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„Aki zenével foglalkozik, nemesebb lelkületű lesz”
 Interjú Szóka Júlia primadonnával n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 45. szám    2016. november 23.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ötv en tonna fa rászorulóknak
Ötszáz mázsa fát vágtak fel és 

szállítottak ki rászorulóknak szom-
baton. Az akcióban az egyházak, ci-
vil szervezetek, a gondozóközpont, 
az Ifjúsági Önkormányzat tagjai, 
valamint helyi képviselők mellett 
részt vett Simó Károly alpolgár-
mester és Aradszki András állam-
titkár, a térség országgyűlési képvi-
selője is. Aradszki András kiemelte: 
rendkívül sokan vettek részt az akci-
óban, ami a fát ajándékozó Szent Vi-
tus Alapítvány jóvoltából valósulha-
tott meg. Paróczai Zoltánné, a Habi-
litációs Központ egységvezetője 
hangsúlyozta: országszerte is ritkán 
fordul elő, hogy ilyen széles körű ösz-
szefogással valósuljon meg egy civil 
kezdeményezés. Az idős, egyedülál-
ló, illetve sérült, beteg rászorulók 
részére, a Topoly utcai idősotthon 
kertjében fűrészelték és hasogatták 
fel a tűzifát, majd rakták teherautó-
ra és szállították házhoz.
 n 7. oldal

Idősek karácsonya

Idén az Érd Arénában tartják a rendezvényt, ahol Osz-
vald Marika főszereplésével egy nagyszabású ope-
rettgálát tekinthetnek meg a városunkban élő szép-
korúak. A december 15-én, 15 órakor kezdődő műsor-
ra a belépés ingyenes.  n 6. oldal

A Bolyaiak nyomában

Az Érdligeti Általános Iskola 1,4 millió forintot nyert el 
a Határtalanul pályázat keretében egy erdélyi kirán-
dulásra. A negyvenhárom diák és négy tanáruk olyan 
városokat, településeket keresett fel, amely a Bolyaiak 
életében szerepet játszott.  n 18. oldal

Ősszel első az Érdi VSE

Az NB III Nyugati csoportjának 16. fordulójában az 
Érdi VSE a Komárom VSE csapatát fogadta, a mérkő-
zést 2-0-ra nyerte a hazai csapat. Köszönhetően an-
nak, hogy a Kaposvári Rákóczi FC kikapott az FC Ajká-
tól, az érdiek előnye behozhatatlan.  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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Karácsonyi készülődés

Adv enti programok a városban
Hétvégén beköszönt az ad-
vent, az ünnepvárás idősza-
ka. Sokféle programmal 
készülnek a karácsony előt-
ti hetekre a városi intézmé-
nyek, egyesületek. Ezekből 
adunk egy kis ízelítőt.

Idén is különleges progra-
mokkal várja a Szepes Gyu-
la Művelődési Központ a csa-
ládokat advent négy vasár-
napján. November 27-én kö-
zösségi gyertyagyújtásra 
várják az érdeklődőket a vá-
ros főterén, T. Mészáros 
András polgármester és az 
eg yházak képviselőinek 
közreműködésével. Ezen a 
délutánon a Pumukli óvoda, 
a Csurgó Zenekar és a 
Maszk Bábszínpad előadá-
sait láthatják az érdeklődők; 
a gyerekeket kézműves kuc-
kóval és játszóházzal, vala-
mint forró csokival, kürtős 
kaláccsal, házi csokival, mé-
zeskalács-figurákkal és 
még sok meglepetéssel vár-
ják – tudtuk meg Wolf Kata-
lintól, a művelődési központ 
igazgatójától.

December 4-én délután a 
45 esztendős fennállását ün-
neplő Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkör ad ünnepi 
műsort a művelődési köz-
pontban, népszokásokkal, 
betlehemes játékok bemuta-
tásával. A második adventi 
gyertyát a népdalkör tagjai-
val együtt gyújthatják meg a 
résztvevők.

December 11-én a művelő-
dési házban karácsonyváró 
családi délutánra várják az 

érdieket: lesz hangszersimo-
gató, táncház és kreatív sa-
rok is. A harmadik gyertyát 
közös éneklés keretében 
gyújtják majd meg a családi 
délután vendégei.

December 18-án Szulák 
Andrea ad élő koncertet az 
érdieknek – ez lesz az egyet-
len olyan adventi programja 
a művelődési központnak, 
amelyre belépőjegyet kell 
váltani.

– Első és harmadik vasár-
napi programunk főleg a 
családoknak szól, de szere-
tettel látunk mindenkit, aki 
szeretne velünk ráhangolód-
ni az ünnepekre. A második 
vasárnap azokat várjuk, 
akik valamilyen módon a 
Bukovinai Népdalkörhöz 
kapcsolódnak, illetve érdek-
lődnek a dalaik, népszoká-
saik iránt. Szulák Andrea 
koncertje pedig a karácso-
nyi készülődés finisében 
maga lesz a kikapcsolódás, 
a pihenés – zárta szavait 
Wolf Katalin.

Ünnepi meseszombat
A Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár is több ingyenes 
karácsonyi programmal ké-
szül: november 28-tól az Al-
kotó Olvasónk című sorozat 
keretében Katonáné Oan-
cea Erika festett karácsonyi 
díszekből összeállított kiál-
lítása tekinthető meg, de-
cember 14-én délután ötkor 
Fénnyel teli sötét címmel Su-
dár Annamária és Török 
Máté tart adventi előadóes-
tet – tudtuk meg Nida Judit 

igazgatóhelyettestől, aki el-
mondta azt is: a könyvtár 
adventi tematikus könyvvá-
logatása december 5-étől 
lesz elérhető.

A gyermekkönyvtár is 
több programmal készül az 
adventre: november 28-tól 
december 4-ig Mikulás-napi 
foglalkozásokkal várják az 
óvodás csoportokat, előzetes 
bejelentkezéssel.

December 3-án délelőtt 
kézműveskedős meseszom-
batot tartanak Némedi-Var-
ga Tímea színművésszel; ez 
a rendezvény is ingyenes, de 
előzetes bejelentkezést kér-
nek a könyvtárosok, a nagy 
érdeklődés miatt. December 
13-án délután két órától ka-
rácsonyváró kreatív dél-
utánra várják a gyerekeket.

A zenei könyvtárban de-
cember hónapban ingyenes 
zenés ünnepváró foglalkozá-
sokat tartanak gyermekcso-
portoknak, előzetes beje-
lentkezéssel.

Ételosztás, 
csengettyűzés

A Szociális Gondozó Köz-
pont és az egyházak idén is 
minden adventi vasárnap 
déli egy órától étel- és ruha-
osztást szerveznek, az Emma 
utca 8. szám alatt (a helyszín 
tehát nem a korábban meg-
szokott, hanem a családsegí-
tő régi épülete). December 
22-én házhoz szállítják a rá-
szorulóknak a meleg ételt.

Lelki táplálékot a Dr. Di-
zseri Tamás Habilitációs 

Központ csengettyűsei ad-
nak: a sérült fiatalok már 
hetek óta készülnek a kará-
csonyi koncertekre. Decem-
ber 4-én a parkvárosi refor-
mátus templomban lépnek 
fel, 17-én Zuglóban csengety-
tyűznek jótékonysági esten, 
19-én pedig az idősotthon 
ágyban fekvő, mozgásképte-
len lakóinak énekelnek, ze-
nélnek.

A szociális foglalkoztatás-
ban részt vevő fiatalok idén 
is számtalan karácsonyi ke-
rámiát, varrottast és üveg-
képet készítettek, illetve ké-
szítenek: ezeket Székesfe-
hérváron, a püspökség udva-
rán, érdi vásárokon, illetve a 
Habilitációs Központ épüle-
tében vásárolhatják meg az 
érdeklődők.

Karácsonyi halászlé
Az Érd és Környéke Hor-

gászegyesület is készülődik 
már a karácsonyi vendéglá-
tásra: idén december 22-én, 
csütörtökön vendégelik meg 
a városiakat a hamisítatlan 

érdi halászlével – tudtuk 
meg Solti Gábor elnöktől, 
aki elmondta azt is: a hagyo-
mányoknak megfelelően a 
Pincetulajdonosok Egyesü-
lete forralt borral és teával, a 
Pataki curkászda bejglivel 
látja vendégül az érdeklődő-
ket, míg a friss kenyeret a 
Soós pékség szolgáltatja. A 
jó ebéd mellé Szigeti Eszter 
ad majd zenés műsort.

Magyarok Vására
December 10-én lesz leg-

közelebb Magyarok Vására, 
ahol a megszokott termékek-
kel, árusokkal találkozhat-
nak a főtéren járók. A ren-
dezvényt szervező Éltető 
Értékeinkért Egyesület de-
cemberben több karácsonyi 
kézműves foglalkozást is 
szervez a Parkvárosi Közös-
ségi Házban: december 1-jén 
délután (fél öttől fél hétig) 
gyertyát öntenek, 8-án és 15-
én pedig karácsonyi dísze-
ket készítenek majd a gyere-
kekkel.

QQ ÁdÁm Katalin

Készülnek a karácsonyi vásárfiák a Habilitációs Központban
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Beszélgetés Szóka Júlia primadonnával

Hum or, könnyedség, szerelem
Primadonnaként több mint negyedszázada debütált a 
Budapesti Operett Színházban, és tíz évvel később, 
1998-ban az Év primadonnája lett Lehár Ferenc Cigány-
szerelem című operettjének Zórika szerepében nyújtott 
alakításáért. Kislánykori álma vált valóra, amikor belé-
pett a „mosoly országába”, azóta is védjegye a mosolya 
és a hangja. Az Érden élő művész még ma is ennek a 
műfajnak az egyik legjelesebb művelője, de klassziku-
sokat, nótákat, örökzöldeket is szívesen énekel.

n Temesi LászLó

– Hogyan kezdődött a pá-
lyája, mindig énekes-színész 
akart lenni?

– Igen, de gyerekkorom-
ban még nem tudtam, hogy 
melyik műfajt válasszam. Ál-
talános iskolás koromban ki-
derült, hogy szép hangom 
van, több Ki mit tud?-on ének 
kategóriában első helyezést 
értem el, így predesztinálva 
éreztem magam, hogy ezt a 
hivatást válasszam. Édes-
anyám, akinek tanácsait 
mindig megfogadtam, azt ja-
vasolta, hogy ne a Színművé-
szeti Főiskolára jelentkez-
zek, hanem inkább zenei pá-
lyára. Szerinte a génjeimben 
hordom a színpadi rátermett-
séget, de a hangképzést na-
gyon komolyan kell venni, és 
magas fokon kell az ének-
technikát tanulni jó tanárok-
tól, hogy később bármit el 
tudjak énekelni. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főisko-
lán Bach János passiójával 
debütáltam, később több mű-
fajban, operettben, nótában, 
könnyűzenében, klasszikus 
dalokban álltam, illetve állok 
színpadra a mai napig is. Az 
előadóművészi diploma mellé 
megszereztem a zenepeda-
gógusi diplomát is.

