaiaknak. Egy 35–40 méte-
res ívelést a szél megnyomott, 
ezzel becsapva az érdi védőt 
és a mögötte érkező Tömös-
vári Bálint a kapuba fejelt 
(1–0). Nagyobb sebességre 
kapcsolt a listavezető és jelen-
tős mezőnyfölényben is ját-
szott, de a kapu előtt hiányzott 
az átütőerő a csatároktól, így 
elmaradt az egyenlítés. A má-

sodik félidőben pályára lépett 
a sérülés miatt több hetet is 
kihagyó Csizmadia Zoltán 
és ezzel veszélyesebbé váltak 
a vendégtámadások. Az 53. 
percben Melczer Vilmos kapu 
elé belőtt szabadrúgását a vé-
dők nem tudták kirúgni a 
kapu előteréből. A labda Bo-
zsoki Imre elé került, aki a 
kapuba továbbította (1–1). A 
gól még nagyobb lendületet 
adott az érdi csapatnak, míg a 
vendégek játékán egyre in-
kább a fáradtság jelei mutat-
koztak. A 80. percben Pintér 
Nikolasz beadását az üresen 
maradt Csizmadia Zoltán fe-
jelte közelről a hálóba (1–2). A 
vezető érdi találat után meg-
próbált a hazai csapat a táma-
dójátékán javítani, de ekkor 
az érdi kontrák életveszélyes-
sé váltak. Egy ilyen kontra a 

93. percben végleg eldöntötte a 
három pont sorsát. Németh 
Gábor cselezte be magát a ti-
zenhatoson belülre, lekészí-
tett labdáját Melczer Vilmos 
helyezte a hálóba (1–3). Győ-
zelmével az érdi csapat a ti-

zenkettedik győzelmét aratta 
a bajnokságban és továbbra is 
ötpontos előnnyel vezeti a ta-
bellát. A 14. fordulóban, no-
vember 5-én, szombaton 
13.30-kor a III. Ker. TVE láto-
gat az Ercsi úti Spottelepre.

Budapest Honvéd-MFA 
II–Érdi VSE  
1–3 (1–0)
Gólszerzők: Tömösvári (20.), 
ill. Bozsoki (53.), Csizmadia 
(80.), Melczer (93.)

Qn Harmat Jenő

Érdi VSE–Budaörs (Magyar Kupa)
A Magyar Kupa 7. fordulójá-
ban az Érdi VSE az NB II-ben 
szereplő Budaörsöt kapta el-
lenfélnek. Rémálomszerűen 
kezdődött a találkozó az érdi-
ek szempontjából. A hazai kö-
zépkezdéséből hátragurított 
labdát Bozsoki Imre rosszul 
játszotta meg, melyet a ven-
dégcsatár elcsípett. Ezek után 
a hazai védőnek nem maradt 
más lehetősége, mint a tizen-
hatoson belül szabálytalanul 
szerelni. A büntetőt Stieber 
András értékesítette (0–1). A 
gól nem szegte kedvét a hazai 
csapatnak, 10–15 perc után 
átvette a kezdeményezést és 
mezőnyfölényt alakított ki. A 
bizonytalankodó védelem 
mellett sorra alakította ki gól-
szerzési lehetőségeit és csak 
az volt a kérdés, mikor sikerül 
az egyenlítő találatot bevinni. 
Erre a 39. percig kellett várni. 

Ekkor Melczer Vilmos labdájá-
val Bozsoki Imre lépett ki és a 
kimozduló kapus felett mint-
egy 30 méterről emelt a háló-
ba, jóvá téve korábbi hibáját 
(1–1). A második félidőt óvato-
sabban kezdték a csapatok, 
egyik sem akart kockáztatni, 
arra vártak, mikor hibázik az 
ellenfél. A türelemjátékból az 
Érd került előnyösebb hely-
zetbe, de a gólt a vendégek 
érték el. A 71. percben a kilépő 
Balázsovics Mátét Ódé Norbert 
utolsó emberként csak lerán-
tani tudta. A játékvezető má-
sodik sárga lapja okán kiállí-
totta a szabálytalankodó ven-
dégjátékost. A 74. percben 
egy budaörsi támadást köve-
tően egy keresztlabdát Horvá-
th Patrik lőtt a hosszú sarokba 
(1–2). A gól után kockáztatni 
kellett az érdi csapatnak és ez 
sokáig megint csak helyzete-

