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Redőny, reluxa, roletta,

szalagfüggöny, napellenző,
szerelése, javítása, rövid

határidővel, reális áron, garanciával.

Nyílászáró cserék német profilból,

egyedi méretekben is.
Nyílászáró javítások, beállítások,

ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

Maráczi Zoltán

Érd, Nógrádi u. 21.

Mobil: 0630/922-3843

Tel: 0623/377-840
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SZEVI-ÉP
Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Építőipari kivitelezés,
épületek építése,

felújítása, hőszigetelés,
kerítés építése, teljes körű
kőművesmunkák végzése

garanciával.

Tel.: 0620/957-3194
E-mail: szevi@gmail.hu
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„Ahol a földben kincs rejlik, ott a felszínen nincs béke”
Interjú Szilasi Ildikó Afrika-kutatóval n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 44. szám    2016. november 16.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Áta dták Érd új játszóparkját
A Cseresznyefa utcai játszótér meg-

felel nemcsak a legmodernebb szabvá-
nyoknak, hanem a mai kor igényeinek 
is: az 1500 négyzetméteres terület par-
kosított, körbekerített és zárható; az 
aljzatot ütéscsillapító gumival burkol-
ták, és a kivitelező ÉKFI szemetesek-
kel, padokkal, vécével, ivókúttal és 
közvilágítással is ellátta a parkot. A 
játszótéri eszközök várhatóan tovább 
bővülnek a jövőben: mint T. Mészáros 
András polgármester a múlt keddi át-
adáson elmondta, a jövő évben a kosár-
pálya mögé elhelyeznek szabadtéri 
tornaszereket is. Így minden korosz-
tály képviselői – a gyerekek, a kiska-
maszok és a felnőttek is – megtalálják 
majd a szórakozásukat az új parkban. 
A Teleki iskola harmadikosai hatal-
mas üdvrivalgással vették birtokba a 
kosárpályát és a játszóhajót, amin 
nemcsak mászni lehet, de kiváló min-
denféle kalózos, kapitányos szerepjá-
tékra is. n 6. oldal

Elindultak a zöldjáratok

Az önkormányzati rendelet szerint háztartásonként 
fél-egy köbméter zöldhulladékot szállít el a szolgálta-
tó. Akinek ennél több gyűlik össze, december 3-áig 
ingyenesen leadhatja a hulladékudvarban – hangsú-
lyozta T. Mészáros András polgármester.  n 7. oldal

A „Kosztolányi-talány”

Az író édesapja nemcsak a szabadkai gimnázium 
igazgatója volt, hanem Kosztolányi Aranysárkány 
című regényének főhőse is. Másik ismert regénye, a 
Pacsirta meglehetősen csúnyácska hősét pedig épp 
húgáról mintázta a szerző.  n 9. oldal

Hétgólos előnnyel utazunk

Tulajdonképpen végig vezetett – mindössze 0–0-nál 
és 1–1-nél volt egál –, és hétgólos győzelmet aratott 
az ÉRD női kézilabdacsapata az EHF-Kupa selejtezőjé-
nek harmadik körében, a címvédő Dunaújvárosi KKA 
elleni hazai mérkőzésen.  n 20. oldal
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája
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 41
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Tűzoltó leszel s katona!

Pál yaválasztás: hogyan tovább?
Harminc iskolával, képzési lehetőséggel is-
merkedhettek meg múlt csütörtökön az érdi 
pályaválasztási kiállítás hetedikes, nyolcadikos 
látogatói. Bár az érdi diákok háromnegyede gim-
náziumba készül, a szakiskolák iránt is nagy volt 
az érdeklődés, főleg, hogy ezek élményközpontú 
foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek.

A rendezvényt a Batthyány 
Sportcsarnokban tartották; 
szervezője a Pest Megyei Kor-
mányhivatal, illetve az Érdi 
Tankerület volt, a Batthyány 
iskola közreműködésével. 
Népszerűségét mi sem mutat-
ja jobban, mint az, hogy míg 
tizenöt éve csupán tucatnyi 
középfokú oktatási intézmény 
jött el, hogy bemutatkozzon, 
ma már harminc standot töl-
töttek meg a kiállítók.

A standok mellett helyet 
kapott egy információs szi-
get is, ahol a pedagógiai 
szakszolgálat, illetve a kor-
mányhivatal munkatársai 
várták pályaorientációs ta-
nácsadással, szakmaismere-
ti kvízzel és egyéb, játékos 
feladatokkal a gyerekeket.

Bár a gyerekeket a tanára-
ik kísérték, természetesen a 
szülőket is szeretettel várták.

– Ebben a kiállításban az a 
jó, hogy a gyerekek beszél-
gethetnek az őket érdeklő is-
kolák diákjaival is, nem csu-
pán egy száraz bemutatko-
zást hallgathatnak végig – 
mondta egy édesanya, aki 
úgy vélte: bár a gyerek dönti 
el, hol szeretne továbbtanul-
ni, azért a szülőnek is egyen-
getnie kell az útját.

A kiállításon főleg a szak-
képző intézmények (szak-
gimnáziumok, szakközépis-
kolák) képviseltették magu-
kat, de azért voltak gimnázi-
umok is a kiállítók között – 
például a Gárdonyi. Mint 
Pintérné Bernyó Piroska 

igazgatónő lapunk-
nak elmondta, a kiál-
lításon szerették vol-
na bemutatni gimná-
ziumuk új arculatát: 
az intézményben 
ugyanis sportosztály 
indul jövőre. (Erről 
múlt heti számunk-
ban írtunk, de bő-
vebb tájékoztatást a 
november 30-ai nyílt 
napon kaphatnak az 
érdeklődők.)

Azok a gyerekek, akik a 
kiállításon nézelődtek, való-
színűleg még nem tudják, 
mennyi minden múlik azon, 
most hogyan választanak. A 
döntés nem könnyű – erre 
Sárközi Márta, az Érdi Tan-
kerület igazgatója is felhívta 
a figyelmet köszöntőjében.

– A tankerület adatai sze-
rint az érdi diákok 75 száza-
léka gimnáziumban szeretne 
továbbtanulni, és leginkább a 
tagozatok iránt érdeklődnek 
a gyerekek. Huszonöt száza-
lék szakmát kíván szerezni; 
ők általában a helyi és köny-
nyékbeli szakgimnáziumo-
kat, szakközépiskolákat vá-
lasztják – mondta kérdésünk-
re a tankerületi igazgató.

A lapunk által megkérde-
zett gyerekek is gimnázium-
ba készülnek vagy olyan 
szakgimnáziumba, ahol köz-
gazdaságtant, illetve infor-
matikát tanulhatnak.

– Két nyílt napra megyek a 
jövő héten, budapesti gimná-
ziumokba. A választásban 
közrejátszik, milyen erős az 
adott iskola és az is, milyen a 
közlekedés. Az, hogy a bará-
taim melyik gimit választják, 
annyira nem befolyásol – 
mondta kérdésünkre egy 
nyolcadikos lány. Az általunk 
megkérdezett diákok többsé-
ge nem szeretne távoli iskolá-
ba járni: sokan Budapestre 
sem szívesen mennének, bár 
van, aki kifejezetten a fővá-
rosban nézelődik vagy éppen 
Győrben.

Az érdi kiállításon lát-
szott, milyen színes szak-

mai kínálatot tudnak felvo-
nultatni a középiskolák, 
amelyek csábító, színes 
standjaikkal, programjaik-
kal „vetélkedtek” a gyere-
kek figyelméért, kollégiu-
mot, ösztöndíjat, családias 
hangulatot kínálva.

– Nagyon sok hiányszak-
ma van manapság, teljesen 
természetesnek tűnő hivatá-
sok is, mint például a hegesz-
tő, a különböző fémipari 
szakmák, a villanyszerelő 
vagy épp a szobafestő. Az is-
kolák próbálnak olyan kép-
zési palettát összeállítani, 
ahol ezek is megjelennek – 
mutatott rá Pergel Antal, az 
Érdi Szakképzési Centrum 
főigazgatója, hozzátéve: a hi-
ányszakmák mellett vannak 
igen divatosak is, amelyek 
esetében viszont az a veszély 
áll fenn, hogy a piac előbb-
utóbb telítődik (ilyen volt ko-
rábban például a kozmetikus 
szakma).

Nagyon népszerűek ma-
napság a vendéglátó szak-
mák. Mivel ezekből külföldön 
is nagy a kereslet, sokan ott 
kamatoztatják tudásukat.

– Nyugat-Európában is 
egyre nő a hiányszakmák 
száma, így a jól képzett szak-
ember külföldön is keresett. 
A hazai szakképzésnek ter-
mészetesen nem az a célja, 
hogy a külföldnek neveljen ki 
jó szakembereket, hanem az, 
hogy a diákok itthon boldo-
guljanak, találják meg a szá-
mításukat – zárta szavait a 
főigazgató.

Már alsó tagozatban érde-
mes megfigyelni, milyen te-
vékenységekhez vonzódik, 
mi iránt érdeklődik a gyerek 
– vélekedett Rozgonyi Já-
nos, a Batthyány iskola igaz-
gatója, aki lapunknak el-
mondta: intézményükben 
már ötödikes kortól tartanak 
pályaorientációs foglalkozá-
sokat, megismertetve a gye-
rekeket a különböző iskolatí-
pusokkal, egyes szakmák 
követelményeivel.

– A nyolcadikosoknak is-
kolalátogatásokat szerve-
zünk, erre a kiállításra pedig 
nemcsak a végzős, hanem a 
hetedikes diákjainkat is el-
hozzuk – tette hozzá.

QQ Á. K.
Diákok, tanárok, szülők számtalan új in-
formációval térhettek haza

Az egyik legnépszerűbb stand: a marcipánkészítés mellett édessége-
ket is kóstolhattak a gyerekek
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Beszélgetés Szilasi Ildikó Afrika-kutatóval

Egy  szőke hölgy a fekete kontinensen
Dolgozott gyermekkatonák rehabilitációs tábo-
rában, a Kongón csónakázott Fábry Sándorral, ex-
pedíciókat szervezett magyar utazók nyomában, 
és hamarosan tehetségkutató versenyt szervez 
Szenegálban tehetséges, szegény gyerekeknek. 
Afrika, amelynek 23 országában járt már, számá-
ra az örök szerelem.
n ÁdÁm Katalin

– Összesen öt évet töltött 
Afrikában, amelynek hu-
szonhárom országában járt, 
expedíciókat vezetett, turis-
tacsoportokat visz, kereske-
delmi kapcsolatokat épít 
Szenegál és Magyarország 
között. Honnan jött ez a sze-
relem a „fekete kontinens” 
iránt?

– Gyerekként még egyál-
talán nem érdekelt Afrika. 
Nagyszüleim Érden éltek, 
mi a szüleimmel Diósdon, 
így e két településen gyere-
keskedtem. Egy XI. kerületi 
zenetagozatos iskolába jár-
tam tizenkét évig. A középis-
kolai osztályfőnököm, aki 
földrajz szakos volt, a tíz-
éves érettségi találkozón-
kon azt mondta, soha életé-
ben nem gondolta volna, 
hogy én valaha is Afrikával, 
utakkal és expedíciókkal 
foglalkozom majd, mert 
egyáltalán nem mutattam 
érdeklődést a tantárgya, il-
letve Afrika iránt. Annál in-
kább érdekeltek az embe-
rek: a környékünkön sok 
külföldi család élt, a gyere-
kek a diósdi amerikai isko-

lába jártak. Megismerked-
tem koreai, fülöp-szigeteki, 
amerikai diákokkal, a kul-
túrájukkal, ünnepeikkel. A 
családom ismeretségi, bará-
ti köre által lehetőségem 
nyílt arra, hogy utazzak: 
középiskolásként eljuthat-
tam Franciaországba, Ang-
liába, Spanyolországba. Így 
visszagondolva ezek az utak 
nagyon fontos mérföldkövek 
voltak az eletemben: tizen-
hat-tizenhét éves lehettem, 
amikor párizsi vendéglátóm 
elvitt a Champs-Élysées-n 
egy Latina Cafe nevű helyre, 
ahol mi voltunk az egyetlen 
fehérek. Ez valódi kulturális 
sokként ért, hiszen addig 
legfeljebb a Blaha környé-
kén vagy a 7-es buszon lát-
tam feketéket. Nagyon jól 
éreztem magam: ők kedve-
sek voltak, engem pedig ér-
dekelt ez a színes világ, így 
jókat beszélgettünk. Ez volt 
az első találkozásom afri-
kaiakkal.

– Hogyan lett ebből a pári-
zsi kalandból élethivatás?

– Kicsi korom óta táncol-
tam; gimnazistaként elve-
tődtem egy nyári tánckur-

zusra, amit a Műegyetemen 
tartottak. A tanárom sokat 
mesélt Afrikáról – ez adta a 
második lökést. A harmadi-
kat az önkéntes munka. Min-
dig szerettem emberekkel 
foglalkozni, és nagyon jól 
megtaláltam a hangot a tő-
lem teljesen eltérő helyzet-
ben élőkkel is. Mikor gimná-
zium után a Modern Üzleti 
Tudományok Főiskoláján ta-
nultam tovább, sok szabad-
időm maradt, kerestem hát 
valami önkéntes munkát. 
Ekkor fedeztem fel azt is, 
hogy létezik egy olyan egye-
temi szak, hogy kulturális 
antropológia – elkezdtem lá-
togatni az órákat, Boglár 
Lajos tanár úr engedélyével, 
akivel valahogy beszélgetés-
be elegyedtünk a folyosón. 
Az ELTE kulturális antropo-
lógia szakán követelmény 
volt, hogy egy kis közösség-
ben megfigyelő kutatást, te-
repmunkát végezzünk, és 
abból írjuk a felvételit. Vélet-
lenül elvetődtem a Hetedna-
pi Adventista Közösséghez, 
ahol megismerkedtem egy 
kongói lelkésszel, aki pont 
akkor alapította az Afriká-
ért Alapítványt, és önkénte-
seket keresett. Én pedig fel-
tettem a kezemet… Tizenki-
lenc éves voltam, öt évig ön-
kénteskedtem a szervezet-
nek. Itthon adománygyűjtő 
akciókat, kulturális előadá-
sokat szerveztünk; a mai na-

pig támogat az alapítvány a 
Kongói Demokratikus Köz-
társaság fővárosában, Kin-
shasában egy ezerhatszáz 
fős iskolát, illetve árvahá-
zat. Mikor France egy huma-
nitárius misszióra vissza kí-
vánt térni Kongóba, az  
ELTE-n lehetőség volt pá-
lyázni kutatói forrásra, és én 
elnyertem egy Budapest–
Kinshasa–Budapest repülő-
jegyre elegendő pénzt. Ez 
2004 tavaszán volt.

– Mennyi idős volt akkor?

– Huszonegy éves.

– Egy szőke, fehér bőrű fia-
tal lány, a háború sújtotta 
Kongóban… Nem volt ez na-
gyon veszélyes?