– Kitől örökölte szép hangját?

– Édesanyámtól, aki éve-
ken keresztül tanult énekel-
ni, gyönyörű hangja volt, de a 
karrier helyett inkább a csa-
ládot választotta, két gyer-
meket szült, az öcsémmel 
együtt ma is Veszprémben él. 
Édesapámmal tagjai voltak a 
híres Veszprémi Vegyeskar-
nak, sajnos ő már nincs köz-
tünk. Nagybátyámnak, Si-
mon Géza érdemes és kiváló 
művésznek is szép hangja 
volt, haláláig a Győri Nemzeti 

Színház örökös tagjaként ze-
nés darabokban és filmekben 
jeleskedett. Nagy bánatomra 
vele soha nem játszhattam 
egy színpadon.

– Hová járt iskolába?

– Annak ellenére, hogy 
veszprémi a családunk – az 
általános iskolát ott végez-
tem el –, Pápán jártam a Türr 
István Gimnázium óvónőkép-
ző szakára, ahol Eisenbeck 
Ágotánál tanultam énekelni. 
Érettségi után eldöntöttem, 
hogy a színházi szakmát vá-
lasztom, hiszen már gyerek-
ként vonzott a színpad, kis-
lányként három évadban fel-
léptem a Veszprémi Petőfi 
Színházban, ahol Nyuszika 
szerepét játszottam Tamási 
Áron Búbos vitézében. Első 
mondatom így hangzott: „Ne-
kem nyúl a nevem, a lábam a 
kenyerem”. Nem gondoltam 
volna, hogy a mondat máso-
dik fele egy életre meghatá-
rozza a pályámat. Igaz, egy 
primadonnának elsősorban 
nem a lába a kenyere, hanem 
a hangja, de azért jól kell 
táncolnia is, minden mozdu-
latával eleganciát kell sugá-
roznia. A pápai évek után a 
győri konzervatóriumban 
tanultam zenei szakmai tár-
gyakat, például zenetörténe-
tet, összhangzattant. Szí-
nész nagybátyám tanácsára 
a Háry Jánosban szerepel-
tem az énekkarban, Magyar 
Mária és Bede-Fazekas 
Csaba játszották a főszere-
pet. Diákként rajongtam 
azokért a színészekért, akik 
később a kollegáim lettek. 
Így a színház, párhuzamo-
san az iskola mellett, része 
lett az életemnek.

– 1988-ban diplomázott. 
Utána rögtön a Budapesti 
Operettszínházhoz szerző-
dött?

– Utolsó éves főiskolás-
ként olvastam egy felhívást: 
a Pécsi Nemzeti Színház, 
szoprán szólista szerepkör-
ben tart meghallgatást. 
Próbát énekeltem, ami 
olyan jól sikerült, hogy már-
is felkínálták Puccini Bo-
héméletének Mimi és a Já-
nos vitéz mindkét szoprán 
szerepét. A magánélet 
azonban közbeszólt. Férjem 
és a gyerekvállalás miatt 
nem akartam vidékre szer-
ződni. Azt kértem a pécsi-
ektől, hogy várják meg, míg 
az Operettszínháznál is 
próbát énekelek. Ott is meg-
feleltem, így Keszler Pál 
igazgató felvett a Nagyme-
ző utcai teátrumba. Érde-
kes módon nem hittem ab-
ban, hogy ez a meghallga-
tás sikerülhet, ezért Mak-
láry László karnagytól 
megkérdeztem, hogyan si-
került a próbaéneklésem? 
Még azt is felvetettem neki, 
hogyha szólistának nem fe-
lelek meg, szívesen ott ma-
radnék a színház énekka-
rában, csak hogy a műfaj 
közelében lehessek. Maklá-
ry csodálkozva kérdezte: 
„Maga tisztában van a ké-
pességeivel?” Így lettem az 
Operettszínház primadon-
nája, 1988-ban.

– Jól indult a pályája…

– Valóban, nem panasz-
kodhatok, hiszen alig néhány 
hét után egy főszerepet bíz-
tak rám, Lehár Ferenc A mo-
soly országa című világhírű 
operettben. Aztán sorra jöt-
tek a nagy primadonna fő-
szerepek, a Csárdáskirály-
nőben, a Lili bárónőben, a 
Cigányszerelemben, a Cir-
kuszhercegnőben, a Gül ba-
bában, a Mária főhadnagy-
ban, a Marica grófnőben, a 
Sibyllben, a Luxemburg gróf-
jában, de akadt egy szubrett-
szerep is, Strauss Denevér 
című operettjében. Az Ope-
rettszínház mellett, vendég-
ként, oszlopos tagja voltam a 
Hidvégi Miklós vezette Mű-
vész Színháznak is, amivel 
tizenöt éven át jártuk a vilá-
got. Igaz, az Operettszínház-
zal is több földrészen megfor-
dultam.

– Ezek szerint elmondható 
önről, hogy világjáró prima-
donna?

– Igen, Európát többször 
bejártuk a társulatokkal, de 
sokszor turnéztam Ameriká-
ban, Japánban és Kanadá-
ban is. Mindegyik ország 
nagy élmény volt a számom-
ra, de talán a legjobban Ja-
pán fogott meg az egzotikus-
sága miatt. Szerencsére, ott 
is többször jártam. Ami a 
legnagyobb meglepetés volt a 
számomra, alig hittem el, 
hogy arrafelé mennyire sze-
retik az operettet és a műfaj 
képviselőit, amerre fellép-
tünk, szinte mindenütt rajon-
gással fogadtak bennünket. 
A Távol-Keleten szimfonikus 
zenekarral és a világhírű 
Kossuth-díjas prímás, ifjú 
Sánta Ferenc együttesével is 
többször koncerteztem. Ide-
haza pedig olyan, világszerte 
közvetített Interoperett szil-
veszteri műsorokban léptem 
fel a Vigadóban, amelyeknek 
köszönhetően próbaéneklés-
re hívtak Klagenfurtba.

– Kikkel lépett fel a húsz év 
alatt?

– Az operettszínjátszás 
színe-javával, Petress Zsu-
zsától Zentai Annáig, Far-
kas Bálinttól, Virágh Jó-
zseftől, Jankovts Józseftől 
Oszvald Marikáig, de pél-
daképemmel, Németh Mari-
kával is, aki – igen büszke 
vagyok rá – egy tévényilat-
kozatban az utódjának ne-
vezett meg, de duettet éne-
keltem televíziós műsorok-
ban, Darvas Ivánnal és Osz-
ter Sándorral is, Fellegi 
Ádám zongoraművésszel 
pedig egy Liszt-esten. Musi-
calben is kipróbálhattam 
magam, játszottam a legen-

dás Rockszínházban, példá-
ul a Nyomorultakban, de 
nagy megtiszteltetés ért 
évekkel ezelőtt, amikor 
Miklós Tibor, a Rockszín-
ház egykori vezetője, felkért 
a Freddie Mercury-emlék-
koncertre, amelyen Mont-
serrat Caballe, a világhírű 
operaénekesnő bőrébe búj-
hattam. A híres Barcelona 
dalt énekeltem el Serbán 
Attilával, többek között a 
Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon, óriási sikerrel. 
Nem hittem volna, hogy egy-
szer majd magyar–spanyol 
nyelven sikerre vihetem ezt 
a gyönyörű dalt. Olyan kivá-
ló rendezőkkel dolgozhat-
tam együtt az évek alatt, 
mint Vámos László, Szine-
tár Miklós, Seregi László, 
Horváth Péter, Iglódi Ist-
ván, Vándorfi László és 
Halasi Imre.

– Kitől tanulta a legtöbbet?

– Németh Marikától, a pri-
madonnák primadonnájától, 
akinek nagyban köszönhe-
tem, hogy én is ebben a mű-
fajban próbálok jeleskedni, 
mert kisgyermek koromban, 
mikor láttam a tévében egy 
filmben, akkor mondtam ki 
először, hogy én is operett-
énekes akarok lenni. S mi-
lyen az élet? Két évtizeddel 
később néhány darabban és 
tévéműsorban a partnere le-
hettem, így elleshettem tőle 
azokat a finomságokat, ame-
lyek tehetség nélkül megta-
nulhatatlanok. Németh Mari-
ka kedves, segítőkész, min-
den allűrtől mentes, nagysze-
rű énekes-színésznő volt, aki 
végig emberközeli maradt, 
nem csak bálvány.

– S ön mennyire maradt 
emberközelinek, illetve 

„Aki zenével foglalkozik, nemesebb lelkületű lesz”
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mennyire primadonna a civil 
életben?

– Semennyire! Szét tudom 
választani a kettőt. Mindig 
természetesen viselkedem 
anyaként, társként, barát
ként. Minden sztárallűrtől 
mentes vagyok, például nem 
ittak még soha a cipőmből 
pezsgőt, mint annak idején a 
Honthy Hannáéból.

– A magánéletben is min-
dig könnyed, vidám, mint a 
színpadon?

– Igyekszem megtartani a 
vidámságot, hiszen a létele
mem a mosoly és a szeretet. 
Élni és dolgozni csak jó han
gulatú közegben lehet, ahol 
érzi az ember a mások szere
tetét, de ez napjainkban ke
vésbé mondható el, ezért sem 
hiányzik már nekem nagyon 
a társulati élet. A sok intrika 
és rosszindulat koptat és 
megmérgezi az emberi kap
csolatokat.

– Az operett szerelmes mű-
faj… A primadonnának van 
kedvenc bonvivánja, akibe 
akár bele is szeret?

– Arra a pár órára, amíg a 
színpadon vagyok, valamennyi 
bonvivánba beleszeretek, 
ahogy a szerepem meg is kí
vánja, mint például, akikkel a 
legtöbbet játszottam, Jankovits 
Józsefbe, Leblanc Győzőbe és 
Virágh Józsefbe is. Mindig bele 
tudtam élni magam abba a 
helyzetbe, amelyet a primadon
nától elvár a közönség.

– Hogyan fogalmazná 
meg, mi az operett sava-
borsa?

– A humor, a vidámság, a 
mosoly, a könnyedség és a 
már említett szerelem. Hu
morral, szép zenével telített 
mese, ami nélkül nincs ope
rett! Ezt a műfajt csak azok
nak szabad művelniük, akik 
nem eljátsszák, hanem meg
élik szerepüket. Engem még 
ma is elvarázsol az operett!

– Meddig lehet primadon-
na a primadonna?

– Ameddig illúziót tud kel
teni. Erre jó példa Honthy 
Hanna és Németh Marika, 
akik még hetvenen, sőt nyolc
vanon túl is a színpadon ra
gyogtak.

– Van primadonna-után-
pótlás a családban?

– Esetleg bonviván… 
Ádám fiam huszonkét éves, 
szívesen meghallgat engem, 
gyakran megnézi a fellépé
seimet, egyébként jogot tanul 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. Van benne művé
szi hajlam, mert évekig zon
gorázott, gitározott és dobolt. 
A zene mellett a történelem, a 
filozófia, az irodalom érdekli 
és szép, elgondolkodtató ver
seket ír.