ket jelentett. A 87. percben 
tovább fogyatkozott a ven-
dégcsapat. A játékvezető Fer-
kó Ádámot állította ki második 
sárgalapos figyelmeztetése 
után. A szurkolók már kezdték 
elveszteni reményüket az 
egyenlítő találatot illetően, 
mikor a mérkőzés 93. percé-
ben Balázsovics Máté beadá-
sát Palásthy Norbert vette át, 
majd lefordult védőjéről és a 
hálóba lőtt (2–2). A 2x15 per-
ces hosszabbítás sem maradt 
izgalmak nélkül. A hazai csa-
pat kézben tartotta a találko-
zót és a 115. percben a veze-
tést is megszerezte a közben 
sérülés miatt nyolc főre olvadt 
vendégekkel szemben, mi-
után Melczer Vilmos beadását 
Bozsoki Imre fejelte a kapuba 
(3–2). Már mindenki elköny-
velte a hazai győzelmet, de a 
vendégek másképp gondol-

ták. A hosszabbítás utolsó 
percében egy szögletet kö-
vetően az üresen maradt Deli 
Márió egy kapufás lövéssel 
egyenlített (3–3). Következ-
tek a tizenegyesrúgások. Ha-
zai oldalon Kelemen Patrik, 
Honti Attila, Palásthy Norbert 
és Melczer Vilmos értékesí-
tette, míg vendégoldalon 
Sajbán Miklós fölé rúgta a 
labdát, Stieber András bün-
tetőjét Kertész Ferenc hárí-
totta, míg Deli Márió nem hi-
bázott. Ezzel már 4–1-re ve-
zetett az Érd, így az ötödik 
körre már nem került sor. Az 
Érdi VSE győzelmével to-
vábbjutott a Magyar Kupá-
ban és a 8. fordulóban, no-
vember 30-án, szerdán 
13.00-kor az NB I-es Swietels-
ky Haladás (Szombathely) 
csapatával találkozik az érdi 
Spottelepen.

MESTERMÉRLEG
Gálhidi György: Hatvan 
percig játékban egálban 
voltunk az érdiekkel, sőt 
vezettünk is. Az utolsó fél-
órában már nem tudtunk 
jól koncentrálni és buta 
egyéni hibákat követtünk 
el, amelyet az Érd kegyet-
lenül kihasznált. Gratulá-
lok az érdieknek, megér-
demelten nyerték meg a 
találkozót.
Limperger Zsolt: Az első 
félidőben is megvoltak a 
lehetőségeink. A Honvéd-
nak egy volt, azt ki is hasz-
nálta. A második félidő-
ben teljesen megérde-
melten rúgtuk a három 
gólt. Rúghatunk volna 
többet is, így teljesen 
megérdemelten nyertük 
meg a találkozót.

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

Ha örökbe fogadná Lizát 
vagy Nicót, vegye fel a kap-
csolatot az Alapítvány mun-
katársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdike-

resőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu 
weboldalon. Sirius Állat- és 
Természetvédelmi Alapít-
vány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Liza 2,5 éves puli keverék szuka. 
Nagyon kedves, jóindulatú, elein-
te félénk volt, de már barátsággal 
közeledik mindenkihez. Szeretet-
éhes, de nem tolakszik, békés, 
más kutyákkal is kijön. Szőre ápo-
lást vagy nyírást igényel, ivartala-
nítás után vihető, kertes házba 
ajánlott.

Nico barátságos, 3–4 év körüli, 
kifejezetten nagytestű kan ku-
tya. Szukákkal jól megfér, de 
egyedüli kedvencként is megáll-
ná a helyét, ha foglalkoznak 
vele. Elsősorban a fajtát ismerő, 
kutyás tapasztalattal rendelke-
ző gazdinak ajánljuk. Ivartala-
nítva vihető el.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a ma-
gyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyar-
ország egyik meghatározó, országos élelmiszer- és napi cikk keres-
kedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskereskedelmi lánca-
ként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban rejlik, akiknek
szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet, színvonalas mun-
kakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Újonnan nyíló INTERSPAR áruházunkba
Érdre keresünk kollégákat az alábbi pozíciókba:

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben a kiírt feltételeknek megfelelsz és felkeltettük az érdeklődésedet,
önéletrajzodat a www.spar.hu oldal, Karrier menüpontja alatt töltheted fel a
megpályázni kívánt pozíciókra vagy elküldheted a karrier@spar.hu email címre.