– Velem volt a kollégám és 
a családja, ami biztonsági 
hálót vont körém, de igaz, 
ami igaz: beledobtak a mély 
vízbe. Huszonhárom afrikai 
ország után most már ponto-
san érzem: Kongó az egyik 
legnehezebb ország a konti-
nensen. Politikailag rendkí-
vül instabil, nagyon kaoti-
kus, rossz az infrastruktú-
ra, nagy a korrupció, a bü-
rokrácia, a zaj, a tömeg. 
Ugyanakkor rendkívül meg-
szerettem, és itt „tanultam 
ki” Afrikát – Kongóhoz ké-
pest később mindenütt köny-
nyű volt. 2004 óta rengeteget 

fejlődött a főváros; akkor 
még kalasnyikovos katonák 
jöttek ki a repülő elé, a repté-
ren nem volt áram, A4-es pa-
pírra, filctollal írták ki a já-
ratokat. A városban kaoti-
kus állapotok uralkodtak; 
úton-útfélen bódék, árusok. 
Aztán nyolc év alatt minden 
megváltozott: a most érkező-
ket egy csodálatos nemzet-
közi repülőtér fogadja, a vá-
rosban piacokat, köztereket 
alakítottak ki – például Mi-
chael Jackson-dalokat ját-
szó, világító szökőkúttal –, 
rendezett utakkal. Nagyon 
izgalmas volt látni, hogy vá-
lik rendezett város a kaoti-
kus Kinshasából. Ezek a ha-
talmas változások egyéb-
ként az afrikai fővárosok 
többségére jellemzők. A fej-
lődés ugyanis elkerülhetet-
len és természetszerű: a 
nemzetközi donorközössé-
gekből folyamatosan áram-
lik a fejlesztésre, infrastruk-
túrára fordítható pénz, és 
működik egy mintamodell is: 
egyes országokban csak úgy 
adnak kitermelési, illetve 
koncessziós jogokat a befek-
tetőknek, ha azok cserébe 
utakat, infrastruktúrát épí-
tenek ki.

– Milyen befektetők men-
nek főleg Afrikába?

– Mindenki, akinek egy kis 
esze van… A kínai befektető-

Burkina Faso egyik festett házacskája tetején, ahol aludni is lehet a csillagokkal telehintett égbolt alatt  
 (Fotók: Lantai-Csont Gergely)

A Magyar László emlékexpedíció tagjainak fogadtatása Angolá-
ban, egy Kuito melletti faluban
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kön kívül az amerikaiak, az 
EU-tagállamok, a volt gyar-
matosítók, brazilok. Nem-
csak Afrikából van elvándor-
lás, hanem Afrikába is. 
Rendkívül potens, gazdasági 
és kereskedelmi lehetősé-
gekkel rendelkező, nyers-
anyag-lelőhelyekben gazdag 
kontinensről van szó. Sajnos, 
ahol a földben kincs rejlik, ott 
a földfelszínen nincs béke: a 
konfliktusos helyzetekért 
részben a kitermelés körüli 
hatalmi harcok a felelősek.

– Visszakanyarodva az 
első útjára: mi volt a legfőbb 
feladata?

– Elsősorban az, hogy ép-
ségben maradjak… Rutinos 
Afrika-kutatóként már nin-
csenek ilyen problémáim, de 
az első utamon azonnal lete-
rített egy emésztőrendszeri 
betegség, ráadásul az érke-
zésünk másnapján meghalt 
a szállásadónk, így bele-
csöppentem egy több napig 
tartó gyászrítusba: több 
száz ember virrasztott, éne-
kelt az ablakom alatt. Mikor 
mindebből kikeveredtem, is-
kolát, árvaházat, családokat 
látogattunk.

– Gyermekkatonákkal 
nem találkozott?

– De, csak nem Kinshasá-
ban. Észak-Kivu tartomány-
ban a lázadó hadseregek va-
lóban toboroznak gyerekka-
tonákat. Ez egy szeparált ré-
gió, ezerötszáz kilométerre a 
fővárostól, ahonnan még 
utak sem vezetnek ide. Nem-
zetközi szervezetek létrehoz-
tak rehabilitációs, reintegrá-
ciós táborokat, ahol megpró-
bálnak segíteni ezeken a 
8–15 éves gyerekeken, akiket 
erőszakkal szakítottak el a 
szüleiktől vagy önként vonul-
tak be, mert szegények vol-
tak, éheztek, és a hadsereg-
ben szebb jövőt ígértek ne-
kik, ami persze sosem való-
sult meg. Kiszabadulásuk 
után találkoztam velük, ami-
kor már mindenen túl voltak. 
Összegyűjtöttem és elemez-
tem a rajzaikat, amelyek 
nyomtatásban is megjelen-
tek: a Gyermekkatonák és 
gyermekanyák a nagy tavak 
vidékén című könyvnek va-
gyok a társszerzője.

– Hogy látja, visszavezethe-
tők a normális, átlagos életbe 
a volt gyermekkatonák?

– Amíg a milíciák fennma-
radnak ebben a térségben, 
ahol minden arról szól, hogy 
lehet a zavarosban halászni 

– azaz kiaknázni a nyers-
anyagokat és kivinni az or-
szágból, és jó pénzért eladni 
azoknak a köröknek, ame-
lyek a milíciákat pénzelik –, 
addig fenn fog állni ez a je-
lenség. Nem beszélve arról, 
hogy ezek a fiatalok már be-
lekóstoltak a fegyver által 
kapott hatalomba, és nagyon 
könnyen élhetnek vele újra. 
Csak akkor lehet sikeres a 
megmentésükre irányuló 
projekt, ha a sebek, traumák 
kezelése mellett olyan tu-
dást, képességeket adunk 
nekik, amelyek segítségével 
hosszú távon kereseti lehető-
séghez juthatnak. Ez nem-
csak a gyermekkatonák 
megmentésének a receptje, 
hanem az összes afrikai fej-
lesztési projekt sikerességé-
nek alapja is.

– Több afrikai expedíciót is 
vezetett, magyar utazók 
nyomában. Honnan jött az 
ötlet?

– Az antropológia szakon 
Kongó lett a szakterületem. 
Itt önkénteskedtem, és sok 
könyvet elolvastam az or-
szágról, és ezekben rendre 
felbukkant Torday Emil 
neve, publikációi. Megszü-
letett a fejemben a gondo-
lat, milyen jó lenne, ha száz 
évvel azután, hogy ő eljött 
Kongóból – ez 1909-ben volt 
–, visszamennénk egy em-
lékexpedíció keretében. 
Ekkor már doktori tanul-
mányokat folytattam Pé-
csett, mellette a Magyar 
Afrika Társaságnál dol-
goztam, amelynek elnöke, 
Balogh Sándor támoga-

tott, hogy megvalósíthas-
sam ezt a tervemet. Lóránt 
Attila fotográfussal, Re-
isinger Dávid operatőrrel 
és a Kongói Nemzeti Múze-
um egyik munkatársával 
elindultunk Kongóba egy 
bő két hónapos expedíció-
ra, amelyhez az első tíz-ti-
zennégy napban csatlako-
zott Fábry Sándor is: együtt 
hajóztunk a Kongó folyón 
ezer kilométert egy kilenc 
méter hosszú és másfél mé-
ter széles csónakban.

– Hogyan került Fábry 
Sándor az expedícióba?

– Nagyon sokat segített a 
szervezésben, a támogatók 
felkutatásában, és kérte, 
hogy részese lehessen az 
expedíciónak. Én szervez-
tem az útvonalat, Torday 
munkásságának ismereté-
ben; ez a kongói hajóút volt 
az a szakasz, ahol többen is 
elfértünk, és amely bizton-

ságos volt. Később már 
csak dzsippel tudtunk to-
vábbmenni, az ország bel-
sejébe hatolva. Ez már ne-
héz rész volt: a kocsi lerob-
banhatott olyan helyeken, 
ahol nem tudtunk alkat-
részt szerezni, az utat el-
moshatta az eső, nem volt 
komp ott, ahol lennie kel-
lett… Attól is tartani lehe-
tett, hogy valamilyen be-
tegség (malária, hasmenés) 
miatt valaki kiesik. Emberi 
veszély, támadás sehol nem 
fenyegetett.

– Mi volt a legemlékezete-
sebb pontja az expedíciónak?

– Eljutottunk a Kuba Ki-
rályságba, ahol még emlé-
keznek Tordayra, olyannyi-
ra, hogy az egyik kunyhóból 
előhozták az ő francia nyel-
ven írt és kiadott monográfi-
áját. Egyik oldalán a kuba 
királyok névsora található; 
ezt golyóstollal ők maguk 
írták tovább. Hatalmas 
örömmel fogadtak egyéb-
ként minket: nagyra értékel-
ték, hogy egy ősünk nyomá-
ban járunk. Nagy szívfájdal-
mam, hogy anyagi okok mi-
att az expedíción forgatott 
nyersanyagból nem készült 
komolyabb dokumentum-
film, de amit meg tudtunk 
vágni saját erőből, az feltet-
tük az internetre. Később 
aztán több kisebb expedíci-
ót is vezettem Afrikában, il-
letve egy nagyot, Magyar 
László nyomában, 2012-ben, 
Angolában és Kongóban. 
Újra dokumentáltuk a leg-
fontosabb területeket, ahol 
Magyar járt, és publikáltuk 

is élményeinket. A Magyar 
Földrajzi Múzeumban is tar-
tottunk több előadást és volt 
kiállításunk is. Sajnos, Ma-
gyar László sírját nekünk 
sem sikerült megtalálni, de 
fantasztikus élményekkel 
gazdagodtunk: Angolában 
olyan népcsoportokkal ta-
lálkoztunk, amelyek még 
teljesen hagyományőrző 
módon élnek. Míg Belső-
Kongóban például az asszo-
nyok „second hand” ruhabá-
lákból valahogy odakevere-
dett holmikat viselnek, ad-
dig a muila asszonyok azt 
viselik, amit a közeli termé-
szetben találnak. Tán ha 

egy műanyag lavórt láttam 
náluk, minden más haszná-
lati eszközüket ők készítet-
ték.

– Huszonhárom afrikai or-
szágból melyik adta önnek a 
legtöbbet, ha a természeti 
értékeket, illetve az embere-
ket tekintjük?

– A természet leginkább 
Madagaszkáron érintett 
meg a makik és Ugandán a 
hegyi gorillák miatt. Az em-
berek tekintetében pedig 
Szenegál. Itt a természet is 
csodálatos: hétszáz kilomé-
teres, érintetlen partszaka-
sza van az Atlanti-óceán-
nak, és rengeteg a baobabfa, 
amit én nagyon szeretek. A 
madárvilág is csodálatos: ez 
az első régió a Szahara után, 
ahol megpihenhetnek és 
költhetnek.

– A férje, Abdoul Camara is 
szenegáli?

– Igen. Az utóbbi években 
utakat szervezek Afrikába, 
főleg a nyugati országokba, 
amelyek biztonságosak és 
viszonylag olcsón elérhetők. 
Egy ilyen úton találkoztam a 
későbbi férjemmel, aki a 
Szenegáli Nemzeti Színház 
táncosa, egy hagyományőr-
ző tánccsoport művészeti 
vezetője, és számtalan pont-
ján fellépett már a világnak; 
idén nyáron három hazai 
rangos fesztivál vendége 
volt, négy társulati taggal 
együtt. Bár most Magyaror-
szágon, Érden élünk, és afro 
táncot, dzsembe dobot tanít, 
a szenegáli színházban min-
dig tárt karokkal várják. 
Nemsokára hazamegyünk 
Dakarba, és ez az út több 
szempontból is különleges 
lesz: egyrészt azért, mert 
most először utazunk Szene-
gálba a kislányunk megszü-
letése óta, aki most kilenc 
hónapos. Nagyon várja már 
az afrikai rokonság, hogy 
megismerhesse. Másrészt 
Dakar egyik szegény ne-
gyedében, az Afrika Más-
ként Alapítvánnyal együtt-
működve szervezünk egy 
tehetségkutató fesztivált, 
egy szenegáli Felszállott a 
pávát, hogy előcsalogassuk 
azokat a gyerekeket, akik 
ügyesen zenélnek, és az ala-
pítvány segítségével támo-
gatókat szeretnénk szerezni 
nekik. A hagyományok tisz-
telete, a zene és a tánc na-
gyon fontos, de ha nem moti-
váljuk a szellemi és kulturá-
lis hagyományok tovább-
adóit, pár évtizeden belül 
kihalnak.

Az angolai muila asszonyok még tradicionális öltözéket viselnek, és maguk készítik használati eszközeiket
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Elégedettségmérés
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2016 őszén is fogyasztói elége-
dettségmérést végez felhasználói körében.
Teszt alapú kérdőívükben megkérdezik felhasználóikat ügyinté-
zéseik során gyűjtött tapasztalataikról, illetve a szolgáltatások-
kal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés célja a szolgáltatások ügy-
félközpontúságának növelése és a tájékoztatás minél gyorsabbá 
és közérthetőbbé tétele.
A mérésben 2500 db kérdőívet küldenek ki papír alapon, vélet-
lenszerűen kiválasztott felhasználóknak. A honlapon is megta-
lálható kérdőívet minden felhasználó kitöltheti és elektronikus 
formában eljuttathatja véleményét.
A kérdőív kitöltésére 2016. november 2. és 2016. november 25. 
között van lehetőség.
A fogyasztói elégedettségi kérdőív anomin és 10 perc alatt ki-
tölthető az ügyfélszolgálati irodán, illetve a honlapon: www.er-
divizmuvek.hu.

2016. évi közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján, a 
306/2015. (XII.17.) határozatában foglaltakra figyelemmel, 2016. 
november 24-én, 17.00 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: 
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson a 
megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Mikulások a Főtéren
A sokéves hagyományt folytatva, városunk legkisebbjei idén is 
személyesen találkozhatnak Érd főterén a Mikulásokkal. Decem-
ber 6-án 10–14 óráig, valamint 16–18 óráig a Polgárok Háza mel-
lett felállított, Mindenki karácsonyfája körül az érdi Fidesz és Fi-
delitas Mikulásai, no meg Krampuszai várják apró ajándékokkal 
a gyerekeket és kísérőiket!

’56-os Büszkeségpont
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által meghirdetett „Büszkeségpontok” című pá-
lyázati kiírásra. A megítélt támogatás összege 500 000 Ft, mely 
összeg új emléktábla elhelyezésére fordítható. A pályázat célja, 
hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot 
méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező 
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, 
hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartá-
sához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló 
magyar közösségi identitás erősítéséhez. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új emléktábla elhelyezé-
sével kívánt emléket állítani az 1956-os forradalom érdi civil ál-
dozatainak elvesztésére, mely a 2016. október 23-án megrende-
zésre került városi ünnepség alkalmával lett felavatva.
„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta”

HÍRHASÁB

Mag yarország erősödik
Megtartotta november havi sajtótájékoztatóját 
Aradszki András energiaügyi államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője (Fidesz–KDNP) múlt 
csütörtökön délután a Polgárok Háza díszter-
mében.

A politikus megerősítette, 
hogy Magyarország erősö-
dik. Hatodik éve stabil a költ-
ségvetés, alacsony a hiány, 
csökken az államadósság, a 
gazdaság növekedési pályá-
ra állt, kevesebb, mint felére 
süllyedt a munkanélküliség, 
huszonhat éves rekordon van 
a foglalkoztatás és az ország 
visszaszerezte a nemzetközi 
befektetők bizalmát. A kor-
mány célja, hogy az ország 
és a családok tovább erősöd-
jenek, még több munkahely 
jöjjön létre, a magyar embe-

reknek még nagyobb bére 
legyen, és miután a közszfé-
rában már megszülettek a 
béremelésről szóló megálla-
podások, a versenyszférában 
is megszülessenek – mondta 
az államtitkár. 