– Az ön sokoldalúságát bi-
zonyítja, hogy több prózai 
darabban is kipróbálhatta 
tehetségét.

– Szerencsémre a Turay 
Ida Színházban például a pri
madonna főszerepek mellett, 
Csurka István Döglött aknák 
című darabjában az ápolónőt 
játszottam Koncz Gáborral 
és Ujlaki Dénessel, míg Mó
ricz Zsigmond Nem élhetek 

muzsikaszó nélkül című da
rabjában a víg özvegyet. 
Ezenkívül kabaréban is ját
szom Nyertes Zsuzsával, az 
Egy fekete, egy szőkében, 
aminek az alcíme: Egy Nyer
tes Zsuzsa és egy Szóka
mondó Júlia, nemrég bejár
tuk vele Svédországot. Per
sze ebben sem maradnak a 
nézők zene és ének nélkül.

– Egyébként szókimondó?

– Eléggé, nem szeretem 
véka alá rejteni a véleménye

met, különösen, ha igazság
talanság ér.

– Az érdi Lukin László Alap-
fokú Művészeti iskolában a 
népdaltól az operáig több mű-
fajt oktat, s igyekszik átadni 
színpadi tudását is. Idén a pe-
dagógusnapon kiemelkedő 
szakmai munkáját miniszteri 
elismeréssel jutalmazták…

– Örömmel töltött el ez a 
kitüntetés. Negyedszázada 
élek Érden és tizennégy éve 
tanítok a „Lukinban”, ame
lyet, bárhol járok a világ
ban és bárhol nyilatkozom, 
tévében, rádióban, újságok
ban, mindenütt népszerűsí
tem. Akárcsak Érdet, ahol 
nagy öröm számomra, hogy 
a város vezetése igényt tart 
rendezvényeken művészi 
munkámra. Művésztanár
ként büszke vagyok rá, 
hogy tanítványaim jól sze
repelnek az országos ének

versenyeken, Ki mit tud?
okon, fesztiválokon. Általá
ban a tizenhat év felettieket 
tanítom, mert meg kell vár
ni a mutálási időszak végét. 
Akkor érdemes megkezde
ni a hangképzést, amikor 
már kevésbé változik a 
hang. A fiatalok többsége 
természetesen a populáris 
műfaj iránt érdeklődnek, 

ezért szorgalmazom, hogy 
hozzanak olyan dalokat, 
amelyek tetszenek nekik. 
Az oktatásban elsősorban a 
klasszikus zeneirodalomra 
fektetjük a hangsúlyt, 
amely nagyobb segítséget 
nyújt a technika elsajátítá
sához. Igyekszem minden
kinél minél hamarabb kide
ríteni, vane tehetsége, 
ezért az az egyik legfonto
sabb feladatom, hogy rávi
lágítsak, akármilyen mű
fajban is szeretne érvénye
sülni, alapok megszerzése 
nélkül nem megy! A techni
kát meg kell tanulni, mert 
az minden műfajban ugyan
az, később derül ki, hogy 
egyegy énekest mire pre
desztinálják a kvalitásai. 
Én gyermekkorom óta éne
kelek, ennek ellenére már 
befutott énekesként is he
tente egyszer járok énekta
nárhoz.

– Milyen tervei vannak? Mit 
szeretne még elérni a művészi 
pályán?

– Nagy szerepálmaim 
már nincsenek, viszont ér
dekel a zeneterápia mint 
tudományág. Természete
sen nem mondok nemet, ha 
felkérnek egy szerepre, de 
most már arra helyezem a 
hangsúlyt, hogy minél több 
fiatalnak adhassam át a tu
dásomat, a színpadi ta
pasztalataimat is, ezért 
gyakran adok lehetőséget 
számukra a közös fellépés
re. Célom, hogy növendéke
imet zeneszerető, zenéhez 
értő emberekké neveljem, 
mert vallom: aki zenével 
foglalkozik, nemesebb lel
kületű lesz.

Nyertes Zsuzsával. Egy szőke, egy fekete...
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Folyamatos munkálatok Ófalu-Újfaluban
A napokban megújult a lakótelepi játszótér, Ófaluban 
pedig idén folytatódott az utcák felszíni vízelvezetése – 
tudtuk meg Antunovits Antaltól (Fidesz–KDNP), az Ófa-
lu-Újfalu Településrészi Önkormányzat elnökétől, aki a 
Duna-parti egykori téglagyár megtisztításáról is tájé-
koztatta lapunkat.

Jelenleg a kút fúrása zajlik 
Ófaluban, amit egy új vízvéte-
li hely kialakítása követ. Ha 
elkészül, az új artézi kutat a 
régi, megszokott helyén talál-
ják majd a lakosok – emelte ki 
Antunovits Antal, a telepü-
lésrész önkormányzati képvi-
selője, hozzátéve: jól halad-
nak a próbafúrásokkal, már 
300 méter mélységnél tarta-
nak. Most a geológusok vizs-
gálják a talaj szerkezetét, 
hogy megállapítsák, hova he-

lyezhető el a vízszűrő, amely 
a szennyezésmentes artézi 
vizet biztosítja majd.

A Duna-part rendbetételé-
ről a képviselő elmondta, 
hogy a Modern Városok 
program fejlesztési keretből 
a város megvásárolta az egy-
kori, lepusztult téglagyári 
területet, és hozzálátott an-
nak rendezéséhez. A munká-
latokat az Érdi Közterület-
fenntartó Intézmény szak-
emberei végezték. Rengeteg 

betontömböt és a használha-
tatlan épületek lebontását 
követően keletkezett törme-
léket szállítottak onnan el. 
Többek között a gyárkémény 
is megsemmisítésre került – 
bár erről volt némi vita, hogy 
meghagyják-e, ám az épít-
mény szerkezete nem volt 
biztonságos. Csupán egyet-
len épületet sikerült meg-
menteni az ingatlanon, az 
egykori téglaszárítót, amely-
nek felújítják a tetőszerkeze-
tét, a padlózata pedig térkő-
borítást kap, így a jövőben 
akár szabadtéri színpadként 
is működhet. Sikerült tehát a 
13 hektáros téglagyári terü-
letet megtisztítani, most már 
gondolkodhatnak a fejlesz-

tés folytatásán – szögezte le 
a helyi politikus.

Antunovits Antal a képvi-
selői keretből megvalósított 
munkákról is említést tett. 
Tavaly befejezték a felszíni 
vízelvezetést a Sugár utcától 
az Arató utcáig, idén pedig a 
Széles útig folytatódott a 
munka, így a József Attila és 
a Dózsa György utcában is 
megoldódott a vízelvezetés. 
Ugyanakkor jól tudja – tette 
hozzá –, hogy még mindig 
rengeteg a megoldásra váró 
feladat Ófaluban. Mégis jól-
esően nyugtázta, hogy sike-
rült néhány, a lakosokat kü-
lönösen irritáló problémát 
megoldani. Ilyen a Kerék 
utca szilárd útburkolata 

vagy például az iskolával 
szembeni utcában megépült 
járda.

A kívülállóknak talán „ap-
ró-cseprő” munkálatoknak 
tűnnek, viszont sokat jelen-
tenek az ott élőknek. Aho-
gyan a lakótelepi játszótér 
gumitégla-borításának is el-
sősorban a kisgyermekes 
szülők örülnek legjobban, 
mert így nemcsak tisztább, 
hanem jóval biztonságosabb 
is lett.

Jól ismeri a körzetét, tud 
minden megoldásra váró fel-
adatról, de a források függ-
vényében, csak apró lépé-
sékkel lehet előre haladni – 
vélekedett Antunovits Antal.

QQ B. ÁBrahÁm

Ingyenes Nyugdíjas Expó érdieknek

Idő sek karácsonya az Arénában
A múlt héten Simó Károly alpolgármester (Fidesz–
KDNP) elnökletével ismét összeült városunk Idősügyi 
Tanácsa. A tagok megállapították, hogy az idei eszten-
dőre kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak, s 
alapvetően sikeresek voltak az idősek számára szerve-
zett rendezvények.

Körmöczi Erika, a Humán 
Iroda vezetője megköszönte a 
tagok áldozatos munkáját, 
majd az egyhangúlag elfoga-
dott, 2017. évi munkatervben 
lefektették, hogy a jó vissz-
hangot kapott rendezvények-
re mindenképpen számíthat-
nak az idősek.

Novellaíró pályázat helyett 
jövőre versírásra buzdítják a 
város nyugdíjasait. Májusban 
folytatódik a Ki mit tud?, au-

gusztusban megtartják a má-
sodik Lecsófesztivált, októ-
berben nagyszabású városi 
rendezvénnyel emlékeznek 
meg az idősek világnapjáról, 
decemberben pedig karácso-
nyi ünnepségre várják az Ér-
den élő szépkorúakat. Szintén 
nem marad el, de jobban át-
gondolják az Idősek Akadé-
miája előadás-sorozat témáit, 
s a szervezésre is nagyobb 
gondot fordítanak.

Az Idősügyi Tanács tovább-
ra is tervezi egy, az idősek át-
fogó tájékoztatását szolgáló 
információs füzet kiadását, 
de ennek anyagi fedezetére 
egyelőre még keresik a forrá-
sokat.

A novemberi ülésen arról is 
döntöttek a tanács tagjai, 
hogy idén az Érd Arénában 
tarják meg az Idősek karácso-
nya rendezvényt, ahol – Osz-
vald Marika főszereplésével 
– egy nagyszabású, másfél 
órás operettgálával kívánják 
megajándékozni a városunk-
ban élő szépkorúakat. A de-
cember 15-én, 15 órakor kez-
dődő műsorra a belépés in-
gyenes, de nyugdíjas-igazol-

vány és érdi lakcímkártya 
felmutatásához kötött.

Zárásként Simó Károly ar-
ról tájékoztatta a tanácstago-
kat, hogy még a héten a köz-
gyűlés elé kerül a szociális 
rendelet nyugdíjasokat ked-
vezően érintő módosítása. En-
nek lényege, hogy a lakás-
fenntartásra jogosultak a 
nyugdíjuk minimális emelke-
dése okán ne veszítsék el ezt a 
támogatást.

Az alpolgármester arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a 
fővárosi Syma-csarnokban 
november 25–26-án meg-
rendezésre kerülő Nyugdí-
jas Expó érdi résztvevőinek 
– lakcímkártya felmutatása 
mellett – nem kell belépési 
díjat fizetniük, mert az ön-
kormányzat az érdiek ré-
szére befizette a regisztrá-
ciós díjat.

QQ BÁlint Edit

Roma felzárkóztatási program
A múlt csütörtökön meg-
tartotta idei közmeghallga-
tását az Érdi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat. A 
legfőbb téma a roma közös-
ség képzési és elhelyezke-
dési lehetőségei voltak.