LÉGY CSALÁDIAS KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA, HA:
• kereskedelmi végzettséggel rendelkezel és/vagy a kereskedelem
területén tapasztalatot szereztél,

• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat,
• szívesen és jól kommunikálsz.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN
• azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy
stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,

• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket,
• változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési
lehetőséggel családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk,

• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2030 Érd, Iparos utca

OSZTÁLYVEZETŐ – ELADÓ – PÉNZTÁROS
HENTES – PÉK – ÁRUFELTÖLTŐ – ÁRUÁTVEVŐ

SZAKÁCS – KONYHAI KISEGÍTŐ
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Varrodákat,
bedolgozókat
keresünk pamu
varrására.
e-mail: antony.s@t-online.
Telefon: 06 30 519 0911

u

.
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A SONEAS Vegyipari Kft. nagy gyártókapacitással és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Szakembereink a legkülönfélébb vegyipari anyagokat állítják elő akár több 10 tonnás méretben.

Tudjon meg rólunk többet a www.soneas.com/hu weboldalon!
Ha szívesen dolgozna egy korrekt, fejlődő cégnél, ahol a munkakörnyezet folyamatosan

korszerűsödik, megújul, JELENTKEZZEN hozzánk MOST, mert

RAKTÁROS
munkakörbe keresünk kollégát azonnali munkakezdéssel.

Főbb feladatok lesznek:
• beérkező csomagolóanyagok és vegyi anyagok ellenőrzés utáni átvétele, érkeztetése
• az üzemek kiszolgálása a szükséges alapanyagokkal
• oldószerek biztosítása a fejlesztés részére
• export anyagok előkészítése, csomagolása
• napi adminisztrációs feladatok ellátása (részben számítógépen)
• raktárak rendjének, tisztaságának fenntartása

A jelölttel szemben támasztott elvárások:
• középfokú iskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány és balesetmentes vezetési gyakorlat
• targoncavezetői OKJ bizonyítvány érvényes, NKH által kiállított jogosítvánnyal
• targoncavezetési gyakorlat
• erős fizikai munkabírás, orvosi alkalmasság
• felelősségteljes, önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság

A kiválasztásnál előnyt jelenthet:
• Vegyiparban szerzett gyakorlat és/vagy ADR jogosítvány ill. tűzvédelmi szakvizsga megléte

Amit kínálunk:
• hatóságoknál bejelentett munkaviszony
• versenyképes bér, béren kívüli juttatás
• reálisan megvalósítható céges célkitűzések/üzleti stratégia
• hosszú távú munkalehetőség
• rendszeres teljesítményértékelés
• teljes körű balesetbiztosítás
• céges rendezvények
• változatos feladatok

További információk:
Munkavégzés helye: Budapest XXII. kerület, Bányalég utca
Szerződés típusa: határozatlan idejű munkaszerződés

Munkaidő, munkarend: teljes munkaidő, egyműszakos tevékenység
Jelentkezni magyar nyelvű, fényképes szakmai önéletrajz megküldésével lehet a hr@soneas.hu

e-mail címen“RAKTÁROS”megjelöléssel.
A beérkező önéletrajzok feldolgozása és a személyes beszélgetésre történő időpont-egyeztetés folyamatos.
Interjúra be nem hívott jelentkezők esetén az elutasításról nem áll módunkban külön értesítést küldeni,

de ha járt nálunk meghallgatáson, biztosan kap visszajelzést is!
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Az Érdi Városi Televízió Kft.

IRODAVEZETŐ
munkatársat keres

Melyek lesznek az új munkatárs feladatai?
• Ügyvezető munkájának támogatása
• Iroda gördülékeny működésének biztosítása
• Gazdasági-pénzügyi adminisztráció
• Beérkező számlák nyilvántartása, utalásra előkészítése
• Számlák kiállítása
• Humánpolitikai adminisztráció
• Házipénztár kezelése
• Levelezés, szerződések előkészítése
• Részvétel a pályázati anyagok összeállításában
• Műsorrend szerkesztése, kezelése és nyomon követése
• Kapcsolattartás a könyvelővel és üzleti partnerekkel