Aradszki András beszélt a 
versenyképességet javító el-
képzelésekről is. Elmondta, 
hogy a kormány egyezteté-
seket folytat a munkáltatói 
és munkavállalói érdekkép-
viseletekkel, a munkát ter-
helő költségek átalakításá-
ról és a tervbe vett járulék-

csökkentés mértékéről. Az 
államtitkár megjegyezte, a 
kormány számára kiemelt 
kérdés, hogy a bérek olyan 
szintekre tudjanak emelked-
ni, amellyel megakadályoz-
ható, hogy a jobb megélhetés 
reményében az értékes mun-
kaerő a kivándorlás mellett 
döntsön.

Nem tekinti kudarcnak 
Aradszki András, hogy a 
parlament nem támogatta 
Orbán Viktor miniszterel-
nök alaptörvény-módosítási 
javaslatát, hiszen ahogy fo-
galmazott, nem maradtak 
egyedül, 3,3 millió magyar 
áll mögöttük. Ugyanakkor 
szerinte az is kiderült, hogy 
ha Magyarország érdekéről 
van szó, akkor az ellenzékre 
nem lehet számítani. n NyH

Átadták Érd új játszóparkját

Gye rekek a fedélzeten
Kedden átadták Érd 
legújabb és legkülön-
legesebb játszóterét, 
ahol egy hatalmas 
vitorlás vagy inkább 
kalózhajó várja a csúsz-
ni-mászni, bújócskázni 
vágyó kicsiket, míg a 
nagyobb testvérek az 
egypalánkos kosárpá-
lyán sportolhatnak.

Ez a minősített játszótér 
megfelel nemcsak a legmo-
dernebb szabványoknak, 
hanem a mai kor igényeinek 
is: az 1500 négyzetméteres 
terület parkosított, körbeke-
rített és zárható; az aljzatot 
ütéscsillapító gumival bur-
kolták, és a kivitelező ÉKFI 
szemetesekkel, padokkal, 
vécével, ivókúttal és közvi-
lágítással is ellátta a par-
kot. Mint Mészáros Mihály-
tól, a közterület-fenntartó 
vezetőjétől megtudtuk, a 
játszópark kialakítása kö-
zel harmincmillió forintba 
került.

–A játszótér átadásával fe-
jeződött be a terület rende-
zése: elsőként a Cseresznye-
fa utcát újítottuk fel, majd a 
felszínivíz-elvezető rend-
szer épült meg, ezt követte a 
játszótér kialakítása – nyi-
latkozta az igazgató.

A játszótéri eszközök vár-
hatóan tovább bővülnek a 
jövőben: mint T. Mészáros 
András polgármester a múlt 
keddi átadáson elmondta, a 
jövő évben a kosárpálya 
mögé elhelyeznek szabadté-
ri tornaszereket is. Így min-
den korosztály képviselői – a 
gyerekek, a kiskamaszok és 

a felnőttek is – megtalálják 
majd a szórakozásukat az új 
parkban.

– Nagy öröm, hogy szinte 
minden évben át tudunk adni 
egy-egy új játszóteret, és 
nagy figyelmet fordítunk a 
régiek felújítására is. Jövő 
évben a lakótelepi játszóte-
rek felújítását tervezzük – 
tette hozzá a polgármester, 
megjegyezve: a parkvárosi, 
most épülő Interspar mellett 
is lesz egy, amit várhatóan 
jövő tavasszal adnak majd át.

T. Mészáros András kér-
désünkre elmondta: a városi 
intézmények környékére, 
mintegy tíz-tizenöt helyszí-
nen szeretnének további sza-
badtéri tornaszereket kihe-
lyezni. Ezek terveztetése 
már elindult, és a Modern 
Városok program keretén 
belül 2020-ig kívánják az 
eszközöket telepíteni.

Qn Á. K.

Mostantól ez a kedvencem – mondta fülig érő szájjal az óvo-
dás Gréta, akit arról faggattunk, hogy szerinte melyik a leg-
jobb érdi játszótér. Ugyanígy lelkesedtek a Teleki iskola har-
madikosai is, akik hatalmas üdvrivalgással vették birtokba 
kedd délelőtt a kosárpályát és a játszóhajót, amin nemcsak 
mászni, csúszdázni lehet, hanem bújócskázni is, és kiváló 
mindenféle kalózos, kapitányos szerepjátékra is.

Nem nehéz megjósolni: a Cseresznyefa utcai játszótér hamarosan a 
gyerekek kedvence lesz
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Két  bűncselekmény három hónap alatt
Vajon országos viszonylatban tényleg Érden 
követik el a legtöbb betörést? – többek között 
ezt is megkérdezték dr. Szellák Norberttől, váro-
sunk új rendőrkapitányától a hétfői, Ófalu-Újfalu 
Településrészi Önkormányzata ülésen, amelynek 
legfőbb témája a közbiztonság volt.

Az utóbbi három hónap-
ban mindössze egyetlen be-
törést és egy piaci zsebtol-
vajlást regisztráltak Ófalu-
ban – számolt be a résztve-
vőknek Kertész Balázs kör-
zeti megbízott. Mostanában 
inkább a járműveikkel fülsi-
ketítően dübörgő, „rodeózó” 
fiatalok borzolják az idősko-
rúak idegeit, ám a rendőrök 
is résen vannak, előbb-vagy 
utóbb elcsípik őket. A város-
központban, a lakótelepen 
pedig a fiatalok hétvégi 

„bandázása” zavarja a lakók 
nyugalmát, itt is többször in-
tézkedtek már a járőrök – 
fűzte hozzá Kertész Balázs.

Antunovits Antal (Fidesz–
KDNP) a részönkormányzat 
elnöke és Tekauer Norbert 
(Fidesz–KDNP) önkormány-
zati képviselő pár olyan hely-
színre vagy eseményre hívta 
fel a figyelmet, ahol a környé-
ken élők erőteljesebb rendőri 
fellépést várnak el.

Az ülés vendége volt dr. 
Szellák Norbert rendőr őr-

nagy, az Érdi Rendőrkapi-
tányság új vezetője, aki bemu-
tatkozásként kifejtette: öröm-
mel tett eleget a meghívás-
nak, hiszen fontosnak tartja 
az élő kapcsolatot a lakosság-
gal. Feltett szándéka, hogy az 
elődei által alkalmazott, jól 
bevált gyakorlatot megtartja, 
s csak azon területeken ter-
vez változtatásokat, amelye-
ken nélkülözhetetlennek lát-
ja. Mint mondta, a lakosság 
kéréseit feltétlenül figyelem-
be kell venni, de a rendőrség 
is kizárólag a szabályok és a 
jogrend betartása mentén vé-
gezheti a feladatait.

Macsotay Tibor, az Érdi 
Polgárőr Egyesület vezetője 
úgy vélte, óriási eredmény-
nek számít, hogy az eltelt 
negyedév alatt mindössze 

egyetlen betörésről kellett 
említést tenni. Emlékeztette 
a jelenlévőket, hogy a foko-
zott rendőri és polgárőri je-
lenlétnek köszönhetően si-
került visszaszorítani a bűn-
cselekményeket Ófaluban.

Zárásként az ülés résztve-
vői arra kérték a rendőrkapi-
tányt, reflektáljon a napok-
ban tényként közöltekre, mi-
szerint az ország nagyváro-
sait illetően, a betörések 

arányában Érdet illeti meg 
az első hely. Dr. Szellák Nor-
bert közölte: korántsem 
ilyen rossz a helyzet! A mé-
diában megjelent statiszti-
kai adatokkal szemben 
2015-ben a 10 ezer lakosra 
kivetített betöréses lopások 
száma nem 43, hanem 26! Je-
lentős különbség, ezért a 
rendőrség helyesbítést kért 
az érintett sajtótól.

QQ Bálint Edit

Polgármesteri sajtótájékoztató

Zöl djáratok, kézbesítési panaszok
Elindultak a zöldjáratok. Aki lekéste vagy az enge-
délyezettnél nagyobb mennyiséget helyezett ki, 
ne keseredjen el: a hulladékudvarban december 
3-áig ingyenesen leadható a zsákolt, kötegelt 
zöldhulladék.

Megkezdődött a zöldhul-
ladék őszi elszállítása Ér-
den. A járatok november 
5-étől december 3-áig min-
den érdi utcát érintenek, a 
lapunkban is közölt menet-
rend szerint (lásd 18. oldal).

Ahogy azt már megszok-
hattuk, a zsákba, illetve kö-
tegelve (az ágakat legfel-
jebb egyméteres darabokra 
vágva) kihelyezett zöldhul-
ladékot szállítja el az ÉTH 
az ingatlanok elől.

– Az önkormányzati ren-
delet szerint háztartáson-
ként fél-egy köbméter zöld-
hulladékot szállít el a szol-
gáltató. Akinek ennél több 
gyűlik össze, december 
3-áig ingyenesen leadhatja 
a hulladékudvarban – hang-
súlyozta T. Mészáros And-
rás polgármester múlt szer-
dai sajtótájékoztatóján, 
megjegyezve: a házak előli 
hulladékgyűjtés egyszerre 
több helyszínen, a megjelölt 

napon reggel hét órától zaj-
lik – így célszerű már a 
megelőző nap kihelyezni a 
zsákokat, kötegeket. 

– A szállítás ingyenes, ám 
a zsákokról a lakosoknak 
kell gondoskodniuk. Kérjük, 
hogy csak zöldhulladékot 
helyezzenek bele; amennyi-
ben kiderül, hogy a zsákok-
ba másfajta hulladék is ke-
rült, az ÉTH munkatársai 
nem viszik el azokat – je-
gyezte meg a polgármester, 
aki kérte: ha a lakosságnak 
bármilyen panasza, problé-
mája van a zöld- (avagy 
kommunális, illetve szelek-
tív) hulladék elszállításá-
val, jelezzék az ÉTH ügyfél-
szolgálatán, hiszen a társa-
ság csak azokra a pana-
szokra tud reagálni, ame-
lyekről tudomással bír. 

T. Mészáros András kitért 
lapunk, az Érdi Újság ter-
jesztési problémáira is; 
mint mondta, az ellenőrzé-

sek során megállapították, 
hogy az utóbbi fél évben a 
lap terjesztése nem volt 
megfelelő.

– A kiadó a Magyar Pos-
tával kötött szerződést az 
újság terjesztésére. A pos-
tai kihordásra korábban 
kevés panasz volt: míg a la-
pot a postások kézbesítet-
ték, az újság 90–95 száza-
lékban eljutott az érdi lako-
sokhoz. Ám a Magyar Posta 
kiszervezte e szolgáltatást, 
és a megbízott cégek rossz 
minőségben, hanyagul lát-
ják el a feladatot – jegyezte 
meg a polgármester, hang-
súlyozva: próbáltak tár-
gyalni a posta illetékesei-
vel, ám nem sikerült, ezért 
a cég vezérigazgatójához 
fordultak. 

– Reméljük, a megbeszé-
lésre mihamarabb sor ke-
rülhet. Egyértelművé sze-
retném tenni, hogyha to-
vábbra is magáncégek vi-
szik ki az újságot, a kiadót 
a postával kötött szerződés 
felbontására fogjuk kérni. 
Csak akkor teljesítik 
ugyanis jól ezt a feladatot, 
ha a postások viszik ki a la-
pot – zárta szavait a polgár-
mester.

Idén már nem nyit meg a 
Bem téren épülő Interspar 
áruház – mondta érdeklődé-
sünkre T. Mészáros András. 
Mint a polgármester tájé-
koztatott: a tervek szerint 
február közepén-végén nyit-
ják meg a szupermarketet.

QQ ádám Katalin

Öss zefogásra van szükség!
Testvérvárosunkba, Lubaczówba látogatott Érd 
delegációja a Lengyel Nemzeti Függetlenség 
Ünnepén. T. Mészáros András polgármester 
köszöntőjében nem a múltról, hanem a jelenről 
beszélt, az összefogás fontosságát hangsúlyozva.

T. Mészáros András ün-
nepi köszöntőjében hang-
súlyozta: mivel történelmi 
időket élünk, nem a két nép 
közös történelmét, barátsá-
gát idézi fel, hanem a jelen-
ről kíván beszélni.

– Ami ma velünk törté-
nik, hosszú időre határozza 
meg a jövőt. Személyes éle-
tünket és nemzeteink jövő-
jét egyaránt. Hiszen nem 
kevesebb ma a tét, mint 
hogy Európa képes-e meg-
tartani gyökereit – fogal-
mazott a polgármester, 
hozzátéve: a biztonság, az 
európai civilizáció, amelyet 
a második világháború 
után újraépítettek és amely 
az Európai Unió megalaku-
lásával egyre erősebbé 
vált, egyik napról a másik-
ra veszélybe került.

– A nemzeti függetlenség, 
amelyért Lengyelország is 
oly elszántan küzdött, s 
amelyet ünnepelni össze-
gyűltünk, mára szitokszó-
vá vált. Az Európát elözönlő 
migránsáradat, a demokrá-
ciát és az európai nemzetek 
szuverenitását semmibe 
vevő döntések olyan súlyos 
helyzetet teremtettek, 
amelynek következményei 
beláthatatlanok. Ebben a 
sorsfordító időben különö-
sen fontos a józan hang, 
amelyet a visegrádi orszá-

gok is képviselnek – emelte 
ki T. Mészáros András, hoz-
zátéve: történelmi időkben 
azoknak van esélyük győz-
ni, akik kellő időben cselek-
szenek.

– Európa a mi otthonunk. 
Európa a mi jövőnk. Sokat 
tettünk érte, magyarok is, 
lengyelek is. 

De ahhoz, hogy ez a jövő 
eljöjjön számunkra, ahhoz, 
hogy Európa újra biztonsá-
gos otthont jelentsen szá-
munkra, összefogásra, erő-
re és elszántságra van 
szükség. Szükség van erre 
az összefogásra, nagyobb 
szükség, mint valaha. Az 
összefogást követeli tőlünk 
a józanság, a hazaszeretet 
az európai gondolkodás, „a 
történelem” amelynek nem-
zeteink önállósága köszön-
hető – zárta szavait Érd vá-
rosvezetője.

Csúszás az eső miatt
A szombati egész napos eső miatt nem tudták az ütemter-
vet tartani a ÉTH munkatársai. Szamek Zsolt, az ÉTH ügyve-
zető igazgatója úgy tájékoztatott: azokból az utcákból, 
ahonnan nem vitték el a zsákokat, kötegelt ágakat – noha 
november 12-ére ütemezték a szállítást –, hétköznap viszik 
el a zöldhulladékot.

Az új rendőrkapitány, dr. Szellák Norbert (balról az 5.) fontosnak 
tartja az élő kapcsolatot a lakossággal

 Az érdi delegáció tagjai is elhe-
lyezték az emlékezés virágait 
Lubaczówban
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A s zerelmes biciklista és a teljesség
Gyöngy és göröngy 
– legutóbb ezzel a 
címmel hirdette meg 
alkotói pályázatát az 
érdi Poly-Art irodalmi 
szekciója, az IRKA.

– A beérkezett munkák ki-
értékelése és a díjak kiosz-
tása mindig kimagasló ese-
mény klubunk számára, 
mégis úgy vélem, most min-
den eddiginél magasabb 
színvonalú alkotásokkal di-
csekedhetünk. A pályamű-
veket olvasva úgy tűnt, mint-
ha lett volna egy előszűrés, 
de nem! – fogalmazott Daró-
ci Lajosné, az Irodalomked-
velők vezetője.