A pontos és átfogó tájékoz-
tatás érdekében a roma ön-
kormányzat meghívta az 
Érdi Járási Hivatal foglal-
koztatási osztályvezetőjét, 
Döllesné Kovács Gabriel-
lát, aki a hátrányos helyzetű 
munkanélküliek felzárkóz-
tatási programjának képzé-
seiről és elhelyezkedési le-
hetőségeiről tájékoztatta a 
megjelenteket.

Rafael Attilától, a roma 
önkormányzat elnökétől 

megtudtuk, hogy ők már ko-
rábban felvették a kapcsola-
tot a foglalkoztatási osztály-
lyal, s ennek köszönhetően 
már az idén is sok roma 
részt vett a programban, kö-
zülük többen sikeresen elhe-
lyezkedtek. Mivel a munka-
nélküliség a roma közösség 
egyik legsúlyosabb problé-
mája, a roma önkormányzat 
továbbra is kiemelkedő fel-
adatként kezeli a fiatalok 
továbbképzését és munka-
erőpiaci érvényesülését.

A közmeghallgatáson el-
hangzott, hogy kizárólag re-
gisztrált munkanélküliek él-
hetnek a felkínált lehetősé-
gekkel. Rafael Attila hang-
súlyozta: ha hozzájuk fordul-
nak, a szükséges iratok ösz-

szegyűjtésében és a kérdő-
ívek kitöltésében is bármikor 
segítséget nyújtanak, de erre 
a hivatalban is számíthat-
nak. Ahhoz, hogy megfelelő 
állást találjanak, részt kell 
venniük azokon a képzése-
ken, amelyeket befejezve ké-
pesek lesznek továbblépni.

Sajnálatos, hogy még min-
dig sokan vannak, akiknek 
elsőként a nyolcosztályos bi-
zonyítványt kell megszerez-
niük, s csak ezt követően ve-
hetnek részt a szakmai kép-
zéseken.

– Csak úgy boldogulhat-
nak, ha vállalják a tanulást 
– fogalmazott a roma elnök, 
hozzátéve: nagy segítséget 
jelent számukra, hogy a ta-
nulási időszak alatt is jár a 

közfoglalkoztatási bérmini-
mum, viszont cserébe ki kell 
tartani és levizsgázni.

Jelenleg több ezer roma él 
Érden, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat feltett szán-
déka, hogy január-február 
folyamán összeírják azokat, 
akik részt vehetnek az emlí-
tett felzárkóztatási prog-
ramban, ám – mint az több-
ször is elhangzott a közmeg-

hallgatás során is – csak 
annak tudnak segíteni, aki 
nemcsak az elején lelkese-
dik, hanem végig kitart!

A részletes tájékoztatás és 
személyre szóló tanácsadás 
érdekében azonban minden-
kinek érdemes felkeresni az 
Érdi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályát, ahol 
minden szükséges informá-
ciót megkapnak. Q BÁlint

A közmeghallgatáson részt vett Döllesné Kovács Gabriella, az Érdi 
Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője

Karácsonyra operettgálával ajándékozzák meg városunk szépkorúit
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Az Érdi Horvát Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST TART

2016. december 2-án,  
pénteken 18 órától

a Polgárok Háza Dísztermében
(2030 Érd, Alsó u. 3.)

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló

2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján,
a 306/2015. (XII.17.) határozatában foglaltakra figyelemmel,

2016. november 24-én, csütörtökön 17.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
Helyszín: Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.

A közmeghallgatáson a megjelentek közérdekű kérdést  
és javaslatot tehetnek.

Bemutatkozott az új kapitány
Sajtómegbeszélésre invi-
tálta az illetékességi terü-
letéhez tartozó médiumo-
kat dr. Szellák Norbert, az 
új érdi rendőrkapitány.

Az október közepén kine-
vezett vezető hiteles és pon-
tos tájékoztatást kért a saj-
tótól, amihez részéről is min-
den olyan segítséget meg-
ígért, ami az újságírók mun-
káját segíti a jövőben.

Dr. Szellák Norbertet ok-
tóber 16-án bízták meg az 
Érdi Rendőrkapitányság irá-
nyításával. A rendőr őrnagy 
1991-ben került a rendőrség 
állományába, a Dunaújváro-
si Rendőrkapitányságon dol-
gozott járőrként. Később 
bűnügyi technikus, majd 

szemlebizottság-vezető lett. 
Elvégezte a Rendőrtiszti Fő-
iskolát, majd a jogi egyete-
met. Mivel több évig tevé-
kenykedett a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság, illet-
ve a Dunakeszi Rendőrkapi-
tányság munkatársaként, jól 
ismeri a terület bűnügyi fer-
tőzöttségét.

Dr. Szellák Norbert a saj-
tónak elmondta, hogy egy jól 
működő kapitányságot vett 
át, aminek az átadás-átvéte-
le még zajlik. Kinevezése óta 
két kiemelt eseményt is lebo-
nyolítottak – az október 23-
ai ünnepet és a halottak nap-
ját –, ami véleménye szerint 
zökkenőmentesen folyt.

Az új rendőrkapitány már 
találkozott az érdi kapitány-

ság illetékességi területéhez 
tartozó települések polgár-
mestereivel, akikkel átbe-
szélték az aktuális problé-
mákat, amelyeket igyekez-
nek kezelni – az együttmű-
ködés jó – mondta Szellák 
Norbert. n Nyilas

Dr. Szellák Norbert hiteles és pon-
tos tájékoztatást kért a sajtótól

50 tonna adomány

Önk éntes favágók jótékonykodtak
Ötszáz mázsa fát vágtak fel és szállítottak ki rászoru-
lókhoz szombaton az egyházak, civil szervezetek, helyi 
cégek, városi intézmények önkéntesei. Aradszki András 
államtitkár a helyszínen kiemelte: rendkívül sokan vet-
tek részt az akcióban, ami a fát ajándékozó Szent Vitus 
Alapítvány jóvoltából valósulhatott meg.

A fővárosi Szent Vitus Ala-
pítvány jóvoltából mintegy 
harminc érdi rászoruló jut-
hatott fához szombaton: az 
alapítvány 500 mázsa fát vá-
sárolt az érdi idős, egyedül-

álló, illetve sérült, beteg rá-
szorulók részére, amit a To-
poly utcai idősotthon kertjé-
ben fűrészeltek és hasogat-
tak fel, majd raktak teherau-
tóra és szállítottak házhoz 
önkéntesek.

Az akcióban az egyházak, 
civil szervezetek, a gondozó-
központ, az Ifjúsági Önkor-
mányzat önkéntesei, vala-
mint helyi képviselők mellett 
részt vett Aradszki András 
államtitkár és Simó Károly 
alpolgármester is.

– Szép példáját mutatja ez 
az akció az emberi szeretet-

nek és áldozatvállalásnak. A 
mai nem egyedülálló kezde-
ményezés, hiszen évek óta 
zajlik Érden az egyházak és 
a szociális ágazat összefo-
gásával az ételosztás, faosz-

tásban viszont először ve-
szünk részt – mondta a dél-
előtti pihenő alkalmával 
Aradszki András, kiemelve: 
nagyon jó látni, milyen so-
kan csatlakoztak az akció-
hoz.

– A cél mellett, amiért dol-
gozunk, nagyon fontos az is, 
hogy akik eljöttek, szívvel-
lélekkel tették – mondta la-
punknak Simó Károly alpol-
gármester, aki szintén részt 
vett a szombati favágásban, 
ahogy Urbán Jonatán diák-
polgármester is, aki kérdé-
sünkre úgy fogalmazott: ter-

mészetesnek tartotta, hogy 
szervezetük is segítse a rá-
szorulókat.

Paróczai Zoltánné, a Ha-
bilitációs Központ egységve-
zetője szerint körülbelül het-
venen vehettek részt a mun-
kában.

– Szeretném kiemelni az 
Érdi Motoros Egyesületet; 
tagjaik nagyon sokat dolgoz-
tak szombaton. Nagyon jól-
esett, hogy az általunk meg-

keresett fuvarosok, vállalko-
zók ingyen házhoz szállítot-
ták a fát. Az ebédhez valók 
egy részét is adományként 
kaptuk, Morzsik Attila pe-
dig főzött ránk. A Szent Vi-
tus Alapítvány közvetítésé-
vel egy erdész is érkezett 
hozzánk, ő segített a hatal-
mas szálfák szakszerű fel-
vágásában – sorolta Pa-
róczai Zoltánné, hangsú-
lyozva: országszerte is rit-
kán fordul elő, hogy ilyen 
széles körű összefogással 
valósuljon meg egy civil kez-
deményezés. n ÁdÁm

Az akcióban részt vett Aradszki András államtitkár, országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) is

Terjesztési gondok

Búcsú a postától?
Mint azt már megírtuk, 

hónapok óta gond van la-
punk, az Érdi Újság terjesz-
tésével: a posta kiszervezte 
az újság terjesztését, és mi-
óta nem a postások kézbesí-
tik, több háztartásba nem 
jut el a lap. A városvezetés 
többször próbált tárgyalni 
az ügyben az illetékesek-
kel, mindhiába – végül a 
Magyar Posta vezérigazga-
tójához fordultak, akivel e 
héten tárgyalnak.

– Önkormányzatunkhoz 
nemcsak az Érdi Újság ter-
jesztésével, hanem az előfi-
zetéses napilapok nem 
megfelelő kézbesítésével 
kapcsolatban is érkeznek 
panaszok. Ezeket tolmá-
csolni fogom a posta vezér-
igazgatójának, és remélem, 
orvosolni fogják a problé-
mát – hangsúlyozta T. Mé-
száros András polgármes-
ter november 16-ai sajtótá-
jékoztatóján, hozzátéve: 
felkérték az Érdi Újság ki-
adóját, hogyha nem követ-
kezik be pozitív változás, 
bontson szerződést a postá-
val, és szervezze meg la-
punk kielégítő terjesztését.

– A legutóbbi ellenőrzése-
ken kiderült, hogy a Posta, 
illetve alvállalkozója a ter-
jesztés során nem szolgál-
tatja a szerződésben vállalt 
és elvárt minőséget. Ez 
nemcsak anyagi problémát 
jelent, hanem azért is gond, 
mert a közvélemény-kuta-

tásokból tudjuk: a lakosok 
többsége az Érdi Újságból 
tájékozódik, ami a helyi in-
formációkat, eseményeket 
illeti. Reméljük, a Magyar 
Posta nem veszi semmibe 
hetvenezer ember igényét, 
illetve egy megyei jogú vá-
ros piacát – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, aki 
kérdésünkre elmondta: a 
szankció hiábavaló, hiszen 
a Magyar Posta nem tudja 
kompenzálni azt, hogy a 
helyiek nem értesülnek a 
városi eseményekről, illet-
ve a hírek nem jutnak el az 
olvasókhoz. n Á. K.