Melyek amunkatárssal szemben támasztott elvárások?
• Felsőfokú pénzügyi végzettség
• Kiváló konfliktuskezelési, szervezési és kommunikációs képesség
• Rugalmasság, önállóság, határozott fellépés, dinamikus, proaktív személyiség
• Megbízható, precíz és pontos munkavégzés
• Képesség rövid határidők tartására, terhelhetőség
• MS Office erős felhasználói szintű ismerete

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
• Angol nyelvtudás
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• „B”kategóriás jogosítvány

Mit kínál az Érdi Városi Televízió Kft. a munkatársai részére?
• Stabil, kiszámítható munkakör hosszútávon
• Rugalmas munkaidő
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Fiatal, dinamikus csapat
• Megállapodás szerinti bérezés

Munkavégzés helye
• Pest megye, 2030 Érd, Budai út 18-16, illetve a munkakör ellátásához szükséges változó

helyszínek

Jelentkezés módja
• Amennyiben felkeltettük érdeklődését, fényképes önéletrajzát, motivációs levelét,

bérigény megjelölésével az alábbi e-mail címre küldheti: hr@erdmediacentrum.hu

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

tér 12.
Ügyfélfogadás:  
Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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VÁLLALKOZÁS

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

396971

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti munkák: palántázó, árumozgató,
komissiózó (Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató
(Érd és Gyál térsége)
• Címkéző, komissiózó
(Szigetszentmiklós, Érd és Gyál térsége)

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

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk. 40
00
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 41

38
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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

41
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Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

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.

41
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

39
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Burkolást vállalok, referencia
munkával. 06-30/197-86-74.

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 41

38
96

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

41
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 39
79
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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

OKTATÁS

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/9410-775.

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
58
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ÁLLÁST KÍNÁL

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

41
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

41
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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.

41
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Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

XXX II. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,

E-Mail: recyclen@recyclen.hu

41
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Hosszútávra és biztos állásra
vágyó, ügyes kezű, szorgalmas

dolgozókat várunk.
Fő tevékenység: tűzgátló nyílászárók
szerelése, általános tűzvédelem.
Előny: szerkezetlakatos végzettség,
tűzvédelmi szakvizsgák, jogosítvány.
Munkavégzés főként Budapest
környékén, de országszerte is.
Frissen végzett és gyakorlott szak-
munkások jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
ffuniversal2002@gmail.com címen.

41
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

41
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
az alábbi munkakörökben
felvételt hirdet:

kőműves.
Cím: Érd, Fehérvári út 69/B.
Fizetés bértábla szerint.

Bővebb információ:23/365-610

41
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Érd parkvárosi zöldség-gyümölcs üzletünkbe
dolgozni akaró, megbizható, munkájára igényes
szakképzett eladókat felveszünk.
Önéletrajzokat a következő e-mail cimre kérjük:
eladotfelvesszunk@gmail.com

06-30/5- 972-999

40
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Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
kozmetikus, fodrászésműkörmös
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 41
45
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Keresünk Érd környéki munka-
társnőket háztartási vegyesáru
boltunkba, eladó-pénztárosi
végzettséggel. Nyugdíjasoknak
is! 06-23/520-585

VEGYES

Vásárolnék használt szerszámo-
kat: hegesztőt, üllőt, satut, ma-
rószerszámokat, esztergaszer-
számokat, vídia-lapkát, villás-
kulcsot stb. T: 06-30-242-8413.

Lomtalanítást vállalok! hagyaték-
ból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555

Készpénzért vásárolok teljes ha-
gyatékot, festményt, porcelá-
nokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555

ÁLLÁST KERES

Házvezetőnő keddenként/csü-
törtökönként besegítene Ön-
nek a háztartásba (takarítás, va-
salás, vásárlás)! 30/858-22-11.

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

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

LAKÁS

Érdi lakótelepen felújított, 60 nm-
es, bútorozott lakás kiadó/ela-
dó. Telefon: 06-20/566-91-80.

Méteres szálakban lévő vegyes
vagy akác tűzifa szállítással ela-
dó. 0630-747-2519

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

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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EGÉSZSÉG

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

Érden különálló lakás, főzőfülké-
vel egy személy részére kiadó.
06-20/218-10-02.

ÜZLET, IRODA

Felkínáljuk iroda, szolgáltatóház
ill. bemutatóterem, képviselet,
stb. céljáraira a Tisztviselőtele-
pen (Jegyző út, a Kós K. Szakkö-
zépiskolánál) található, utcai
kapcsolatos földzsinti 85 m2 -es
(négy helyiség!) ingatlanré-
szünket! Minden megoldás (pl.
közös üzemeltetés is ) érdekel!
Telefon: 06-30/958-48-96.