Örvendetes, hogy pályáza-
taikra immár nemcsak érdi-
ek és a környékbeliek jelent-
keznek, hanem – a világháló-
nak köszönhetően – jóval 
messzebbről is érkeznek ní-
vós alkotások. Így történt, 
hogy az IRKA tavaly új, „vir-
tuális” tagokkal is bővítette 
sorait. Ők ugyan nem lehet-
nek jelen a klubnapokon, de 
írásaik által mégis közel áll-
nak az érdiekhez, s mindig 
nagy meglepetés mindany-
nyiuknak, ha egy-egy díjki-
osztó rendezvényen szemé-
lyesen is találkozhatnak.

A klubvezető hozzátette: 
nem kis büszkeség számuk-
ra, hogy egészen fiatal tehet-
ségeket is üdvözölhetnek 
köreikben. A nyolcadikos 

budapesti Szigetvári Zsófia 
Petra 12 éves kora óta publi-
kál, s vele egyidős a várpalo-
tai Szűcs Boglárka is.

A  pályázaton a fiatal és 
kevésbé fiatal alkotókat 
egyaránt a legemberibb ér-
zések, a szerelem és a barát-
ság témája ihlette meg. Meg-
mosolyogtató és torokszorí-
tó elbeszélések hősei, külön-
leges és vicces helyzetek, 
gondolatok elevenedtek 
meg, például a szerelmes bi-
ciklista, a tündér vagy a me-
sekönyvekért rajongó kis-
lány történetében és a ver-
sek soraiban. A rendezvény 
jó hangulatáról az Érdi Ka-
marazenekar, a díjakról pe-
dig a Képzőművészek Érdi 
Közösségének tagjai gon-
doskodtak. n B. Edit

Eredmények
Próza: 1. Kovács F. István, 2. Szabó Ilona Valéria, 3. Nagy-Rakita 
Melinda. Vers: 1. Dylan D. Tides (Sopron) és Kósa Márta, 2. Sza-
bó Aida és Habos László, 3. Barna Júlia (Hajdúdorog). Fődíj: 
Pálfi Nándor (Gödöllő). Különdíj: Varga Imre Lajos (Felsőpa-
kony). Nívódíj: Szigetvári Zsófia Petra (Budapest) és Szücs 
Boglárka (Várpalota).
Alkotásaikat felajánlották: Benkóczy Péter, Kajtár László, Kar-
sch Manfred, Kovács Mátyás, Márkus József, Révész Gábor, Ré-
vész Jolán, Szekér Gizi, Wenszky Ágnes.

Art Former a Városi Galériában
Hamarosan izgalmas és meglehetősen egyedi 
tárlattal mutatkozik be városunkban a magát 
ArtFormerként definiáló képzőművész. Kelle Antal 
egy flexibilis geometrikus-organikus és komplex 
rendszert hoz létre, ami az emberi interaktivitás 
révén, a nézők bevonásával teljesedik ki.

A budaörsi Kelle Antal ön-
álló kiállítását először láthat-
ja az érdi közönség. A művész 
úgy véli, roppant bonyolulttá 
vált a világ. Nagyon sok min-
denről van tudomásunk, de 
közben rengeteg paraméter 
változik körülöttünk. Mi pe-
dig nem találjuk lábunk alatt 
a fix talajt, egy hullámzó, há-
borgó tengeren egyensúlyo-
zunk. Megállni nem lehet, 
legfeljebb egy szörfdeszkát 
ráhelyezni, s azon lavírozva 
maradhatunk a felszínen. 
Abban bízik, hogy tárgyai se-
gítségével, az ArtFormer 
szemlélettel talán egy kis se-
gítséget nyújthat ehhez az új 
megközelítéshez.

A tárgyakat forgatva, hol 
a hangulatainkat, érzésein-
ket vagy akár viselkedésün-
ket, gondolatainkat sikerül 
belehelyezni valamilyen kör-
nyezetbe. Alakja függhet a 

hangulatunktól vagy attól, 
hogy erre miként reagálnak 
mások – állítja a művész, aki 
szerint mindez egy szimpla 
formajátéknak is tűnhet, de 

abban a pillanatban, hogy a 
tárgyakat emberi tulajdon-
ságokkal is felruházzuk, s 
így hozzuk őket mozgásba, 
valóban életre kelnek, s el-
kezdenek incselkedni egy-
mással. Kelle meggyőződé-
se, hogy a vélt egyértelműsé-

gek csak egy bizonyos néző-
pontból értelmezhetőek, 
ezért tartja szükségesnek a 
több szempontú megközelí-
téseket.

Kelle Antal munkái igen-
csak eltérnek a megszokott 
képzőművészeti kiállítási 
tárgyaktól, nemcsak formá-
jukban, hanem a nézővel való 
viszonyukban is, mert meg-
érinthetőek, mozgathatóak, 
egyénileg és kedv szerint vál-
toztathatóak. Interaktív kiál-

lításain elmosódik a határ 
művészet és tudomány, filo-
zófia és játék, látogató és mű-
vész között.

Érdi kiállításának megnyi-
tójára a jövő pénteken, novem-
ber 25-én, 18 órakor kerül sor 
a Városi Galériában. n BE

Daróci Lajosné klubvezető az 
eredményhirdetés perceiben. 
Mellette a saját alkotását fel-
ajánló Wenszky Ágnes

Geometriai panteon, 2005
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A „Kosztolányi-talány”

Tit kok és történetek a szülőföldről
Nemcsak az író, költő szülővárosáról mesélt, 
hanem életének eddig fel nem tárt epizódjait is 
felidézte a múlt szerdán Hicsik Dóra. A Szabadkai 
Könyvtár munkatársa Kosztolányi Dezső halálának 
80. évfordulója alkalmából egy különleges kiállí-
tással és előadással lepte meg az érdi olvasókat.

„Csak abban a túlvilági 
életben hiszek, amit az emlé-
kezés biztosít számunkra” – 
így vallott az 1885-ben Sza-
badkán született, s az érett-
ségi megszerzéséig ott élő 
jeles magyar író, költő. Hit-
vallását szem előtt tartva, 
szülővárosában ma is meg-
tesznek mindent azért, hogy 
életben tartsák neves szü-
löttjük emlékét. Minden év-
ben Kosztolányi-napokat 
rendeznek, amelyeknek 
egyik fontos epizódja a Kosz-
tolányi-talány elnevezésű 
vetélkedő. Ennek lényege, 
hogy a csapatok egy regény-
nyel és térképpel a kezükben 
kutatják fel a kötetben emlí-
tett, valóságos helyszíneket. 
Így ismerik meg Kosztolányi 
egykori Szabadkáját – me-
sélte Hicsik Dóra szabadkai 
könyvtáros, aki a múlt szer-

dán tartott izgalmas, telt há-
zas előadást a Csuka Zoltán 
könyvtárban.

Maga az író fogalmazott 
úgy egyik regényében, hogy 
a vidék a csodák földje, s aki 
ott nő föl, egészen más a vi-
lágnézettel vág neki az élet-
nek. A Kosztolányi-kutató 
könyvtáros pedig ezeket a 
„vidéki csodákat” hozta el az 
érdi közönségnek.

A legérdekesebbek a Kosz-
tolányi családról szóló epi-
zódok, amelyek túlmutatnak 
az eddig ismert életrajzi 
adatokon. Az író édesapja 
nemcsak a szabadkai gim-
názium igazgatója volt, ha-
nem Kosztolányi Aranysár-
kány című regényének főhő-
se is. Másik ismert regénye, 
a Pacsirta meglehetősen 
csúnyácska hősét pedig épp 
húgáról, a család Mariskájá-

ról mintázta az író, aki az 
„álmatag” szláv és székely 
gyökereit is emlegette.

Hicsik Dóra szerint az ő 
születéséhez köthető az a 
szabadkai szólás is, amit a 
mindennapos kismamák 
emlegetnek: „Bárcsak én is 
elveszíteném az arany órá-
mat!” Az anekdota úgy szól, 
hogy az író édesanyja épp az 
arany órája elvesztésén ke-
sergett, s ettől annyira izga-
tott lett, hogy elindultak a 
szülési fájdalmak, s így szü-
letett meg Kosztolányi De-
zső. Gyermekkorában mind 
az apai, mind az anyai ágú 
nagyszüleinél szívesen idő-
zött az író, de különösen 
anyai nagyanyját látogatta 
szívesesen, mert a látássé-
rült és később megvakult 
nagymamánál mindig igazi 
meglepetések várták, s a 
csintalanságait is a szó szo-
ros értelmében „elnézte”. A 
két nagymama viszont rette-
netesen utálta egymást, 
mégis ugyanabban az évben 
hunytak el, úgy tűnik, egy-
más nélkül sem tudtak élni.

Az író édesapja a szabad-
kai gimnázium igazgatója-

ként roppant szigorú, magá-
ba forduló ember volt. A gyer-
mek Kosztolányi hiába szere-
tett volna közelebb férkőzni 
hozzá, csak hűvös elutasítás-
ban és szigorú fegyelmezés-
ben volt része. Az igazgató 
fiaként Kosztolányi Dezső-
nek a gimnáziumi tanulmá-
nyai során is jóval többet és 
jobban kellett teljesítenie, 
mint társainak. Csáth Gézá-
val együtt látogatták az isko-
lai önképzőkört, amelyben 
egyik alkalommal úgy össze-
különböztek a más nézeteket 
valló ifjakkal, hogy szinte 

ölre mentek, majd Kosztolá-
nyi kétszer is alaposan be-
csapta maga mögött az ajtót. 
Példátlan magatartása miatt 
a saját édesapja penderítette 
ki őt az iskolából, ráadásul 
épp érettségi előtt! – derült ki 
az előadó beszámolójából. 
Hicsik Dóra szerint az író 
életrajzában még rengeteg a 
feltáratlan történet, így ter-
mészetesen tovább folytatja a 
kutatást.

Az emlékkiállítás megte-
kinthető november 27-ig a 
felnőttkönyvtárban.

QQ B. ÁBrahÁm

A Kosztolányi-kutató nemcsak érdekes kiállítást, hanem izgalmas 
történeteket is hozott érdi közönségének
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ADVENT  

  december 4. – Szepes Gyula Művelődési Központ

  december 11. – Szepes Gyula Művelődési Központ

  November 27. – FŐTÉR

KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN 
15.00 HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel 
15.30 TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisharang  
	 Táncegyüttessel.	Élőben	zenél	a	Pittyendáré	zenekar	
15.00–18.00 KREATÍV SAROK – karácsonyi ajándékok  
	 és	díszek	készítése
17.15-től	 Közös	éneklés	és	gyertyagyújtás	a	főtéren	

A programokra a belépés ingyenes.

ADVENTI FORGATAG
15.10	 Pumukli	Német	Nemzetiségi	Óvoda	karácsonyi	műsora
15.30 Csurgó Zenekar interaktív koncertje
16.30	Maszk	Bábszínpad	–	Betlehemi	történet
17.15	Adventi	gyertyagyújtás	a	polgármesterrel	 
	 és	az	egyházak	képviselőivel
A	rendezvény	ideje	alatt:	kézműves-kuckó,	játszóház	Tamaskáné	Ja-
kab	Margit	vezetésével;	kürtőskalács,	házi	csoki,	patchwork-babák,	
mézeskalács-figurák,	köleses	sör,	forralt	bor

45 ÉV EGYÜTT  – Érdi Bukovinai Székely Népdalkör 
16.00	órától	ünnepi	műsor,	közreműködnek:	a	Pittyendáré	zenekar,	 
a	diósdi	Eötvös	József 	Német	Nemzetiségi	Általános	Iskola	és	
Alapfokú	Művészeti	Iskola	citera	tanszakának	növendékei.	–	A	szü-
netben	gyertyagyújtás	a	főtéren	a	Bukovinai	Székely	Népdalkörrel	
–	Paradicsomolás,	gyerekek	népszokása	Bukovinából,		a	Hadikfalvi	
Betlehemes	játék	bemutatása

ZENE

Egy  rejtőzködő Nobel-díjas
Bob Dylan kapta 2016-ban 

az irodalmi Nobel-díjat. Hogy 
átveszi-e, azt az ismertető írá-
sakor még mindig nem tudhat-
juk. Dylan még nem erősítette 
meg határozottan, hogy részt 
vesz-e a december 10-ei stock-
holmi díjátadón, de stábja azt 
már közölte az eseményt szer-
vező Svéd Akadémiával: ha a 
költő-zenész személyesen át-
veszi Nobel-díját, akkor sem 
tart sajtóértekezletet, és nem 
ad interjút újságíróknak.

A jelöltek listáját 50 évre tit-
kosították, így az elméleti iro-
dalmárok, esztéták, de még a 
konteókedvelők is elmélked-
hetnek arról, hogy egy dalszer-
ző munkássága mérhető-e egy 
regényíróéhoz.

Szinte páratlanul termé-
keny szerző: 37 lemeze mellett 
a Bootleg Series 12 album, 
amelyeken addig nem kiadott 
felvételei hallhatók (mások-
nak ennyi vagy kevesebb az 
egész életművük). Szövegírói, 
zenészi munkássága tükröző-
dése a XX. századi amerikai 
történelemnek: zenéjére saját 
bevallása szerint legnagyobb 
hatással a 20-as, 30-as, 50-es 

évek, a folk, country, blues, 
gospel, rock and roll hatott, 
játszik gitáron, billentyűs 
hangszereken és szájharmo-
nikán, szövegein keresztül 
megismerhetjük a háborúelle-
nes, polgárjogi mozgalmakat 

és a beatkorszakot. Rengete-
get írtak róla (munkásságáról 
átfogó szócikk olvasható a wi-
kipédia angol változatán), da-
lai leképezik egész életét. A 
rengeteg stúdiófelvétel mellett 
rendszeresen koncertezik.

Tell Tale Signs: Rare and 
Unreleased 1989–2006 című 
dupla albuma a Bootleg Series 
8. darabja, amelyek 1989 és 

2006 között készült, addig 
meg nem jelentetett számait 
tartalmazza. Van tripla válto-
zata is, 56 oldalas szöveg-
könyvvel kiegészítve. A Rol-
ling Stone Magazin 2008 má-
sodik legjobb albumának vá-

lasztotta, a kiadás hetében 
600 ezer példányt vásároltak.

A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei Könyvtárá-
ban is megtalálható a CD, más 
Bob Dylan-albumok mellett, 
valamint Mit fúj a szél/Blowin’ 
in the wind című dalszöveg-
gyűjteménye Barna Imre for-
dításában, Dylan rajzaival, 
kétnyelvű változatban.

Bob Dylan 2012-ben megkapta Barack Obama elnöktől a Medal of 
Freedom kitüntetést  (fotó:wikipedia)
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Ská la Érden
– Mikor épül Pest megyé-

ben Skála áruház, hiszen az 
ország többi megyéjében 
mindenütt megtalálható 
gazdag választékú üzletük?

A kérdésről Demján Sán-
dorral, a Skála-Coop vezér-
igazgatójával és Árvai Lász-
ló igazgatóval beszélget-
tünk. Minthogy a kérdés 
nem túl egyszerű, megérté-
séhez érdemes felidéznünk a 
vállalat történetét.

A budapesti Skálát 1974-
ben nyitották meg. Az ország 
első szövetkezeti áruházá-
nak felépítésére 112 áfész és 
szövetkezeti közös vállalat 
fogott össze. Most épül a má-
sodik Skála áruház a Marx 
téren, s várhatóan 1981-ben 
már fogadhatja a vásárlókat.