Karácsonyi kivilágítás
Ahogy az elmúlt esztendőkben megszokhattuk, úgy idén 
is lesz városi díszkivilágítás: Érdligeten, Ófaluban és a vá-
rosközpontban lesznek ünnepi fények – tájékoztatott T. 
Mészáros András, aki sajtótájékoztatóján a téli időszak be-
köszöntével kapcsolatban hangsúlyozta azt is: bár az ÉKFI 
felkészült a télre, és szükség szerint csúszásmentesíti az 
utakat, az autósoktól is megkívánható ilyenkor a fokozott 
óvatosság, odafigyelés.
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Nincs harag Mozarttal

Egy  kontratenor megpróbáltatásai
Nemcsak önmagáról és 
különleges énekhangjáról 
mesélt, hanem egy rögtön-
zött koncert keretében 
énekművészi virtuozitá-
sát is megcsillogtatta Bá-
rány Péter operaénekes, 
aki a múlt csütörtökön volt 
a Zenei klub vendége.

Az énekművésszel Le-
hotka Ildikó zenei szakíró 
beszélgetett, amit a kont
ratenor fogalmával indítot
tak. Ez a női alt szólam 
hangmagasságot nagyjá
ból elérő, falzettszerű férfi 
énekes hang elsősorban a 
16–17. századi angol egy
házi zenében fordult elő. 
Nagy felfutást élvezett a 
barokk operaművészet
ben, amikor kasztrált éne
kesekkel erősítették az alt 
szólamot. Mozart a korai 
operáiban még alkalmaz
ta, de később „fertelmes
nek” nevezte. A 20. század 
második felében a régi 
zene historikus előadásain 
elevenítették fel ismét a 
kontratenor énektechni
kát. Korunk legismertebb 
művelői: Andreas Scholl, 

Birta Gábor, ill. ide volt so
rolható Michael Jackson is.

Mint megtudtuk, Bárány 
Péter a gimnáziumi éveiben 
még bariton volt, majd a kon
zíliumban kontratenort kez
dett tanulni. Az énekművész 
szerint ez a szólam koránt
sem hivatott hosszú távú te
vékenységre, úgy 40 éves 
kor után vége szakad. Mivel 
a kisebb és pontosabb moz
dulatú énektechnika egy ok
távval feljebb a hangszálak 
kisebb részét veszi igénybe, 
idővel a hangerő és a hang
szálak is sérülékenyebbé 
válnak.

Az énekművész nagyfokú 
szerénységére vall, hogy ő 
korántsem érzi magát sztár
énekesnek, bár elárulta, pár 
éve még Birta Gáborral 
együtt nagy reményekkel 
kezdték el operaházi pálya
futásukat, aztán Bárány Pé
terre mégsem találtak rá az 
áhított, megálmodott szere
pek, sajnos később külföldön 
sem. Úgy tapasztalja, hogy 
napjainkban a kontratenoro
kat inkább női mezzoszop
ránnal helyettesítik. Amikor 
külföldre költözött feleségé

vel, ott sem tudott megélni az 
éneklésből, így sok minden 
mással, jógával, thai masz
százzsal is próbálkozott, 
majd a zenéhez visszatérve 
vonós, pengetős hangszeres
ként dolgozott. Főleg azért 
történt így – fűzte hozzá –, 
mert alkalmatlan volt arra, 
hogy az operaügynöksége
ket járva próbálja meg elad
ni magát, ő ugyanis a tizedik 
után feladta! Sajnálatos, 
hogy képzett kontratenor
ként jelenleg sem lát túl nagy 
perspektívát maga előtt.

Elmondta: szabadidejében 
mindenevő a zenehallgatás
ban, de a kortárs zenéért 
nem rajong. Őt elsősorban az 
a modern zene érdekli, 
amely foglyul ejti. Úgy tartja 
ugyanis, hogy a zene arra 
való, hogy kiragadja az em
bert, s elvigye egy olyan 
szférába, ahol nem tartóz
kodhat a hétköznapokban. 
Ennek fényében persze a 
kortárs zenében is rábuk
kanhatunk azokra a művek
re, amelyek képesek elvará
zsolni, de Péter mégis szíve
sebben hallgat Mozart mu
zsikát.

A Zenei klub hallgatósága 
már a beszélgetés kezdetétől 
szívébe zárta az egyébként 
víg kedélyű, magáról őszin
tén valló, rokonszenves és 
közvetlen fiatalembert, pe
dig a ráadás csak ezután kö

vetkezett: a kontratenor mű
vész – egy rögtönzött kon
cert keretében – csodálatos 
énekhangját is megcsillog
tatta Mézes Gyöngyi zongo
rakíséretében.

QQ Bálint Edit

Bárány Péterre még nem találtak rá az áhított, megálmodott szerepek

Mozart-mise a Gellért utcában
Rendhagyó katolikus 
szentmisén vehettek részt 
az érdiek vasárnap. A Kar-
melita katolikus templom-
ban az egyház idei, az ir-
galmasság jegyében eltelt 
esztendejét Wolfgang 
Amadeus Mozart C-dúr 
Dominicus Messe című 
művének elhangzásával 
zárták.

Különleges volt november 
20án este az egyébként szo
kásos, vasárnap esti szent
mise a Gellért utcai temp
lomban. Ezúttal a résztve
vők Mozart egyik miséjét is 
meghallgathatták három 
kórus és egy hangszeres 
együttes előadásában.

Ahogy azt az Érdi Kama
razenekar művészeti vezető
jétől, Rédai Erzsébettől 
megtudtuk, a Mozartmise 
előadásának ötlete a száz
halombattai énekkarok ve
zetőitől ered. Rédai Erzsébet 
kiemelte, a battai kórusokat 
már ismerték, velük adtak is 
már elő közösen egy misét, 
de a többi résztvevővel, köz
tük a budapesti Moments ka
marakórussal sem volt ne
héz összehangolódni. Az 

utóbbi énekkar vezetője, 
Schreiber Kánya Ditta ve
zényelte le az egész hang
versenyt.

Szopránt Pallagi Teréz, al
tot Szilágyi Szilvia énekelt. 
A tenor Földesi Gergely, a 
basszus Murai Norbert volt.

Az érdi fellépést koránt
sem volt könnyű megoldani, 
hiszen a Gellért utcai katoli
kus templom – ilyen sok em
ber számára meglehetősen 
szűkös – karzatán kellett el
helyezkedniük a fellépők
nek. A keskeny csigalépcsőn 
pedig nem lehetett felvinni a 
nagyobb hangszereket, így 

azokat egy különleges eme
lővel kellett feljuttatni a kar
zatra.

Mozart művének a templo
mi környezet autentikus 
hangzást biztosított. A ka
marazenekar és a kórusok 
repertoárjain egyébként is 
gyakran szerepelnek egyhá
zi zenék, de ilyen összefo
gásra és zenei összhangra 
ritkán van példa, mint amit 
vasárnap hallhattunk.

A kamarazenekarral leg
közelebb a szokásos kará
csonyi koncerten találkoz
hat az érdi közönség.

QQ B. áBrahám

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

: 70/608-0808 | : erd@ema.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

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

Előjegyzés telefon alapján:

06-30/195-46-76
Érd, Szabadság tér 9.

40
18

98

9kultúra  | 2016. november 23. |

Egy  könnycsepp India arcáról
Srí Lanka, az Indiai-óceán 
álomszigete. Ezzel a cím-
mel tartott előadást Hege-
dűs Gyula agrármérnök, 
barlangkutató a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.

Srí Lanka – vagy ahogy a 
gyarmatosítók idejében hív-
ták, Ceylon – egy könny-
csepp alakú sziget az Indiai-
óceánban, Indiától délre, az 
Egyenlítőtől 880 km-re 
északra. Az érdeklődők 
megismerkedhettek a sziget 
történetével, társadalmi és 
kulturális életével, valamint 
természeti értékeivel.

A szigetet nagy részben 
szingalézek lakják, azonban 
az őslakosságról, a veddák-
ról és a tamilokról sem sza-
bad megfeledkezni – hang-
súlyozta Hegedűs Gyula. A 
szigeten élők körében na-
gyon nagy a vallási toleran-
cia, a legelterjedtebb vallás 
a buddhizmus, így Buddha-
szobor számtalan kolostor-
ban, imahelyen és múzeum-
ban is megtalálható.

A szigetnek rendkívül 
gazdag az állatvilága, vallá-
si okokra visszavezethetően 
az itt élők nagyon tisztelik a 

házi és a vadon élő állatokat 
egyaránt. Rengeteg elefánt 
van a szigeten, melyek közül 
a vad elefántok akár veszé-
lyesek is lehetnek, előfordul, 

hogy feldúlják a pálmakuny-
hókat – mondta el az előadó.

Mindenhol előfordul a ma-
jom, a gyík, ami akár 3 méte-
resre megnő, de van kobra, 
denevér és skorpió is a szige-
ten. A lakosok hatalmas rizs-
földeken és a brit gyarmati 
időszakból megmaradt teaül-

tetvényeken dolgoznak. Srí 
Lanka nagyon gazdag és 
buja növényvilággal bír, meg-
terem a kókusz, a banán és a 
mangó számos fajtája, de van 

avokádó és dohány is. Mindig 
van étel és soha nincs fagy – 
hangzott el az előadáson.

Legközelebb a Múzeumba-
rát Kör előadásainak sorá-
ban december 13-án Ger-
csák Gábor mutatja be Szar-
dínia szigetét.

Forrás: ÉrdMost.hu

A legelterjedtebb vallás a buddhizmus  (Fotó: srilanka.hu)

Átmenetek a sötétből a világosba

A r egényírás mint vonatozás
Több művén is dolgozik 
egyszerre, mintha három 
„szobából” járna ki-be, s 
közben mindegyikben 
nagyszerűen elkalandozik 
– árulta el Kopor Tihamér, 
aki eddig megjelent három 
regénye után most első no-
velláskötetével lepte meg 
olvasóit.

A Csuka Zoltán Könyvtár-
ban megtartott könyvbemu-
tatót egyik novella felolvasá-
sával indította Gárdos Atti-
la, a közönség pedig azt 
kapta feladatul: találja ki, 
melyik műfajhoz tartozik, 
amit hallott. A szerzővel be-
szélgető Bognár Nándor így 
kísérelt meg rávilágítani 
arra, hogy a Talán című el-
beszélés-gyűjteményt a mű-
faji megítélés sokfélesége 
jellemzi.

A szerző ugyanis bátran 
nyúlt hol a szatíra eszközé-
hez, sőt még a legreményte-
lenebb helyzeteknek is rend-
re meglátja az ironikus olda-
lát. Kopor Tihamér szerint 
ez nem tudatosan történik 
így, hanem a téma választja 

meg a műfajt s a közöttük 
lévő átmenetet is. Mert a sza-
tírában benne rejtőzik a drá-
ma, s óhatatlan a drámai 
fordulat is.