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:  

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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Halloween a főtéren

Tök fejű madárijesztő, tökbicikli és tök jó hangulat
Ez volt immár a hetedik 

TökJó Fesztivál, amely idén 
hivatalosan is városi rendez-
vény lett. A 20–30 Egyesület 
közösségformálás céljából 
szervezte meg először a ve-
télkedővel, mókával és jó-
kedvvel teli rendezvényét, s 
azóta egyre csak nőtt iránta 
a helyiek érdeklődése. 

A tökfaragó szépség- és a 
jelmezversenyre, valamint a 
tökmaraton logikai vetélke-
dőre is már kora délután lehe-
tett nevezni. A korábbi évek-
hez hasonlóan a TökJó Fesz-
tivál idén is látványos színpa-
di műsorral kezdődött. Fellé-
pett a Frutti és a Masters 

Sport Egyesület, valamint a 
That's All. Később Erdélyi 
Csilla dalaival, Rolando pe-
dig bűvészmutatványaival 
szórakoztatta a népes közön-
séget. Közben nőtt a vásári 
forgatag, rengeteg kisgyer-
mekes érdi család érkezett a 
rendezvényre. Babakocsiban 
szemlélődő vagy apa nyaká-
ban csücsülő, esetleg a szülők 
mellett totyogó és futkározó 
csöppségek, de sok fiatal és 
kevésbé fiatal résztvevője is 
volt e késő őszi eseménynek. 
Rémületesre festett arcok, 
vicces maskarák népesítet-
ték be a főteret. Nem volt ne-
héz összefutni a mesék és 

horrorfilmek rémisztő figu-
ráival, de különleges kombi-
náció is akadt, például vám-
pírmacska, kriptaszökevény, 
vagy tökfej madárijesztő. Ok-
tóber 31-e a Halloween ünne-
pe az angolszász országok-
ban. A 20–30 Egyesület Tök-
Jó Fesztiválja ezt a nálunk 
még kevésbé honos hagyo-
mányt eleveníti fel, amely az 
ősi kelta halotti kultusz ünne-
pe, a boszorkányok, kísérte-
tek és egyéb szellemek éjsza-
kája. A Halloween ugyan an-
golszász eredetű szokás, de 
manapság már az egész vilá-
gon elterjedt. Ilyenkor tök-
lámpást faragnak az embe-
rek és ijesztő jelmezekbe búj-
nak. Bár a TökJó Fesztivál is 
ezekre a tradíciókra épül, de 
ennél fontosabb célja, hogy 
ősszel is legyen egy  olyan 
esemény a városban, amely 
összehozza az érdieket és re-
mekül szórakozva jól érzik 
magukat egymás társaságá-
ban. Mint azt a szervezőktől 
megtudtuk, tavaly az Érdlige-
ti-tónál tartották meg a ren-
dezvényt, de idén visszatér-
tek a főtérre, mert itt kényel-

mesebben elfért a sokaság. 
Rengeteg gyermek és felnőtt 
forgolódott, nemcsak a szín-
pad körül, hanem a tök jó fi-
nomságokat és ínyencsége-
ket, valamint a szórakozást 
kínáló sátrak körül is. Közel 
harmincan vállalkoztak a kü-
lönleges töklámpások kifara-
gására, s legalább ennyien 

öltöttek magukra „félelme-
tes” vagy vicces jelmezt. 
Utóbbiak nemcsak a színpa-
don mutatkoztak be, hanem a 
hatás kedvéért a téren is tet-
tek egy körsétát, jól feladva a 
leckét a zsűrinek, hiszen 
mindegyik versenyszámban 
igen erős volt a mezőny. 

QQ Bálint Edit 

EREDMÉNYEK: 
A tökfaragó versenyben 1. díj: Szörnyportré, Tamás Zoltán 2. 
díj: Sárkány, Kanyó Zoltán. 3. díj: Tökhintó, Dombiné Fehér 
Andrea. Különdíj: Tökbicikli, Tamás Róbert. Jelmezverseny-
ben: 1. díj: Tökfejű madárijesztő – Pozsonyi Attila, 2. díj: Fúria 
– Bojcz Noémi. 3. díj: Vámpírmacska – Ladányi Lili.

Közel harmincan neveztek a tökfaragóversenyre

Középen a nyertes tökfaragás
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