A társulás évekig a Skála 
Szövetkezetek Áruházi Kö-
zös Vállalata címet viselte. 
1979 július elsején egyesül-
tek a volt Szöváruval, s 38 
áruház lépett be a rendszer-
be. Ekkor vették fel a Skála-
Coop nevet. Pillanatnyilag 
218 tagja van a vállalatnak, 
amelynek legfőbb célja az 
áruellátás javítása.

Pest megyéből három áru-
ház – a váci, a ceglédi és a 
gödöllői – csatlakozott a 
Skála Coophoz. Hamarosan 
tárgyalásokat kezdenek ar-
ról, hogy a nagykátai szö-
vetkezeti áruház milyen fel-
tételek mellett kapcsolódhat 
be az integrációba. A három 

áruház színvonalasan mű-
ködik, évi forgalmuk – kü-
lön-külön – 200 millió forint 
körüli.

Milyen előnyökkel jár a 
társulás? A tagok részesül-
nek a Skála-Coop monopol-
cikkeiből, s ez esetben nem a 
hajszesz és a szappan a dön-
tő, hanem az, hogy a Skála 
által gyártott ruházati cik-
keket, egyes iparcikkeket, 
játékokat stb. is megkapják, 
árusíthatják. E termékek kö-
rét a jövőben bővíteni kíván-
ják, elsősorban hiánypótló 
cikkekkel, divatcikkekkel; 
másrészt a választékot kí-
vánják szélesíteni. Az áru-
házak együttműködésének 
nagy előnye, hogy a beszer-
zésnél és termeltetésnél kö-
zösen léphetnek fel – nagy 
vevőkként.

A társulás révén egysége-
sek a reklámok; és egységes 
akciókat lehet indítani. Mint 
a múlt év novemberében a 
mopedakciót vagy most ja-
nuárban az úgynevezett Fe-
hér Heteket.

A hazánkban talán még 
szokatlan áruházrendszer 
tehát sok reménnyel kecseg-
tet. S most visszatérhetünk a 
kiinduló kérdésre: miért 
nem épített Pest megyében 
új áruházat? A kérdés annál 
is inkább jogos, mert a buda-
pesti Skála elérte teljesítő-
képességének maximumát, 
zsúfolt, naponta 100 ezer 
vevő fordul meg itt. Sokan 

éppen az agglomerációs öve-
zetből, mert ott korántsem 
mondható jónak a kereske-
delmi ellátás. De ez nem 
megoldás, mert Budapestről 
cipelni, a zsúfolt járműve-
ken, meg csomagokkal utaz-
ni – embertelen, különösen a 
nők számára. Az is képtelen-
ség, hogy Budapestre utaz-
zanak bevásárolni közszük-
ségleti cikkeket.

Egy korábbi – és helyes – 
elképzelés szerint Budaör-
sön autós bevásárlóközpon-
tot építenek. A terület a Ská-
la-Coop tulajdonában van, a 
területrendezési és közmű-

fejlesztési tervek elkészül-
tek. Remélni lehetett, hogy 
még ebben az ötéves tervben 
megkezdhető az építés. Ám 
közbeszólt az élet, a népgaz-
daság egyensúlyi helyzeté-
nek javítása érdekében most 
nem kezdődhetnek új beru-
házások. Így tehát erre is 
várni kell.

A másik terv: áruház Ér-
den. Ebben az esetben bizta-
tóbb a helyzet. A Belkereske-

delmi Minisztérium, a SZÖ-
VOSZ, a Pest megyei pártbi-
zottság és a tanács illetéke-
sei megállapodtak abban, 
hogy a hatodik ötéves terv 
során elkészül az áruház. 
Tulajdonosa a Budai Járási 
Áfész lesz. Az új Skála nagy-
mértékben tehermentesíti 
majd a fővárosi áruházakat, 
s ellátja a budai járás lakóit.

Addig is, amíg a szóban 
forgó áruházak felépülhet-
nek, a Skála-Coop igyekszik 
minél jobban hozzájárulni a 
megye ellátásához. Nagyke-
reskedelmi részlegük mint-
egy 800 üzletbe szállít kü-

lönféle ruházati és vegyes-
iparcikkeket, s egyes terüle-
tekre élelmiszert is. A tervek 
szerint 1981–82-től a na-
gyobb szaküzleteket is be-
kapcsolják az integrációba, 
amelynek előnyeiről már 
szóltunk. A megyében körül-
belül száz olyan üzlet van, 
amelyek részt vehetnek az 
együttműködésben.

Az sem közömbös, hogy a 
megyében levő szövetkeze-

tek, áfészek mivel, hogyan 
járulnak hozzá az ellátás ja-
vításához. A Skála-Coopnak 
jelenleg 12 Pest megyei áfész 
a tagja, valamint egy ipari 
szövetkezet – a ceglédi Nívó 
Ruházati Ipari Szövetkezet 
–, s mint társtulajdonosok, 
több mint tízmillió forint va-
gyoni betéttel rendelkeznek. 
Az áfészek közreműködése 
egyre intenzívebb, s mind 
több ABC-áruházat, kisven-
déglőt építenek.

Pest megye egyébként 
képviselteti magát a Skála-
Coop vezetőségében is. Így 
például: Magyaróvári Pál, a 
gödöllői áfész elnöke egyút-
tal a bútor szakmai bizottsá-
gának az elnöke is. (A Skála-
Coop-nak 11 szakmai bizott-
sága van.) Az igazgatóság 
tagjai között ott találjuk Zin-
cók Györgyöt, a Sasad Tsz 
elnökét és Halasi Jánost, a 
nagykőrösi áfész elnökét. Az 
igazgatósági tagok javaslat-
tal élhetnek, hozzájárulhat-
nak bizonyos problémák 
megoldásához.

Mindannyian tudják, 
hogy az agglomerációs öve-
zet ellátása nehéz kérdés, 
minden eszközt meg kell ra-
gadni az ellátás javítása ér-
dekében. Más oldalról nézve 
is: a Skála-Coopnak nagy 
üzleti lehetőségei rejlenek 
még a főváros környékén 
levő települések kereskedel-
mi feszültségeink feloldásá-
ban. Tehát az érdekek talál-
koznak, gyorsítani kellene a 
találkozást.

QQ Paládi József
Pest Megyei Hírlap  

1980. jan. 27.

Urbán LászLó – sajtótükör

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében ta-
lálható ez a képeslap (1987), amelyen az érdi Skála is szerepel
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MAGAZINJÁNAK

LEGÚJABB SZÁMA!

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

AMAGAZINT KERESSE VÁROSUNK ÉS A KÖRNYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!

NYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN

A DUNÁNTÚL CSALÁD
I MAGAZINJA

INGYENES KIADVÁN
Y

Olvasni jó!
Hogggyan szerettessüükmeg a

könyveket a gggyerekke
kkel?

Beltéri játékok,

foglalkozások

CSALÁDICSALÁDI NGINGINGYENYYENESES KIAKIAAKIKI DVÁDVD NYALÁDI

L APOZÓ
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k
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Sztárinterjú Várkonyi Andreával

Olvasnivalók, érdekességek
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

• Interjú Várkonyi Andreával
• Olvasni jó: gyermekeink

és a könyvek
• Hidegben is

biztonságban
• Bőrápolás télen
• Vekerdy Tamás:

a 4 életkori szakasz
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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
BABASZÍNHÁZ 2016. ŐSZ
Játszótér – a Kezeslábas Társulat 
előadása
Jegyek korlátozott számban, csak elővé-
telben kaphatóak! Belépő 800 Ft.
November 17-én, csütörtökön 10 órakor
PRESSER GÁBOR SZERZŐI ESTJE
Dalok régről és nemrégről
Vendég Szabó Tamás
November 18-án, pénteken 19 órakor

SZÍNHÁZ
Anconai szerelmesek
November 20-án, vasárnap 15 órakor
MICIMACKÓ SZÍNHÁZ 2016. ŐSZ/II.
Furgangos Péter, avagy az egér 
farkincája
A Zenthe Ferenc Színház előadása
10 órakor óvodai, 14 órakor kisiskolai 
csoportoknak. Alkalmi belépő: 800 Ft. 
Jelentkezés és további információ a 06-
23-365-490/114-es telefonszámon
November 21-én, hétfőn
KOSARAS KATALIN BÁL
Belépőjegy 3000 Ft. Jegyek csak elővétel-
ben kaphatók!
Információ: 06-23-364-097, 06-30-597-
8817
November 26-án, szombaton 20 órától

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
MUSTRA
Érdi fiatal alkotók kiállítása
Megtekinthető november 30-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Érd védett természeti értékei
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása
Megtekinthető november hónapban

KLUBÉLET
KÉZMŰVES KLUB
Szövés egyszerű eszközön
Helyszín: Klubövezet, Enikő utca 2./b
November 19-én, szombaton 10 órakor
VITALITÁS KLUB
Mit tesznek a vírusok, azaz a lap-
hámszövetekről biologikusan
Előadó Albert Enikő
November 21-én, hétfőn 17 órakor
DUNA-ART FOTÓKLUB
A fotóstúra képeinek kiértékelése
Lakótelepi Klubövezet, Enikő u. 2.
November 22-én, kedden 18 órakor

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
Barangolások Szardínián
Előadó dr. Gercsák Gábor egyetemi do-
cens

Az előadásokra a belépőjegy ára felnőt-
teknek 300 Ft, 14 év alatt 200 Ft. Mú-
zeumbarát Köri tagkártyával a belépés 
ingyenes!
December 13-án, 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 megtekintésére jo-
gosító teljes árú jegy 1000 Ft, a kedvez-
ményes jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 
3000 Ft kiállításonként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
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 ko-
rig és 70 éves kor felett INGYENES 
a beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, pedagó-
gusigazolvány és nyugdíjasigazol-
vány is kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Kosztolányi Dezső bűvöletében
November 9-től

TÁRLAT
Kosztolányi Dezső-emlékkiállítás
November 9-től 27-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁSOK
Márton-nap
November hónapban

BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak 7 hónapos 
kortól 4 éves korig
Vezeti Tóth Andorné Tímea
A foglalkozásokon való részvétel ingye-
nes, de a helyek korlátozott száma miatt 
előzetes bejelentkezést kérünk!
November 25-én, pénteken 10-től 11 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁSOK
Itt van az ősz, itt van újra
Hangszerek állathangokon

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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december 4-én, vasárnap 
11 órakor 
a művelődési 
központban

Belépő: 900 Ft, csomagjegy: 800 Ft
Jegyek elővételben november 25-ig
válthatók a művelődési központ
pénztárában munkanapokon 10-18 óráig.

Minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól az előre 
megváltott csomagjegy ellenében.

Zenés foglalkozások óvodásoknak és kis-
iskolásoknak
November hónapban

RAJZPÁLYÁZAT
A természet hangjai
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!

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

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

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket 

köszönjük!

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.

Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

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

VERNISSZÁZS
Kelle Antal ArtFormer: Látens to-
lerancia
A kiállítást megnyitja Dárdai Zsuzsa mű-
vészetkritikus. Közreműködik Bozán Berci 
furulyán.
November 25-én, pénteken 18 órakor

NovemBer 21., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2016–2017. évi női kézilabda eHF 

Kupa
 Dunaújváros–Érd
21:00  Bibliai Szabadegyetem    

90/19. rész 
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

NovemBer 22., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  A 2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
 Érdi VSE–Komáromi VSE
21:10 Trafó Jazz Klub koncertek
 Péterffy Bori és a Love Band
22:10 vámos miklós beszélgetős műsora 
23:10 mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

NovemBer 23., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás
 sportmagazin

20:00  Bibliai Szabadegyetem    
90/20. rész 

21:00 A római Birodalom bukása 1. rész
 színes, amerikai filmdráma,  
 R: Anthony Mann, 1964
 12 éven felülieknek!
22:30 Sztárportré 72. rész
23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

NovemBer 24., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 73. rész
20:30  2016–2017. évi labdarúgó-baj-

nokság
 Érdi VSE–Komáromi VSE (ismétlés)
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

NovemBer 25., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 A római Birodalom bukása 2. rész
  színes, amerikai filmdráma,  

R: Anthony Mann, 1964
 12 éven felülieknek!
21:00 Sztárportré 73. rész

21:30 Globo világjáró 48. rész
22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30  Tűzijáték

NovemBer 26., SZomBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo világjáró 49. rész
20:00 A római Birodalom bukása 1. rész
  színes, amerikai filmdráma,  

R: Anthony Mann, 1964
 12 éven felülieknek!
21:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:00  Bibliai Szabadegyetem    

90/20. rész 
23:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

NovemBer 27., 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 A római Birodalom bukása 2. rész
  színes, amerikai filmdráma,  

R: Anthony Mann, 1964
 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.”

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

Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási 
Csoport

költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgála
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 13.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. számú melléklet 
19. pont szerinti Pénzügyi és számvi
teli feladatkör.
Ellátandó feladatok: költségvetési 
ügyintéző.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: szállítói 
számlák rögzítése, kontírozása és 
kötelezettségvállalások felvitele 
a Forrás SQL Integrált pénzügyi rend
szerben, valamint a jogszabályban és 
egyéb utasításokban előírt adatszol
gáltatási kötelezettségek teljesítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me
gyei Jogú Város Közszolgálati Szabály
zata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 gazdasági középiskolai vég

zettség; vagy középiskolai vég
zettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisz
tikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés,

•	 mérlegképes könyvelői szakké
pesítés államháztartási szakon,

•	 3 éves pénzügyi számviteli költ
ségvetési gazdálkodás terüle
tén szerzett szakmai gyakorlat,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási alapvizsga,
•	 Forrás SQL integrált pénzügyi 

rendszer ismeret, gyakorlati 
alkalmazása,

•	 informatikai ismeretek,

•	 szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség,

Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémameg

oldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kife

jezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. ren

delet 1. sz. melléklete szerinti 
részletes szakmai önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget igazoló ok
iratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2016. december 12.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 5. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor
mációt Péterfia Krisztina közgazdasági 
irodavezető nyújt, a 23/522366os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.). Kérjük a bo
rítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono
sítószámot: 14/934/24/2016., 
valamint a munkakör megne
vezését: költségvetési ügyin
téző. 

•	 személyesen, Bartos Beatrix, 
dr. Kertész Orsolya részére, Sze
mélyzeti Csoport, Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1. I. em. 
116.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2016. december 9.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 A kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány.

•	  A kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö
tésével.
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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 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.”

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

KRÍZISKÖZPONT 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

A HIT Gyülekezete Érdi Szeretetszolgálata 
és

az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

RUH AOSZTÁST TART
a Diósdi u. 35-ben (régi ÉRUSZ udvar),

2016. december 3-án,  
szombaton 10–12 óráig.

Férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és
gyermekjátékok között lehet válogatni.

MIN DENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot ír ki házi gyermekorvosi 
praxis vállalkozási formában, területi 
ellátási kötelezettséggel történő ellá-
tására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei 
Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi 
gyermekorvosi körzetének ellátása területi 
ellátási kötelezettséggel, vállalkozás 
formájában, az önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződésben rögzített 
feltételekkel. A városban a 24 órás 
alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági 
társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, 
Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő

A jogviszony időtartama: a feladat-
ellátási szerződés ötéves időtartamra szól, 
amely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb 
információk: Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata térítésmentesen biztosítja 
a rendelő helyiség használatát. A rendelő 
használatával felmerülő rezsiköltség – a 

közmű szol gáltatókkal kötött szerződés 
alapján – a praxisjog jogosultját terheli.