Ha jól meggondoljuk, az 
egész életünk ilyen – muta-
tott rá az író. Nincsenek tö-
kéletesen sötét, s még kevés-
bé tökéletesen világos hely-
zetek, hanem mindkettőt 
magukban hordozzák a min-
dennapjaink. Az írások pe-
dig – amennyiben ügyesen 
bántunk a szavakkal – sok-
féle hatással bírnak az olva-
sóra.

A kötet címe, a Talán a vá-
laszutat, a többféle lehetősé-
get rejti magában. Olykor 
egy másik lehetőség kitelje-
sedését is sejteti, de az már 
egy egészen másik út lenne, 
ami mindent megváltoztat. 
Az ő protestáns lelke viszont 
inkább hajlik a predesztiná-
ció – az eleve elrendelt – felé.

A nézőket a műhelytitkok-
ba avatva Kopor Tihamér el-
árulta: ha novellát ír, mindig 
egy előzetes vázlattal kezd. 
A regénynél azonban nem 
látja ennek szükségét, mert 

az olyan, mintha felülne egy 
vonatra, amely viszi vala-
merre. Az elbeszélés viszont 
rövid, konkrét műfaj, szük-
séges megszabni a határait. 
A téma is meghatározó eb-
ben, hiszen előfordult, hogy 
néha ki kellett egészíteni, 
mert túl nyúlfarknyi lett, 
máskor úgy ítélte meg, feles-
leges „túlragozni” azt, ami-
ben nincs több. Persze, amíg 
ír, korántsem műfajban gon-
dolkodik, hiszen úgyis adja 
magát a történet, hogy mi 
lesz belőle – fogalmazott a 
szerző, hozzátéve: egyetlen-
egy írása szól róla, az összes 
többi csupán egy-egy impul-
zus felépítése és kiteljesítése 
abból a sajátos szemszögből, 
ahogyan ő látja a világot az 
írásain keresztül.

Az elbeszélések az elmúlt 
évtizedek különböző idősza-
kaiban születtek. Nincs kö-
zöttük semmilyen összefüg-
gés, viszont változatos műfa-
jokkal, történetekkel, sze-
replőkkel találkozhat az ol-
vasó. Akad köztük sci-finek 
tűnő, de mégsem egészen az, 
de olvashatunk drámát, kri-

mit és szatírát is. Mint kide-
rült, Kopor Tihamér már az 
újabb, ezúttal pszichokrimi 
regényén dolgozik, amely-
ben a mesélő egy, az 1930-as 
években történt titokzatos 
bűncselekményről rántja le 

a leplet. Közben az újabb no-
velláskötet is formálódik, 
hisz akadnak még nem kö-
zölt írások, meg közben is 
születnek újabb elbeszélé-
sek.

QQ BE

Kopor Tihamér már az újabb, ezúttal pszichokrimi regényén dolgozik



MEGJELENT
ADUNÁNTÚL CSALÁ

DI

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

üü
k
üükmemememegg aa
kkekkkkkekekekk l?ll

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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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.

KÖNYV

Isa bel Allende: Maya naplója
Isabel Allende a kortárs 

spanyol irodalom egyik leg-
olvasottabb szerzője. Maya 
naplója című regénye egy 
kamaszlányról szól, aki 
mélyre süllyed, de végül 
megtalálja a helyes utat.

Maya Vidal alig múlt tizen-
hat éves, szülei nem törődtek 
vele (anyja már gyerekkorá-
ban elhagyta, apja a munká-
ja miatt alig-alig látja), egye-
dül a nagyszülei között érez-
te otthon magát. Amikor 
meghal szeretett nagyapja, 
Pipo, elkezd lefelé csúszni a 
lejtőn. Egyre meggondolatla-
nabbul viselkedik. Először 
még csak „játssza” a dühös 
kamaszt, aztán jön a szana-
tórium, ahonnan Las Vegas-
ba szökik. Az alkohol csak 
az első lépés a kemény dro-
gok felé. Három év alatt meg-
tapasztalja a legszörnyűbb 
élethelyzeteket. Olyanra 
kényszerítik, amit nem akar 
megtenni, úgy él, amit az-
előtt el sem tudott volna kép-
zelni magáról, míg végül ki 
tud szabadulni a gödörből. 
Tizenkilenc éves, amikor 
Kaliforniát elhagyva Chilé-

be utazik. És mi lehet csodá-
latosabb hely a lélek gyógyí-
tására, mint egy eldugott 
sziget Chile partjainál? Tá-
vozáskor kreol nagyanyja 
még a kezébe nyom egy füze-
tet, hogy abba írja meg mind-
azt, amit átélt az elmúlt idő-

szakban, hogy az emlékeit 
magával hordozva túl tudjon 
lépni a múlton. Ebben segít 
neki Chiloé szigete – és a 
naplója, ahova mindent leje-
gyez. Mi pedig végigkövet-
jük őt ezen a hosszú úton, 
ami valójában alig négy év 

története. Közben megis-
merjük Chiloé szigetét és az 
ott élő embereket, akik ré-
szesei lettek a lány életének.

„Egyik regényalakomtól 
sem szenvedtem annyit, mint 
Mayától. Néha kedvem lett 
volna lekeverni neki egy po-

font, hogy észhez térítsem, 
máskor pedig a karomba 
szorítottam volna, hogy meg-
védjem a világtól és a saját 
meggondolatlanságaitól”.

A kötetet megtalálhatják a 
Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban!

Forrás: Isabel Allende/Facebook
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Szendvicspanel tetőre
és oldalfalra készletről!

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

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

Szigetelt tetőpanel PUR töltettel
bruttó4763Ft/m2-től

Szigetelt fal panel PUR töltettel
bruttó4318Ft/m2-től
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta

41
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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

KOSARAS KATALIN-BÁL
Belépőjegy 3000 Ft. Jegyek csak 
elővételben kaphatók!
Információ: 06-23-364-097, 06-30-597-
8817
November 26-án, szombaton 20 órától

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 

vására
December 3-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁSOK

KAMARATEREM
MUSTRA
Érdi fiatal alkotók kiállítása
Megtekinthető november hónapban

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Ahol én jártam, városok éjjel-
nappal”
Dósa László fotókiállítása
Megtekinthető december hónapban

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása
Megtekinthető november hónapban

KLUBÉLET

VITALITÁS KLUB
Dumaparti, esetleg nótázás is
November 28-án, hétfőn 17 órakor

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

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

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 korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, pedagó-
gusigazolvány és nyugdíjas-igazol-
vány is kedvezményre jogosít.
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkoz-
nak!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
ALKOTÓ OLVASÓ
Festett karácsonyi díszek
Katonáné Oancea Erika kiállítása
Megtekinthető december hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Mikulás-nap
November 28-tól december 4-ig

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

MESESZOMBAT
Mikulásváró mesék és kézműves-
kedés
A mesét előadja Némedi-Varga Tímea 
színművész
December 3-án, szombaton 10.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁSOK
Itt van az ősz, itt van újra
Hangszerek állathangokon
Zenés foglalkozások óvodásoknak és kis-
iskolásoknak
November hónapban

RAJZPÁLYÁZAT
A természet hangjai
Bővebb információk elérhetőek a Zenei 
könyvtár elérhetőségein, valamint hon-
lapunkon
Eredményhirdetés november 30-án, szer-
dán 16 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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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

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

Ajándékozzon könyvtári 
tagságot szeretteinek!
További információk a 
könyvtár részlegeiben 

személyesen vagy 
bármelyik elérhetőségen!

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 28., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Illényi Katica és a Budapesti  
 vonósok koncertje 1. rész
 koncertfilm
20:10 Élő örökségünk  15/1. rész
 ismeretterjesztő sorozat
20:40  Bibliai Szabadegyetem   
 90/21. rész 
21:40 mozgás
 sportmagazin
22:10 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
22:40 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

NovemBer 29., 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 30., 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

DecemBer 1., 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

DecemBer 2., 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

DecemBer 3., 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

DecemBer 4., 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 1–3.
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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Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

ápoló 
munkakör betöltésére.

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

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

•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez.

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

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

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be. 
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

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: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca 
8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek 
részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált 
körülmények között. Segítséget nyújt szociális problémák 
megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelés-
ében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak 
támogatásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közös-

ségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi 
végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedé-
selemző, pszichológus,

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

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

ti eljárással összefüggő kezeléséhez.
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 
Demjén Szilvia nyújt, a 06 23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 
7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 1/1070/2016, valamint a munka-
kör 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 munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az 
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg-
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

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

Fel hívás Csuka Zoltán Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdése értelmében a Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható, 
akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében 
gyakorlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes 
munkásságukkal szolgálták a település művelődését.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt sze
mély tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot 
rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefogla
lva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban 
kell megtenni. A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelé
si és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a 
díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2017. január 22-én kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgár-
mesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Budai út 8). A postai beérkezés és személyes 
benyújtás határideje: 2016. december 5. (hétfő) 18.30 óra.

 Köznevelési és Művelődési Bizottság

Fel hívás Érdi Művészeti Díjra
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. 
§ (1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a sze-
mélyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén 
kiemelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységük-
kel, alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének öregbítéséhez.

A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt sze
mély tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot 
rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefog
lalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban 
kell megtenni. A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelé
si és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a 
díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2017. január 22-én kerül átadásra.

A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgár-
mesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási 
időben személyesen (Érd, Budai út 8). A postai beérkezés és személyes 
benyújtás határideje: 2016. december 5. (hétfő) 18.30 óra.

 Köznevelési és Művelődési Bizottság
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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.

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-as 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-as 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.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

takarítói álláshely 
betöltésére

munkatársakat keres.
Munkaviszony: határozatlan 
idejű, 3 hónapos próbaidő kikö-
téssel.
Foglalkoztatás jellege: heti 40 
óra vagy heti 20 óra.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
Ellátandó feladatok: a Pol-
gármesteri Hivatal épületeinek 
belső és külső udvari területein 
a takarítási feladatok minőségi 
elvégzése.
Jogállás, illetmény és jutta-
tások: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Munka Törvénykönyvéről” szóló 
2012. évi I. törvény, valamint Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának közszolgálati szabály-
zata az irányadó.
A munkakör betöltésének 
feltételei:
•	 általános iskolai végzettség,
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.
Az állás betöltésénél előnyt 
jelent:
•	 megbízhatóság,

•	 takarítói munkakörben 
eltöltött gyakorlat,

•	 jó fizikai és egészségi 
állapot,

•	 terhelhetőség.
Benyújtandó iratok, igazo-
lások:
•	 végzettséget igazoló bizo-

nyítvány egyszerű másolata,
•	 fényképes önéletrajz.
A munkakör legkorábban 
betölthető: 2016. december 1. 
napjától.
A jelentkezés határideje: 2016. 
november 28. Jelentkezni Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Polgárok Háza, Gond-
nokság (fsz. 12.) Rozgits Károly 
üzemeltetési előadónál. További 
információt a 06-23-522-352-es 
telefonszámon lehet kérni.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
munkaszerződés feltétele: három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak Jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 
óra.
Álláshelyek száma: 5 fő.
A munkavégzés helye: az Érdi Szivárvány Óvoda és 
Tagóvodái
•	 Kisfenyves Tagóvoda, 2030 Érd, Erkel u. 4;
•	 Meseház Tagóvoda, 2030 Érd, Gyula utca 33–37;
•	 Napsugár Tagóvoda, 2030 Érd, Tárnoki út 58–62;
•	 Tusculanum Tagóvoda, 2030 Érd, László tér 1.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 
óvodapedagógusi feladatok ellátása, a 3–7 éves korú 
gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel. 
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és 
a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus
•	 felsőfokú iskolai végzettség
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő 
pedagógusi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 érvényes erkölcsi bizonyítvány,
•	 végzettséget igazoló okirat másolata,
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából 

figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb 
végzettségeket igazoló okiratok másolata,

•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja: 2016. 
december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
november 28.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány 

Óvoda címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.) 
megküldésével, a borítékon fel kell tüntetni: 
óvodapedagógus;

•	 személyesen Simonics Gabriella intézményvezető 
részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. 
november 30.

FELHÍVÁS
Érd Kiváló Sportolója Díj

Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsa-
pata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi 
elismerését az érdi általános és középiskolák azon ta-
nulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános 
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő 
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú 
Város hírnevét.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak ado-
mányozható, akik egyéni, vagy csapatsportágban 
országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. 
helyezést értek el, illetve válogatott kerettagok.
Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak 
adományozható, akik a szakszövetség által kiírt csa-
patsportágban országos diákolimpia országos döntő-
jén 1–3. helyezést értek el vagy országos bajnokságon 
1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata 
Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, 
valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javas-
latot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint a 
sportszervezetek vezetői az elismerések adományo-
zása érdekében évente egy személyre és egy csapatra 
tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredmé-
nyekről, a válogatottságról a sportág országos szakszö-
vetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek 
az igazolása szükséges.Az elismerés adományozásáról 
a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A benyújtás határideje: 2017. 01. 06.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címez-
ve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, 
Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril 
Károly sportreferens nyújt a következő elérhetősége-
ken: 06/23 522-300/ 251-es mellék, havril.karoly@
erd.hu.
 Sport és Ifjúsági Bizottság

Mik ulások a Főtéren
A sokéves hagyományt folytatva, városunk legkisebbjei idén 
is személyesen találkozhatnak Érd főterén a Mikulásokkal. 
December 6-án 10–14 óráig, valamint 16–18 óráig a Polgá-
rok Háza mellett felállított, Mindenki karácsonyfája körül az 
érdi Fidesz és Fidelitas Mikulásai, no meg Krampuszai várják 
apró ajándékokkal a gyerekeket és kísérőiket!

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!

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



optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

(az Interspar üzletsorán)

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

50%
kedvezmény

50%
kedvezmény

a lencsére

A páratlan, páros
                       ajánlat!

a keretre

Az akció december 1–31-ig,
meghatározott lencse és 

kerettípusokra vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

4
2

0
9
10

18 | 2016. november 23. |    helyi érték

Szalagtűzés a Gárdonyiban
Ötven végzős diákra került 
fel az elválást szimbolizáló 
szalag péntek délután, az 
iskola negyedik szalagava-
tó ünnepségén, az Érd Aré-
nában.

Mint Pintérné Bernyó Pi-
roska igazgatótól megtud-
tuk, idén először az iskola 
valamennyi tanulója jelen 
volt a rendezvényen.

– A szalagnak – amit mi a 
gárdonyis kitűzővel kombi-
náltunk – szimbolikus jelen-
tése van; ez a búcsú első lé-
pése, innentől már repül az 
idő az érettségiig – mondta 
lapunknak az igazgatónő.

Két osztály avattak fel 
pénteken, akik a szalag-
tűzést követően közösen tán-

colták el a hagyományos ke-
ringőt, majd következtek a 
vidám osztálytáncok. A fia-
talok hangulata egész este 
igen vidám volt: számukra 
ez a nap nem annyira az el-
válást, mint inkább a vidám-
ságot, az izgalmat jelentette.

– A szalagavató vég, de 
egyben kezdet is: sok lehető-

ség nyílik meg most előttünk 
– mondta kérdésünkre egy 
végzős fiatalember, aki úgy 
látta: a szalagavató nem 
mérföldkő az életükben, in-
kább egy kellemes, emléke-
zetes este – egyben az érett-
ségire való komoly készülő-
dés kezdete.

QQ ÁdÁm

„A szalagavató vég, de egyben kezdet is”

Szélesedik a képzési paletta

Nyí lt nap a szakképzőben
Több mint háromszázan 
látogattak el múlt szerdán 
a Kós Károly Szakképző 
Iskola nyílt napjára. Az in-
tézményben jövőre két új 
szak is indul.

Szakmai órák, előadások, 
bemutatók keretében ismer-
kedhettek meg a továbbta-
nulni készülő nyolcadikosok 
az érdi szakképző iskola ta-
gozataival, tanáraival és di-
ákjaival november 16-án. 
Attól függően, hogy ki mi-
lyen irányban szeretne to-
vábbtanulni, eldönthette, 
hogy a cukrász szakmai 
órát, a rendész tájékoztatót 
vagy épp az autószerelési 

gyakorlatot választja, hogy 
csak párat említsünk a bősé-
ges programkínálatból. A 
képzési paletta idén még 
szélesebb, mint tavaly, hi-
szen az iskolában a négy 
szakgimnáziumi tagozaton 
kívül (autószerelő, kereske-
dő, irodai titkár, közszolgá-
lati ügyintéző) már tíz szak-
mát (cukrász, szakács, pin-
cér, eladó, festő/mázoló/ta-
pétázó, karosszérialakatos, 
központifűtés- és gázszere-
lő, villanyszerelő, szerszám-
készítő, gépi forgácsoló) ta-
nulhatnak a diákok, szakkö-
zépiskolai keretek között.

– Gépi forgácsoló és szer-
számkészítő szak már volt 

korábban, és most szeret-
nénk visszaállítani. Ezek hi-
ányszakmák, ami azt jelenti, 
hogy az ezeket választó diá-
kok plusztámogatásban ré-
szesülnek – tudtuk meg Dó-
zsa Lajos igazgatótól, aki 
hozzátette: akik e két szak-
mát kitanulják, Érden is ta-
lálnak megfelelő munkale-
hetőséget.

Azt, hogy az iskola nép-
szerű nemcsak az érdi, ha-
nem a környékbeli diákok 
körében is, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az érdeklődők 
rendkívül magas száma és 
az, hogy sokan nem Érdről, 
hanem a környező települé-
sekről érkeztek.

– Villanyszerelő szeretnék 
lenni, és mivel ez az iskola 
van hozzánk a legközelebb, 
ide szeretnék felvételizni – 
mondta a martonvásári Do-
minik, hozzátéve: érdekes-
nek tartja ezt a szakmát, és 
nagyon megragadta a szak-
mai bemutató is. – Szeretnék 
érettségit szerezni, és utána 

még több szakmát kitanulni. 
Így biztosabb lesz a megél-
hetés – hangsúlyozta.

A nyolcadikos Vivien 
rendőr szeretne lenni; mint 
érdeklődésünkre elmondta, 
azért is esett a Kós iskolára 
a választása, mert így nem 
kell messzire utaznia. 

QQ Á. K.

Aki most nyolcadikos, két év múlva már talán maga is bemutathatja 
tudását a „gólyáknak”

Határtalanul Erdélyben

Érd ligetisek a Bolyaiak nyomában
Negyvenhárom érdligetis hetedikes diák vett részt októ-
berben a Határtalanul pályázat keretében egy erdélyi 
kiránduláson. Élményeiket hazahozták a többieknek, és 
egy különleges előadás, illetve vetélkedő keretében osz-
tották meg velük.

Az Érdligeti Általános Isko-
la 1,4 millió forintot nyert el a 
Határtalanul pályázat kereté-
ben egy különleges erdélyi ki-
rándulásra. A negyvenhárom 
diák és négy tanáruk Bolyai 
János matematikus és család-
ja szülőhelyét, illetve olyan 
városokat, településeket kere-
sett fel, amely a Bolyaiak éle-
tében szerepet játszott.

– Tanulóink egy része emelt 
szinten tanulja a matematikát, 
így adódott ez a tematika. Ter-
mészetesen felkerestünk egy-

két olyan helyszínt is, amihez 
a család nem kötődött, viszont 
mindenképp látnunk kellett – 
mondta lapunknak az út fő-
szervezője, Hajdu Hajnal.

A csoport október 18–21. kö-
zött ellátogatott Nagyvárad-
ra, Kolozsvárra, Tordára, Ma-
rosvásárhelyre, Szovátára, 
Parajdra, Korondra, Bólyára, 
Gyulafehérvárra és Aradra. 
Az útról múlt hétfőn tartottak 
vetített képes beszámolót a di-
ákok és a tanárok az Érdligeti 
iskola felső tagozatának. Egy 

Erdélyről szóló totót is össze-
állítottak azoknak, akik nem 
vettek részt a kiránduláson, 
amire a diákok az elhangzott 
előadás alapján tudtak vála-
szolni – így ők is részesei le-
hettek ennek a négy napnak. 
Ebben segítségükre volt az a 
kiállítás is, ami az iskola első 
emeletén kapott helyet: erdé-
lyi népművészeti tárgyakat 
mutattak be, az egyik, erdélyi 
származású tanárnő gyűjté-
séből.

– Székelyudvarhelyről szár-
mazom, bár születésem óta 
Érden élek. Minden nyáron 
hazalátogatok Erdélybe, de 
voltak olyan helyszínek is, 
ahol most jártam először, mint 
például a Tordai-hasadéknál 

– mondta lapunknak az egyik 
hetedikes. Többeknek ez volt 
az első erdélyi útja, de volt 
olyan kislány is, akinek az 
édesapja lelkipásztor, és több-
ször volt már kint a család er-
délyi gyülekezeteknél.

– Sok olyan városban vol-
tunk most, amiről már hallot-
tam, de még nem volt módom 
elmenni oda – tette hozzá 
Abigél.

A diákoknak a Tordai-hasa-
dék tetszett a legjobban; a sok 
színes program mellett di-
csérték az erdélyi vendégsze-
retetet és a finom, székely éte-
leket is, hiszen kóstoltak csi-
csókát és puliszkát is, amivel 
itthon ritkán találkoznak. 
Arra a kérdésre, ki menne szí-
vesen vissza a családjával, 
mindenki feltette a kezét.

QQ ÁdÁm Katalin

Aradi csoportkép. Többeknek ez volt az első erdélyi útja

Önfeledt és kultúrált szórakozás 3 szinten
Eltérő zenei stílusok, közkedvelt retro,mulatós

és tánczenék a ’80-as évektől napjainkig
Átjárási lehetőség a termek közt

Kínálatunk - a belépő ára tartalmazza:
* fogadó falatok, sósmogyoró, perec az asztalokon
* 3 fogásos ünnepi vacsora egyedi ízekkel este 8 órától
* éjfélkor ajándék pohár pezsgő a koccintáshoz
* éjfél után virsli, lencse leves,majonézes saláták

svédasztalos kínálattal
Itallapi áraink szilveszterkor is változatlanok

A szilveszteri jegy ára elővétel esetén
december 4-ig 8990 Ft, december 5-től 9990 Ft.