Pályázati feltételek: az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. tör-
vényben, a végrehajtásáról rendelkező 
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, 
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek 
megléte:
•	 csecsemő- és gyermekgyógyászat szak-

orvosi képesítés;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz az alábbi dokumentu-
mokat kell mellékelni:
•	 iskolai végzettséget, szakirányú kép-

zettséget tanúsító okiratok hiteles 
másolata;

•	 egészségügyi alkalmasságot igazoló 
okmány másolata;

•	 három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, vagy az annak meg-

kéréséről szóló postai feladóvevény 
másolata azzal, hogy a pályázat el-
bírálásakor a pályázónak az okirattal 
már rendelkeznie kell;

•	 szakmai önéletrajz;
•	 nyilatkozat a praxis vállalkozási for-

mában történő működtetéséről;
•	 Magyar Orvosi Kamarai tagság igazo-

lása;
•	 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevő személyek a pá-
lyázati anyagot megismerjék és abba 
betekinthessenek;

•	 a pályázó nyilatkozata, hogy a pályá-
zata elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy 
hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

•	 a pályázó nyilatkozata, hogy praxisen-
gedéllyel nem rendelkezik. Amennyi-
ben a pályázó rendelkezik praxisen-
gedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő tartalmú nyi-
latkozat csatolása szükséges. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. december 31. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja: 
a pályázatot egy példányban, zárt 
borítékban, postai úton (vagy személyesen) 
Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. 
Mészáros András polgármesternek címezve 
(2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi 
gyermekorvosi körzet pályázat”.

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási 
szerződés megkötését követően, az 
egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó praxisengedély alapján, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
megkötött finanszírozási szerződés 
hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda iroda-
vezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-
522-318 telefonszámon munkaidőben, 
vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

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 peda-
gógus munkába történő visszatérésének időpontjáig, várha-
tóan 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 másolata,
•	 pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 
24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Stiblo Anna, a Lukin AMI intézményvezetője nyújt, a 06-
23-365-641, a 06-23-364-318 vagy a 06-20-3883-086-os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ, Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Felső u. 33.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 469-5/2016., valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres zongoratanár;
elektronikus úton Stiblo Anna igazgató részére a  
zenesuli.erd@gmail.com e-mail címen keresztül;
személyesen Stiblo Anna igazgatónak, 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 
25.
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további 
információt a www.erdizeneiskola.hu honlapon sze-
rezhet.

HIRDETMÉNY
Az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól 
szóló 10/2014 (V.28.) önkormányzati rendelet (rendelet) szerint a 
Közgyűlés hatáskörébe tartozik az utcák elnevezése, nevük meg-
változtatása. A rendelet 10.§ (3) bekezdés alapján az utcaelneve-
zéssel kapcsolatos előkészítési feladatok során a Városfejlesztési, 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság (bizottság) 
kikéri az elnevezéssel érintett tulajdonosok véleményét.

A fentieknek megfelelően tájékoztatom  
a Tisztelt Érintetteket, hogy a bizottság

– a Főépítészi Csoport javaslata alapján –
a földhivatali nyilvántartás szerint

jelenleg névtelen 0111/4 hrsz-ú  
ingatlan esetében

a Zöldhatár út elnevezést készíti elő.

Az érintett útszakasz a város külterületén, az egykori szennyvízle-
ürítő mentén, az M6 autópálya és a 6. számú főút között található.
A tervezett elnevezéssel kapcsolatban tájékozódhatnak a 
www.erd.hu honlapon, és 2016. november 23-ig jelezhe-
tik írásos véleményüket a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügy-
félszolgálatán leadva, a Főépítészi Csoport (2030 Érd, Alsó 
u. 1.) részére címezve, illetőleg a foepitesz@erd.hu e-mail 
címre küldve.

Szabó Béla
elnök
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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, Időseket Ellátó Központ

ápoló 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, To-
poly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: az ellátottak 
testi-lelki jólétének biztosítása. Az egészségügyi 
team tagjaként a szakfeladatok koordinálásával részt 
vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészség-
fejlesztési folyamatokban. A szakma irányelveinek 
megfelelően tevékenykedik. Segíti a gyógyító-meg-
előző tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, általános ápoló 

és asszisztens, szociális gondozó és ápoló, 
szociális asszisztens,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmá-

solat,
•	 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 Gondo-

zó 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 mun-
kakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségek-
kel tölthető be. Az érvényes pályázatot benyújtó je-
lentkezők személyes meghallgatáson 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. de-
cember 2.

Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Kutyavári utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: óvodás 
gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyer-
mekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a 
szülőkkel és a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus,
•	 legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
•	 alap szintű MS Office (irodai alkalmazá-

sok),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 alap szintű Internetes alkalmazások,
•	 főiskola, fejlesztőpedagógiai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló okiratok másolata,
•	 érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
december 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06-20-332-1038-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 679/2016., 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Szénásiné Mészáros Mártá-
nál, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: in-
tézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
december 6.

Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Tállya utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: Óvo-
dás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú 
gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattar-
tás a szülőkkel és a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus,
•	 legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
•	 alap szintű MS Office (irodai alkalmazá-

sok).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 főiskola, fejlesztőpedagógiai végzettség,
•	 alap szintű Internetes alkalmazások.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló okiratok másolata,
•	 érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
december 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Szénásiné Mészáros Márta 
nyújt, a 06-20-332-1038-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses 

Óvoda címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 681/2016., 
valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Szénásiné Mészáros 
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail 
címen keresztül;

•	 személyesen Szénásiné Mészáros Mártá-
nál, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: in-
tézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
december 6.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Idősek Klubja

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: saját ottho-
nukban élő idősek részére biztosítja a szabadidő 
hasznos eltöltését kulturált körülmények között. 
Segítséget nyújt szociális problémák megoldásában, 
krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a 
lelki (mentális) egészség megtartásában, annak 
támogatásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, 

közösségi szociális munkás vagy felsőfokú 
egészségügyi végzettség mentálhigiénés 
végzettséggel, viselkedéselemző, pszicho-
lógus,

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

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. de-
cember 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 06 23-520-362-
os 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: 
1/1070/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
mentálhigiénés munkatárs;
elektronikus úton Demjén Szilvia részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;
személyesen Demjén Szilviának, Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a mun-
kakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel 
lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelent-
kezők személyes meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, ame-
lyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pá-
lyázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. de-
cember 7.
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Zöldjárat
A zöldhulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t meg 

nem haladó mennyiségben, zsákban vagy legfeljebb 1 
méteres darabokra vágva és kötegelve helyezheti az 
ingatlan elé, az ütemtervben feltüntetett időpontban. 
Az ingatlanok elé zsákban kihelyezett zöldhulladék, kö-
tegelt fanyesedék gyűjtése és elszállítása minden érdi 
ügyfélnek díjmentes. A zsákok száját nem kell bekötni, 
mert alkalmanként ellenőrzik, hogy valóban leveleket 
és gallyakat tartalmaznak-e. A gyűjtés ütemtervét la-
punkban hetente nyomon követhetik utcákra lebontva.

2016. november 19.
Áfonya u. Akácfa u. Alma-

fa u. Alsóerdősor u. Alsóvöl-
gyi u. Árnyas u. Árvalányhaj 
u. Ászok u. Aszú u. Avar u. 
Badacsonyi u. Bajuszfű u. 
Bakator u. Barackfa u. Ba-
zsarózsa u. Begónia u. Be-
léndek u. Bem köz Benedek 
u. Berkenye u. Bikavér u. 
Bodzafa tér Boglárka u. Bo-
gyó u. Bojtorján u. Bokor u. 
Bokrétafa u. Bor u. Borbolya 
u. Boróka u. Borostyán u. 
Buxus u. Burgundi u. Búza-
virág u. Bükkfa u. Cédrusfa 
u. Ciklámen u. Citromfa u. 
Csap u. Csenkesz u. Cse-
resznyefa u. Cserfa u. Cserje 
u. Csicsóka u. Csormolya u. 
Csorbóka u. Csopaki u. Dá-
lia u. Dercefű u. Dinka u. 
Diófa u. Donga u. Ébenfa u. 
Égerfa u. Eperfa u. Estike u. 
Ezerjó u. Facélia u. Fa-
gyöngy u. Fátyolvirág u. Fel-
sővölgyi u. Fenyőfa u. Feny-
ves köz. Fodormenta u. Fo-
lyondár u. Furmint u. Fügefa 
u. Fűzfa u. Galagonya u. Ge-
orgina u. Gesztenyefa u. Gla-
diolus u. Gledicsia u. Gyer-
tyánfa u. Gyopár u. Gyömbér 
u. Gyöngyvirág u. Gyűszűvi-
rág u. Haraszti u. Hársfa u. 
Hárslevelű u. Hordó u. Ipa-
ros u. Jávorfa u. Jegenyefa u. 

Juharfa u. Kádár u. Kadar-
ka u. Kályhás u. Kármentő u. 
Kárpitos u. Kéknyelű u. Ké-
ményseprő u. Kerékgyártó 
u. Köszméte u. Kovács u. 
Kökény u. Kőműves u. Kőris-
fa u. Körtefa u. Köszörűs u. 
Kövező u. Lakatos u. Leány-
ka u. Lonc u. Luc u. Lugas u. 
Mahagóni u. Makk u. Málna 
u. Mandula u. Mázoló u. 
Meggyfa u. Mester u. Mogyo-
rófa u. Moha u. Mókus u. 
Muskotály u. Must u. Műsze-
rész u. Művezető u. Napszá-
mos u. Narancsfa u. Naspo-
lya u. Nyárfa u. Nyírfa u. 
Nyomdász u. Olvasztár u. 
Oportó u. Otelló u. Öntő u. 
Ötvös u. Pezsgő u. Platánfa 
u. Rekettye u. Ribizke u. Riz-
ling u. Sárfehér u. Saszla u. 
Siller u. Simító u. Somfa u. 
Somlói u. Szamorodni u. 
Szedő u. Szénégető u. Szépi-
lonka u. Szerelő u. Szigetelő 
u. Szilfa u. Szilvafa u. Szilvá-
ni u. Szőlő u Szövő u. Szürke-
barát u. Takács u. Tárnoki 
u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Árva-
lányhaj u. között), Tekercse-
lő u. Tetőfedő u. Tímár u. Ti-
szafa u. Toboz u. Tokaji u. 
Tölgyfa u. Törköly u. Török-
bálinti u. Tüske u. Ürmös u. 
Vájár u. Venyige u. Vésnök u. 
Vincellér u.

Vas útmodell-kiállítás

Különleges élménnyel örvendeztette meg a gyerekeket és fel-
nőtteket a Szepes Gyula Művelődési Központ, a 424-es Vasút-
modellező Klub jóvoltából, amely háromnapos vasútmodell-
kiállítást tartott az intézményben. A látogatók nemcsak a kéz-
zel épített maketteket, vasútvonalakat csodálhatták meg, ha-
nem a terepasztal-építés fázisaival is megismerkedhettek. 
Nem egy gyerek kapott kedvet itt a modellvasút-építéshez, az 
apukák, nagypapák pedig nosztalgiával nézegették a kiállí-
tott mozdonyokat, kocsikat.

Ősz i iskolakóstolgató Érdligeten
A rendezvénysorozat, ame-

lyet most indított az Érdligeti 
Általános Iskola, négy alka-
lomból áll: november 10-én az 
ősz témáját dolgozták fel a 
gyerekek, decemberben a téli 
ünnepkör lesz a foglalkozás 
középpontjában, a márciusi 
és áprilisi alkalmakon pedig 
az érzékszerveké, illetve a 
mozgásé lesz a főszerep – 
tudtuk meg Vargáné Balogh 
Erika igazgatónőtől.

Míg a gyerekek játszottak, 
a szülők kérdezősködhettek: 
leginkább az érdekelte őket, 
hogy kik lesznek a tanítók, 
hány osztály indul, lehet-e 
körzeten kívüli lakcímről je-
lentkezni.

– Várhatóan négy elsős 
osztályt indítunk, és általá-
ban a negyedikes tanító né-
nik veszik át a kicsiket. Ők is 
jelen vannak a foglalkozáso-

kon, de biztosat majd a janu-
ár-februárban esedékes be-
mutatkozó szülői értekezle-
ten mondunk majd. A beirat-
kozáskor lehetőséget adunk 
a szülőknek, hogy megjelöl-
jék, melyik pedagógust vá-
lasztják, és ezt lehetőleg 
tiszteletben is tartjuk – tette 
hozzá az igazgatónő, hang-
súlyozva: tavasszal nyílt na-

pot is tartanak, amikor a 
szülők tanítás közben, a ne-
gyedikes osztályuk körében 
láthatják a leendő tanítókat.

Az őszi iskolakóstolgató 
rendezvényen olyan sokan 
voltak, hogy alig fértek el a 
gyerekek és szüleik az ebéd-
lőben; láthatóan fontosnak 
tartották a szülők, hogy el-
jöjjenek. n Á. K.

A gyerekek több csoportra bontva hat állomáson oldottak meg já-
tékos feladatokat

Normandiai diákok a Telekiben

Jöv őbe vezető hidat építettek
A Magyar Földrajzi Múzeumban a vendégek és 
vendéglátóik közösen alkották meg az „oköhi-
dat”, ahogyan az angol nyelv is hidat képezett a 
francia és a magyar diákok kommunikációjában 
az egyhetes érdi látogatás során.

Egy Comenius pályázat-
nak köszönhetően, még 
2013-ban vette fel a kapcso-
latot az érdi Teleki Sámuel 
Általános Iskola a franciaor-
szági Lycée Charles Tellier 
iskolával, amely a normandi-
ai Condé városában műkö-
dik. A ma már Erasmus né-
ven futó uniós pályázat célja 
az európai általános és kö-
zépiskolák közötti kapcsolat 
megteremtése és erősítése – 
tudtuk meg Rábainé Radó 
Katalintól, a Teleki iskola 
angoltanárnőjétől. Hozzátet-
te: a francia diákok múlt heti 
látogatása immár a harma-
dik diákcsere volt ebben a 
programban, a telekisek ta-
valy jártak Franciaország-
ban.

A múlt héten 18 kilencedi-
kes tanulót és kísérőiket lát-
ta vendégül a Teleki Iskola. 
A gyerekek – túl azon, hogy 
remekül érezték magukat 
ezeken a látogatásokon – 
rengeteg új ismeretet és ta-
pasztalatot is gyűjtöttek. 
Mivel mindkét ország eseté-
ben ökoiskoláról van szó, a 
diákok olyan programokban 
vettek részt a hét során, 
amelyek a környezettudatos 
életmódra és a fenntartható 

fejlődésre hívták fel a figyel-
met.

Látogatásuk első napján 
Érddel ismerkedtek, s első-
ként a Magyar Földrajzi Mú-
zeumba vezetett az útjuk, 
ahol Leviczki Anita angol 
nyelvű tárlatvezetését köve-
tően, pár érdekes 
feladatot is megol-
dottak. Többek kö-
zött egy különle-
ges hidat is „építet-
tek”. A francia és 
magyar diákokból 
álló kéttagú csapa-
toknak az volt a 
feladatuk, hogy kö-
zös rajza i kon 
olyan technológiá-
kat, megoldásokat 
á b r á z o l j a n a k , 
amelyek nemcsak saját kör-
nyezetünk, hanem az egész 
bolygó természeti kincsei-
nek megóvását eredménye-
zik. Így a rajzokból felépült 
híd a jelenből a jövőbe veze-
tett.

A francia vendégek a múlt 
hét során megtekintették 
még a pécsi biomassza- és a 
naperőművet, jártak a Dunai 
finomítóban és természete-
sen felkeresték Budapest ne-
vezetességeit is. Candice 

Leterrier, Leila Allavena és 
Sven Gaillard lapunknak 
nyilatkozva elárulták: soha-
sem jártak még Magyaror-
szágon, eddig keveset is tud-
tak róla, de Budapestről már 
többször hallottak, ezért na-
gyon kíváncsiak arra, való-
ban Európa egyik legszebb 
fővárosát fogják-e látni.

Tanárnőjük, Heléne La-
biche kifejtette: fontosnak 
tartja, hogy az új nemzedék 
minél jobban megismerje 
Európát, de úgy vélte, az 

ilyen találkozásokban ennél 
sokkal több rejlik, mert nem-
csak a földrajzi és környe-
zetvédelmi ismeretekről, 
hanem tartós barátságokról 
is szólnak. Ugyanakkor az 
ilyen programok önállóság-
ra is szoktatják a diákokat, 
hiszen új helyzetekben, egy 
idegen országban, ismeret-
len családnál kell helytállni-
uk – tette hozzá a franciaor-
szági tanárnő.

Qn BÁlint Edit

A francia diákok tanárnőjükkel együtt na-
gyon kíváncsian készültek a kirándulásokra, 
amelyekből szinte minden napra jutott egy
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A fény mutassa az utat a jó cselekedetek irányába

Sze nt Mártonra emlékeztek
Vetélkedő, libaalakú sütemény, mesejáték, tánc-
ház – Érd óvodáiban és iskoláiban sokféleképp 
ünnepelték kicsik és nagyok a Márton-napot. 
Ami szinte sehol sem maradhatott el, az a zsíros 
kenyér, a lámpáskészítés és az esti felvonulás.

Márton Pannóniában, Sa-
variában született 316 táján, 
és Itáliában nevelkedett. Ka-
tona lett, de miután az Úr 
hívását meghallotta, kérte 
elbocsátását. Megkeresztel-
kedett, hazatért szüleihez, 
édesanyját is megtérítette. 
Több évig élt remeteéletet; 
371-ben Tours püspökévé vá-
lasztották. Ehhez kapcsoló-
dik a legenda, miszerint 
Márton alázatból a ludak ól-
jába bújt, hogy ne válasszák 
püspökké, de a libák a gágo-
gásukkal elárulták őt. Szent 
Márton, aki püspökként is 
szerzetesi egyszerűségben 
élt, 397-ben halt meg; kultu-

sza a honfoglalás előtt is vi-
rágozhatott Pannóniában, 
és a középkor egyik legnép-
szerűbb szentje volt Európá-
ban.

Márton napján, november 
11-én német nyelvterületen 
sötétedés után lámpásokkal 
vonulnak az utcára, hogy a 
sötétségben ez a fény mutas-
sa az utat a jó cselekedetek 
irányába. Ezt a szokást egy-
re több magyar település is 
átvette, átveszi: Érden évről 
évre egyre több óvoda, isko-
la tart Márton-napi felvonu-
lást.

A Marianum Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskolában már huszon-
hat éve ünneplik Szent Már-
tont. Idén sváb táncházzal 
indult a délután, majd öt óra-
kor meggyújtották a lampi-
onjaikat, lámpásaikat, és 
énekelve sétáltak át a Jézus 
Szíve-templomba, tanáraik, 
szüleik kíséretében. Itt az 
ötödikesek adtak elő egy je-
lentet Szent Márton életéből, 
német nyelven.

– A gyerekekben nagyon 
fontos tudatosítani, mit je-
lent a szociális érzékenység; 
hogy ne menjenek el a rászo-
rulók mellett, vegyék észre, 
ha valaki segítségre szorul, 
akár csak az osztályukban 
is – hangsúlyozta lapunknak 
Takácsné Tóth Noémi, a 
Marianum iskola igazgatója.

A város német nemzetisé-
gi óvodája, a Pumukli is lám-
pás felvonulással ünnepelt. 
Mint Vargáné Magyar Eri-
ka óvodavezetőtől megtud-
tuk, a gyerekek, szüleik és 
az óvónők együtt készítették 
a lámpásokat a kreatív dél-
utánjukon, november 10-én. 
Ezt követően a kicsik ma-
gyar és német nyelvű műsor-
ral ünnepelték Márton nap-
ját. Nem maradhatott el a 
lámpás felvonulás, ami apró 
ajándékozással zárult: az 
óvodába visszatérő szülők 
és gyerekek liba alakú süte-
ményt kaptak, amit közösen 
fogyasztottak el.

A Béke téri Kincses óvodá-
ban évek óta kiemelt ünnep a 
Márton-nap: az ünnepi fog-
lalkozások nem egyetlen dél-
utánra korlátozódtak, ha-

nem egész héten a szent éle-
tével, illetve a kapcsolódó 
néphagyományokkal foglal-
koztak a gyerekek. Mint Ko-
romné Szilvási Katalin 
óvónőtől megtudtuk, a kicsik 
sok libás éneket, mondókát 
is tanultak ezekben a napok-
ban. A projekthét táncház-
zal, majd a lampionos felvo-
nulással zárult.

A Fácán oviban is több-
éves hagyománya van a 
Márton-napi kivonulásnak: 
a gyerekek már napokkal az 
ünnep előtt elkezdték készí-
teni a lámpásokat, az óvó 
nénik segítségével, és pén-
tek délután hangosan éne-
kelve vonultak végig az ut-
cán.

A szomszédos Batthyány 
iskolában másodízben tar-
tottak Márton-napi lámpás 
felvonulást. Miután a kézmű-
ves foglalkozáson elkészítet-

ték a kis lampionjaikat, a 
gyerekek a Csóka utcai 
templomhoz vonultak, ahol 
megismerkedhettek Szent 
Márton történetével.

A Meseház óvodába járó 
gyerekek is kivonultak vilá-
gítani. A kicsinyek vígan ug-
rándozva várták meg társai-
kat, majd páros „libasor-
ban”, a szülők és óvónők kí-
séretében, apró lámpásaik-
kal világítva elindultak, 
hogy megkerüljék és körbe-
világítsák óvodájukat.

A Vörösmarty gimnázium-
ban is Márton-napoztak a fi-
atalabb diákok: bemutatók-
kal, vetélkedőkkel elevení-
tették fel a naphoz kapcsoló-
dó hagyományokat és Szent 
Márton életét. A programot a 
nyolcadikosok szervezték, 
és az ötödik, hatodik és hete-
dik osztályosok vettek részt 
rajta. n ÁdÁm–BÁlint

A Béke téri Kincses Óvodában egész héten a szent életével, illetve a 
kapcsolódó néphagyományokkal foglalkoztak a gyerekek

A Marianum Iskolában sváb táncházzal indult a délután, majd öt 
órakor meggyújtották a lampionjaikat, lámpásaikat, és énekelve 
sétáltak át a Jézus Szíve-templomba
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Labdarúgás

Tov ább menetel az Érdi VSE
Az NB III Nyugati csoportjának 15. fordulójában 
az Érdi VSE labdarúgócsapata a Videoton FC II 
csapatához látogatott. A hazai csapatot Horváth 
Tamás kapus, valamint Pölöskei Zsolt és Asmir 
Suljic személyében több NB I-es mérkőzést maga 
mögött tudó játékos erősítette. A vendégeknél a 
sérültek felépültek, így Limperger Zsolt csapata az 
általa legjobbnak vélt összeállításban vehette fel 
a küzdelmet.

Mostoha időjárás, szakadó 
eső fogadta a csapatokat, de 
ez nem zavarta a játékosokat. 
A vendég érdiek léptek fel tá-
madóbban, amelynek hamar 
meglett az eredménye. A 14. 
percben Németh Gábor labdá-
jával Balázsovics Máté lépett 
ki, Varga Bence szabálytala-
nul állította meg a tizenhato-
son belül. A büntetőt Melczer 
Vilmos értékesítette (0–1). To-
vábbra is jó iramú, változatos 
küzdelem folyt a pályán, érdi 
fölénnyel, amely újabb vendég-
gólt eredményezett. A 23. 
percben Melczer Vilmos be-
adását Csizmadia Zoltán fe-
jelte a kapuba (0–2). A kétgó-
los érdi vezetés túlzottan meg-
nyugtatta a vendégeket, ezt 

kihasználva a 26. percben Bé-
várdi Zsombor cselezte be 
magát az érdi tizenhatoson 
belülre, ahol Bozsoki Imre 
szabálytalanul szerelte. A 
büntetőből Pölöskei Zsolt szé-
pített (1–2). Összekapta magát 
az érdi gárda és a 39. percben 
újra kétgólosra nőtt az előnye, 
miután Melczer Vilmos szögle-
tét Bozsoki Imre csúsztatta 
védhetetlenül a hosszú felső 
sarokba (1–3). Hazai gól vezet-
te be a második félidőt. A 48. 
percben Varga Bence Bozsoki 
Imre kíséretében a kapujából 
kimozduló Kertész Ferenc fe-
lett emelt a hálóba (2–3). Szo-
rossá vált az eredmény, így 
izgalmas lett a találkozó. A 
hazai csapat többet birtokolta 

a labdát, de az érdi kontrák 
rendre veszélyesek voltak. Az 
érdiek végig kontrollálták a 
mérkőzést, így a győzelmük-
kel nagyot léptek előre az őszi 
elsőség felé. „Sokkal frissebb 
volt a csapatunk, mint az el-
múlt héten. A Videotonról tud-
tuk, hogy egy játszó csapat. A 
találkozó eredménye a jobb 
helyzetkihasználáson fog 
múlni. Ez nekünk sikerült job-
ban. Örülünk a győzelemnek” 
– értékelt Limperger Zsolt. A 
16. fordulóban november 19-
én, szombaton 13 órakor az 
Érdi VSE a Komárom VSE 
csapatát fogadja az Ercsi úti 
Sporttelepen. n Harmat Jenő

NB III, Nyugati csoport, 15. 
forduló; Videoton FC II–Érdi 
VSe 2–3 (1–3)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, 
Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. 
– Kónya, Csizmadia (Honti, 
82.), Melczer – Tárkányi 
(Gyurácz B., 70.), Balázsovics, 
Kelemen (Pintér N., 58.). Veze-
tőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Pölöskei Zs. (24. 
– tizenegyesből), Varga Ben-
ce (48.), ill. Melczer (14. – ti-
zenegyesből), Csizmadia 
(23.), Bozsoki (39.)

Kézilabda EHF-kupa

Hét gólos előnyből várják a visszavágót!
Tulajdonképpen végig vezetett (mindössze 0–0-
nál és 1–1-nél volt egál) és hétgólos győzelmet 
aratott az ÉRD női kézilabdacsapata az EHF-Kupa 
selejtezőjének harmadik körében a címvédő 
Dunaújvárosi KKA elleni hazai mérkőzésen.

Remekül kezdődött és úgy 
is folytatódott érdi szempont-
ból az EHF-Kupa magyar 
párharca, hiszen Janurik 
Kingáék igen hamar meg-
alapozták győzelmüket, mi-
után már az ötödik percben 
4–1-re vezettek, s előnyüket 
a folyatásban csak tovább 
növelték. Noha Zdrav ko 
Zovko meccs előtti nyilatko-
zatában azt mondta, hogy 
Andjela Bulatovicsra, Ka-
tarina Krpezs-Slezákra és 
Klivinyi Kingára nagyon 
kell figyelniük, az első tizen-
egy gólt ők hárman hozták 
össze (Bulatovics kétszer, 
Krpezs háromszor, Klivinyi 
hatszor (!) volt eredményes). 
Ezek közül több lerohanás 
vagy gyorsindítás után szü-
letett, s a hazaiak a rende-
zetlen vendégvédelmet köny-
nyedén átjátszották. Csak 
néha Oguntoye Viktória 
akadályozta meg az érdi gó-

lokat. Aztán a kiváló érdi vé-
dekezésnek és Janurik Kin-
ga első tizenhét percben be-
mutatott kilenc hárításának 
köszönhetően az ÉRD 10–4-
re lépett meg, pedig Zdravko 
Zovko kétszer is próbálta 
rendezni a sorokat. Az ÉRD 
masszív védekezése és krea-
tív támadása élvezetes, lát-
ványos játékot hozott, s 
ugyan Szabó Edina lányai 
már a 25. percben nyolc gól-
lal vezettek, a félidő hajrájá-
ban Camila Micijevic há-
romszor is bevette a hazai 
kaput, így maradt a hatgólos 
félidei előny. A térfélcsere 
után Mireya González 
eresztett el néhány bombát, s 
a 19–11-es hazai előny után 
már majdnem számolhatott 
volna a Dunaújvárosra az 
ÉRD, de Kovács Annáék is 
megérkeztek a meccsbe és 
négy gólra zárkóztak. Aztán 
pedig úgy tűnt, hogy még 

szoros is lehet a vége, de hiá-
ba forgatta csapatát a vendé-
gek trénere, a Kohász játéka 
nem akart összeállni, az 
ÉRD pedig összességében 
átrohant ellenfelén és köny-
nyed, 29–22-es győzelmet 
aratott. Klivinyi Kinga épp 
ilyen mérkőzésre számított. 
„Úgy gondoltam, hogy ha hat 
góllal tudunk nyerni, az már 
jó. Ez már nem az Issy elleni 
tavaszi csapat, szóval remé-
lem, elég lesz. De úgy me-
gyünk Dunaújvárosba, hogy 
ott is nyerni szeretnénk. Nem 
volt tökéletes meccs, hullám-
zott a teljesítményünk, kon-
centrációban kicsit kienged-
tünk, akkor kicsit felpuhult a 
védekezés, de Edinától kap-
tunk egy hidegzuhanyt és 
összeszedtük magunkat” – 
jegyezte meg a nyolcgólos 
Klivinyi, míg Szabó Edina az 
ilyen párharcoknál úgy 
szokta kezdeni, hogy vége az 
első félidőnek. „Ez egy két 
mérkőzésből álló párharc. 
Az első félidővel elégedettek 
lehetünk és büszkék lehe-
tünk rá, hiszen egy nagyon jó 
csapat ellen játszottunk és 
huszonkét gólt kaptunk, az 

egy jó teljesítmény. Remek 
játékot látott a közönség, 
nagy küzdelem volt, de ilyen 
az európai kupa, sose adja 
fel senki. Nem tört meg egy 
pillanatra sem az ellenfél. 
Volt, amikor szorosabb is le-
hetett volna, de szerencsére 
észnél voltak a lányok és 
helyreállt a rend. Nagyon so-
kat fogunk dolgozni a követ-

kező héten. Először a Buda-
örs elleni bajnoki mérkőzés-
re, aztán a visszavágóra” – 
fogalmazott az érdiek veze-
tőedzője. A visszavágót 
szombaton, november 19-én, 
18.30-kor rendezik Dunaúj-
városban. Az ÉRD Budaörs 
elleni bajnoki mérkőzését 
lapzártánk után játszották.

Qn DomonkoS BálInt

EHF-Kupa, 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés, ÉrD–Dunaújvárosi 
kka 29–22 (15–9)
ÉRD. JANURIK – KRPEZS 8 (4), M. GONZÁLEZ 4, A. BULATO-
VICS 2, KISFALUDY 4, KLIVINYI 8, Araújo. Csere: Gridnyeva, 
Győri (kapusok), Signaté 1, Barján 2, Szabó L., Gulyás. Edző: 
Szabó Edina
Az eredmény alakulása: 5. perc: 4–1. 13. p.: 7–3. 20. p.: 12–5. 
25. p.: 14–6. 36. p.: 19–11. 42. p.: 19–15. 50. p.: 25–19. Kiállítá-
sok: 4, ill. 10 perc, Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1.

Katarina Krpezs-Slezákra hiába vigyázott az ellenfél, nyolc gól lőtt
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Szinkronúszás

Nag yon szépen 
szerepeltek
Az ÉRD Aréna adott otthont a IV. Aquatic Szink-
ronúszó Kupának, amelyen tizennyolc egyesület 
közel négyszáz sportolója vett részt, a házigazda 
– egyébként az ÉRD Arénában is edző – Aquatic 
Szinkronúszó Sportegyesület pedig szépen sze-
repelt, hiszen a sportágat szeptemberben kezdő 
egységek is jó eredményeket értek el.

A IV. Aquatic Kupa első
sorban a felkészülés jegyé
ben zajlott, hiszen a héten, 
november 18. és 20. között az 
ÉRD Arénában rendezik a 
Magyar Kupát, így erre a vi
adalra tökéletes volt a hely
szín és az időpont is. Az 
Aquatic Kupa egyik különle
gessége volt, hogy a FINA (a 
vizes sportokat tömörítő 
nemzetközi szervezet) lebo

nyolítási rendje és kategóri
ái szerint tartották a ver
senyt. „A legjobb időpontot 
tudtuk megtalálni, hiszen 
számos egyesület, amely 
részt vesz a hétvégi Magyar 
Kupán, már most megméret
tette magát” – fogalmazott 
Erdős Eszter, az Aquatic 
Szinkronúszó SE vezetője, 
hozzátéve, hogy ez is volt a 
céljuk: az évad nagy verse

nye előtt legyen egy felmérő 
verseny. A szervezési oldal 
sem volt egyszerű, hiszen 
négyszáz versenyzőt és a te
mérdek egyesületet, illetve a 
kilátogató szurkolókat kel
lett kiszolgálni, koordinálni, 
amely nem egyszerű feladat, 
pláne úgy, hogy a program
ban ne legyen csúszás. „A 
szervezést tekintve nagyon 
büszkék vagyunk, mert egy 
feszített tempójú napon va
gyunk túl és minden gördü

lékenyen lezajlott. Rugalma
san tudtuk kezelni az esetle
gesen felmerülő kisebb prob
lémákat” – jegyezte meg a 
szervező. Az eredményeket 
tekintve Erdős Eszter el
mondta, hogy elsősorban az 
a céljuk, hogy a kezdő spor
tolóknak megmutassák a 
szinkronúszás versenyzői 
oldalát, hiszen a csapat nagy 
része vagy még ismerkedik a 
sportággal, vagy éppen kor
osztályváltás után van, így a 

legjobbakhoz képest kéthá
rom év is lehet jelenleg a le
maradásuk, pedig tavaly – a 
korosztályváltás előtt – ott 
voltak a közvetlen élmezőny
ben.

November 18–20. között 
pedig a Magyar Kupáé lesz a 
terep az ÉRD Arénában, 
ahol a nemzetközi viadalon 
hét ország több mint százöt
ven sportolója méreti meg 
magát.

QQ Domi

Kun g fu wushu 

Fej  enként majd’ két érem
Sikeresen szerepelt az Érdi Shaolin Wushu 
és Sportakrobatikai Sportegyesület a hazai 
rendezésű kung fu wushu országos bajnoki 
döntőn, miután a kilenc érdi induló összesen 
tizenhét érmet szerzett.

A Batthyány Sportisko
lai Általános Iskolában 
rendezett 2016os kung fu 
wushu országos bajnok
ság döntőjébe az év köz
ben rendezett fordulók 
összesített eredményei 
alapján jutottak be a spor
tolók. Az érdiek tizenegy 
arany és háromhárom 
ezüst, illetve bronzérmet 
gyűjtöttek. „Voltak, akik 
több kategóriában indul
tak, ketten is, akik össze
sen négy érmet szereztek. 
A felnőtt női kategóriában 
is lett magyar bajnokunk, 

ami kifejezetten jó és a 
serdülőknél is van olyan 
versenyzőnk, aki már ka
csintgat a felnőtt mezőny 
felé és stabil teljesítmény
nyel szerezte meg az első 
helyet” – fogalmazott Ba-
logh Péter, az ÉSWS SE 
elnöke, az ob főszervező
je. Az országos bajnokság 
fináléján közel 130 sporto
ló mérette meg magát és 
összesen 110 kategóriá
ban indulhattak. A döntők 
után az ország tizenhét 
stílusmestere és csapata
ik tartottak gálát, ahol 

bemutatták a rájuk jel
lemző stílusokat.

Az országos bajnokság 
végével még nem ért véget 
az év az ÉSWS SEnek, 
amely sikeres évet zárt, 
hiszen a tizenegy orszá
gos bajnoki cím mellett a 
világban is megmutatta 
magát az egyesület, mivel 
korábban Kínában egye
düli külföldiként szerepel
tek egy expón, míg Bécs
ben az Egyesült Nemzetek 
Szervezete (ENSZ) által 
rendezett kiállításon is 

ott voltak az egyesület 
sportolói. Arról nem is be
szélve, hogy nemrég Mák 
Attila a Nemzet Fiatal Te
hetségeiért Ösztöndíjat is 
átvetette, amelyet az Em
beri Erőforrások Minisz
tériuma 509 fiatal sporto
lónak ítélt oda az ország
ból. Az ÉSWS SE még de
cemberben, a Kőrösi Cso
ma Általános Iskola tor
nacsarnokában tart egy 
MikulásKupát, amellyel 
lezárja a 2016os eszten
dőt. Q Domonkos

Röplabda

Megnyerték a hazai tornát
Hazai környezetben, a Bolyai 

János Általános Iskolában meg
nyerte az országos mini bajnok
ság kvalifikációs tornáját a Del
ta RSE Érd korosztályos lány 
röplabdacsapata. Dömötör-
Mátrai Beáta lányai szettvesz
teség nélkül állhattak fel a dobo
gó legmagasabb fokára, miután 
a B jelű, háromcsapatos csoport
ból előbb a Herculest, aztán a 

Szeged első csapatát is 3:0ra 
legyőzték, majd a keresztjáték
ban a Gödöllő elleni két győztes 
játszmáig tartó találkozót is 
könnyedén, 2:0ra nyerték. A 
döntőben pedig a Vasas sem tu
dott megálljt parancsolni a házi
gazdának, a Delta itt is 2:0ra 
nyert és megnyerte a hazai ren
dezésű kvalifikációs tornát a 
miniknél. Q D.B.

i. hely: Balis Attila  Dáriusz  (modern 
wushu chang cuan, gyerek II); Mák At
tila (modern wushu nan cuan, gyerek 
II és modern wushu nan dao, gyerek 
II); Nagy Márk Krisztián (modern wus-
hu nan chuan, serdülő pusztakezes és 
modern wushu nan dao, serdülő 
fegyveres); Varga Levente (modern 
wushu nan chuan, gyerek III puszta-
kezes); Gál Edina (modern wushu nan 
chuan, serdülő pusztakezes); Veres 
Mátyás (tradicionális külső erő, junior 
pusztakezes és modern wushu qiang, 
junior fegyveres); Bogó Rebeka (tradi-
cionális külső erő, felnőtt pusztakezes 
és tradicionális külső erő, felnőtt hosz-
szúfegyver)
ii. hely: Mák Attila (tradicionális külső 
erő, gyerek II); Nagy Márk Krisztián 
(tradicionális külső erő, serdülő pusz-
takezes és tradicionális külső erő, ser-
dülő hosszúfegyver)
iii. hely: Mák Attila (tradicionális kül-
ső erő, gyerek II hosszú fegyver); Be
cságh Boglárka Orsolya (modern wus-
hu chang chuan, gyerek II pusztake-
zes); Magyari László (tradicionális kül-
ső erő, senior pusztakezes)

Kemény, harcos meccseket láthatott a közönség Érden

Közel 400 szinkronúszó tehetség kapott bemutatkozási lehetőséget az Érd Arénában
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AMagyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Telki, Budajenő, Százhalombatta,Diósd,
Törökbálint településeken

kézbesítő,

Budaörs településen
kézbesítő és csomagkézbesítő,

Érd településen
kézbesítő, kerékpáros
és motoros kézbesítő,
munkatársakat keres.

Amunkakör betöltésének feltétele:
• iskolai végzettség: kézbesítő és kerékpáros
kézbesítő munkakörben 8 általános
motoros és csomagkézbesítő munkakörben
8 általános és (B kategóriás jogosítvány).

• Bejegyzés-mentes Erkölcsi Bizonyítvány.
Előnyt jelent:

• társaság által elfogadott szakképesítés,
mely belső képzés során elsajátítható.

Bérezés:megegyezés szerint.
Amunkakör betölthető: azonnal.
A jelentkezés: folyamatos.
Jelentkezés és információ:
Kaszásné Kováts Judit Tel: (30)772-4584.
Email: KaszasneKovats.Judit@posta.hu

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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AMagyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Érd, Százhalombatta,Törökbálint
településeken
felvevő,

Érd településen
rendszeres helyettes,

Tök településen
postavezető I.

munkatársakat keres.
Amunkakör betöltésének feltétele:

• iskolai végzettség: érettségi.
• Bejegyzés-mentes Erkölcsi Bizonyítvány.

Előnyt jelent:
• társaság által elfogadott szakképesítés,
mely belső képzés során elsajátítható.

Bérezés:megegyezés szerint.
Amunkakör betölthető: azonnal.
A jelentkezés: folyamatos.
Jelentkezés és információ:
Kaszásné Kováts Judit Tel: (30)772-4584
Email: KaszasneKovats.Judit@posta.hu
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A HÁDA ruházati üzletébe

ruházati eladó munkatársat
keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)
Fényképes önéletrajzokat az outlet@hadakft.hu e-mail címen várunk.

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

39

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban! 

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12. 
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

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

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

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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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 Denit 
vagy Pepét, 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

Deni 5 hónap körüli, élénk, fog
lalkozásigényes, közepesre nö
vő kanocska. Kertes házban, 
bejá rással érezné jól magát.

Pepe 6 hónap körüli, barátsá
gos, vidám, játékos, kistestű 
kan kutyus, pekingi keverék, 
benti tartásra vihető.

OKTATÁS

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

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

VEGYES

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

Bio cékla, és szabadon tartott ba-
romfi eladó. (évesek). Üzemké-
pes szobakályhát vásárolnék.
06-30/97-99-378.

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

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

Svéd THULE Ocean 600 tip. síbox
kitűnő állapotban féláron ela-
dó. 06-30/941-4763

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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ÁLLÁST KÍNÁL

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az
iroda@szigetelokboltja.com e-mail címen.
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Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul Érden

November 19-én.

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

www.vokk.hu
Engedélyszám:

E-000160/2014/A001

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.
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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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.
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Építőipari karbantartó
cég felvételre keres
kőművest, burkolót és

segédmunkást.
Brigádok kíméljenek!
TT l..: 0 -30/22 22-11995577
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Hírlapfeldolgozó-munkatársa-
kat keresünk, elsősorban férfi
munkatársak jelentkezését vár-
juk. Bejelentett munkaviszony.
Részmunkaidőben, állva végez-
hető könnyű fizikai mun-
ka.Munkaidő naponta 20.15-
23.15-ig. Munkavégzés helye:
Harbor Logisztikai Park. Jelent-
kezés fényképes önéletrajzzal
e-mailben:
signummotor@gmail.com

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező
kozmetikus, fodrászésműkörmös
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 41
45
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EGÉSZSÉG

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

nemzetközi fuvarozáshoz 3,5 tonnás tehergépkocsira,
Nyugat-Európai relációba. B kategória elegendő.

Tapasztalat előny, minimális angol nyelvtudás szükséges.

Tel on: -30/2 -5432

kö i f á h á h é k i

Érden egyszoba, összkomfortos
lakás kiadó egy/két fő részére.
06-20/268-10-19.

Szoba kiadó kb. 40-50 éves dol-
gozó férfinak ház körüli mun-
káért. 23/366-581.

EsztErgályost
felveszünk XXII. kerületi

munkahelyre, hagyományos
gépre 8/6/4 órás munkaidővel.

tel.: 06-209808077
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Eladói munkatársat kErEsünk!
Törökbálinti ruházati üzletünkbe eladó

munkatársat keresünk. Akár pályakezdőt is!
Kedvezőmunkafeltételek. Megbízható csapat.
Érd.: 0036-30-9135978 41

76
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ÁLLÁST KERES

Kiadó 2 ágyas szoba, dolgozó fér-
fiaknak. (előny, ha kollégák) 06-
30/429-53-65.

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

A Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény azonnali belépéssel,
délutános (17.00-22.00) 5 órás
műszakkal, takarítónőt keres.
Telefon: 06-20/328-88-86.

Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek, egész vagy rész-
munkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/65-70-762.

Megbízható, fiatalos takarítónőt
keresek heti 1-szer Tusculá-
numban. Sürgős. Tel.: 06-20/
382-7731.

GARÁZS

Keresek valakit, aki olcsón tudna
villanyszerelési munkálatokban
segíteni. 06-23-360-468, 06-30-
502-9157.

Kiadó raktár 18 m2, garázs 16 m2

hosszabb távra. 30.000,-Ft/hó
és 25.000,-Ft/hó. Egyben
50.000,-Ft/hó. 06-23/382-367;
06-20/344-74-66; 20/806-17-38.

Kertimunkást heti egy napra fel-
veszünk. info@himerklima.hu
06-23/381-589 - 18h után.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22
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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

MŰSZAKI CIKK

Eladó vizes-száraz takarítógép,
Nayman villanyvarrógép. 06-
20/483-0448.

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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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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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/935-1817, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

49
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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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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

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

41
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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-725-5374 41
60
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Kert és kert körüli munkára idős,
megbízható nyugdíjast kere-
sek. 06-20/483-0448.

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

41
87

88

Ács- és kőművesmunkát, új tető,
régi tető átrakását, (bontás nél-
kül is), beázás és viharkár elhá-
rítását legolcsóbban vállalom.
0630/566-90-51

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

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

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

Gázszerelés, gázvezetékek építé-
se, gáztervezés, kémény építés,
nyomáspróba, műszaki átadás.
06-20/9-888-640.

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

396971

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 41
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Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

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

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

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

Ingyenes
szemvizsgálat!
Szemüvegrendelés esetén.

(Időpontegyeztetés szükséges.)

Csak ezen a napon

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

OPTIKA NAP
2016. 11. 22.
(kedd, 10–18 óráig)

szemmérés
Személyre szabott szemüveg

+

RENDKÍVÜLI
Ön is

nézzen be!
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100%-os natúr préselt
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPER -és MEGGYLEKVÁR
termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
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Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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24 | 2016. november 16. |    hirdetés

41
83

84

41
74

49