A tóparti borház kb 30-40 fős társaság részére kiadó!

Részletesprogramjaink:www.festal.huvagy
www.facebook.com/Festal-Étterem-és-Hennessy-Club

Cím:Érd,Dávidu.4.Telefon: (70)621-83-41

42
12
82

Szilveszter a Festal ét terem
& Rendezvényházban

s
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Fók uszban az egészség
Az egészséges életmód 
volt a témája a Batthyány 
iskola egészséges hetének: 
november 16–18-a között 
előadásokat, sportrendez-
vényeket, vetélkedőt szer-
veztek, bevonva az iskola 
minden tanulóját.

Étkezés, öltözködés, táp-
lálkozás, tisztálkodás, sport, 
baleset-megelőzés, napi-
rend, helyes életmód – ezek a 
témák szerepeltek az egész-
séges héten, több szempont-
ból, korosztályok szerint fel-
dolgozva. A programok kö-
zött szerepelt plakátkészí-
tés, előadások, vetélkedők, 
sportversenyek, és meghí-
vott vendégek is érkeztek az 
osztályokhoz – tudtuk meg 
Kőnigné Ferencz Zsuzsan-
na tanártőtől, a projektna-
pok egyik szervezőjétől.

Az egészséges hét prog-
ramjaiba minden osztályt 
bevontak: az ötödik-hatodi-
kosoknak az iskolaorvos 
tartott előadást, a nyolcadi-
kos lányokhoz egy fodrász 
látogatott el, a fiúknak pedig 
az iskolai védőnő beszélt a 
káros szenvedélyekről. A 

szülők sem maradtak ki a 
sorból: nekik egy gyermek-
orvos tartott interaktív elő-
adást a szezonális betegsé-
gekről.

– Nagyon nagy szükség 
van erre a rendezvénysoro-
zatra – vélekedett Sauerné 
Foki Melinda iskolai védő-
nő. – Ebben a pörgős világ-
ban nagyon keveset foglal-
kozunk az egészségünkkel. 
Még az olyan alapvető dolgo-
kat is hangsúlyozni kell a 
gyerekeknek, hogy nem jö-
vünk el otthonról reggeli nél-
kül; mit csináljunk, ha meg-
betegszünk; mennyire fon-
tos a sportnál a bemelegítés 
és a levezetés, és hogy az 
egészséges táplálkozás 
alapja a napi ötszöri étkezés 

– sorolta a védőnő. Mivel na-
gyon fontosnak tartja azt is, 
hogy a gyerekek tisztában 
legyenek az elsősegélynyúj-
tás alapjaival, hogy tudják, 
mit a teendő ájulásnál, 
sportsérülésnél, a felsősök-
kel erről is beszélgetett.

Az egészséges hétnek kö-
zel húszéves hagyománya 
van a Batthyány iskolában, 
ahogy annak a városi vetél-
kedőnek is, amit a projektna-
pok keretében rendeztek a 
hetedik-nyolcadikos diákok-
nak. Az egészséges hét a ha-
gyományokhoz híven egy, az 
összes diákot megmozgató 
sportrendezvénnyel zárult 
pénteken a Batthyány isko-
lában.

QQ KÁ

Énekóra, másképp
Lehet-e énekórán tornáz-
ni? És direkt csukott szem-
mel hallgatni a zenét? És 
hangosan nevetni, mókáz-
ni? Igen, lehet, a Kőrösi is-
kolában, Rápli Györgyi 
óráján mindenképp.

A Budapesti Pedagógiai 
Oktatási Központ (POK) 
szervezésében november 14–
18. között került sor az Őszi 
Pedagógiai Napok rendez-
vénysorozatára. Az egyik 
ilyen helyszín az Érdi Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola volt, ahol Krónerné Ró-
zsavölgyi Ildikó, a POK 
ének-zenei tanácsadója tar-
tott bevezető előadást a te-
hetségről, a kiemelkedő, illet-
ve az akadályoztatott tehet-
ségek gondozásáról.

– A bemutató óra célja, 
hogy azok a kollégák, akik 
többek közt Budapestről, 
Szolnokról, Győrből, Pécsről, 
Veszprémből, Ajkáról érkez-
tek hozzánk, új módszertani 
fogásokat sajátíthassanak el. 
Igaz, ma már minden elérhe-
tő, megtekinthető az internet 
segítségével, mégis más az, 
ha élőben látjuk ezeket a pe-
dagógiai folyamatokat – 

mondta lapunknak Maitz Fe-
renc, a Kőrösi iskola intéz-
ményvezetője, hangsúlyozva: 
nagy öröm volt számukra, 
hogy az Őszi Pedagógiai Na-
pokba iskolájuk is bekapcso-
lódhatott – a bemutató órák 
ugyanis zömmel fővárosi in-
tézményekben zajlottak.

– Egy operát, oratóriumot 
meghallgatni még egy fel-
nőttnek is nagy kihívás, már-
pedig itt ezeket gyerekekkel 
kell megismertetni. Olyan 
eszközöket, módszereket 
próbálunk találni, hogy az 
általános iskolások is élvez-
zék ezeket a darabokat – 
hangsúlyozta az igazgató.

Rápli Györgyi órája való-
ban különleges és élvezetes 

volt, a nyolcadikos diákok-
nak és a néző kollégáknak 
egyaránt.

– Arra törekedtem az 
anyag összeállításában, 
hogy minél több módszertani 
ötletet, készségfejlesztő játé-
kot mutassak be. Az a tapasz-
talatom, hogy kissé elfárad-
tunk, nem játszunk a gyere-
kekkel, legalábbis a nagyok-
kal nem. Pedig a felsősökkel, 
sőt, gimnazistákkal, egyete-
mistákkal is jókat lehet hun-
cutkodni – hangsúlyozta la-
punknak nyilatkozva, hozzá-
téve: a gyerekek is rácsodál-
koznak, hogy lehet játszani, 
mozogni, nevetni, ugyanak-
kor komoly munkát is végez-
ni egyszerre. Q Á. K.

Hogy öltözzünk télen? És hogyan ne? Játékos bemutató a versenyen

A plenáris előadások és szakmai műhelyfoglalkozások mellett közel 
ötven bemutatót, foglalkozást láthattak az érdeklődő pedagógu-
sok a fővárosban és Pest megyében

Min dennap egy alma…
Az én kedvenc zöldségem 

a süti! Az nem zöldség? Ak-
kor a répa – mondta moso-
lyogva egy kisfiú az Ófalusi 
óvoda szerdai egészség-
napján. Ezzel a kijelentés-
sel valószínűleg nincs egye-
dül; a több mint tíz eszten-
deje minden évben megren-
dezésre kerülő egészség-
nap – amelynek mottója: 
Mindennap egy alma az or-
vost távol tartja – pont azt 
célozza, hogy a gyerekek 
örömmel egyék ne csak főz-
ve, hanem nyersen is a zöld-
ségeket, minél több gyü-
mölcsöt fogyasszanak, és új 
ízeket, összeállításokat is-
merjenek meg.

– Egészségnapunkon 
nemcsak a gyümölcsökkel, 
zöldségekkel foglalkoz-
tunk, hanem gyermekorvos 
és gyermekfogászati asz-
szisztens is ellátogatott 
hozzánk, hogy beszélges-
sen, játsszon a gyerekekkel 
– tájékoztatott Pócsiné Si-
vák Erzsébet tagóvoda-ve-
zető.

– Ilyenkor láthatják a 
szülők, hogy mindennapos, 

olcsó dolgokból is lehet fi-
nom, különleges, tápláló és 
egészséges fogásokat csi-
nálni. A gyerekek pedig 
megtanulják azt is, hogy a 
zöldhulladék komposztál-
ható – tette még hozzá Pó-
csiné.

Legnépszerűbbek az 
alma, banán és a már is-
mert gyümölcsök voltak, 
bár az újdonságokat – fok-
hagymás és mézes márto-
gatósok, csipkelekváros 
puliszka, reszelt répás és 
reszelt céklás szendvics – is 
szívesen ették a gyerekek, 
és örömmel készítettek a fa-
latkákból hóembert, illetve 
az almából sündisznót.

– Azért jó sok gyümölcsöt 
enni, mert van benne vita-
min és erős leszek tőle, meg 
egészséges – kiabálták kó-
rusban a kicsik, akiket 
nemcsak különleges uzson-
na várt aznap, hanem a Gé-
zengúz társulat előadása 
is: a gyerekek Lúdas Matyi 
történetét izgulhatták vé-
gig az egészségnap zárá-
saként.

QQ KATA

Almasünik, répakígyók készültek az egyik csoportban
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Víz ilabda-toborzó lányoknak
Alig néhány év alatt a nulláról három csapatot húzott 
fel a Budapesti Honvéd-Érd, amely most ismét tobo-
roz, méghozzá 2002-es vagy annál fiatalabb születé-
sű lányokat, hogy jövőre már egy külön lánycsapatot 
indítson.

Tavaly még csak egy gár-
da szerepelt, a 2002-es kor-
osztály a Rusorán Péter 
Gyermekbajnokságban volt 
érdekelt, míg idén már há-
rom egységet indított el a 
Budapesti Honvéd-Érd, 
amely a 2002-es, 2005-ös és 
a 2007-es, bébibajnokság-
ban is szerepel. Ezt szeret-
nék most bővíteni egy lány 
együttessel is.

– A fiúkkal már lassan há-
rom éve elkezdtük a mun-
kát, de a Honvédnak van egy 
férfi és egy női szakága is, 
innen pedig el lehet jutni a 
felnőtt csapatokhoz is – tájé-
koztatott Vargáné Gazdag 
Erika, a Budapesti Honvéd-
Érd vezetőedzője.

– A női vízilabdában is 
szeretnénk előrelépni, mert 
mi világszinten jók vagyunk 
a sportágban. A gyerekek 
szemszögéből nézve a Hon-
véddal azért jó itt kint lenni 

Érden, mert egy biztos hát-
tér van mögöttünk, ahova a 
továbbjutás garantált – zár-
ta szavait a vezetőedző.

A Budapesti Honvéd-Érd 
csapatában jelenleg hat 
lány sportoló van a 2002–
2006-os korosztályokban, 
és a csapat várja a 2002-es 
vagy annál fiatalabb szüle-
tésűeket, hogy jövőre, sőt, 
akár már idén is bajnok-
ságban játszanak.

A lányok az első években 
mindenképpen a gyermek 
korosztályokban indulná-
nak, de a távlati cél az, hogy 
felnőtt csapatot is létrehoz-
zanak Érden.

A jelentkezéshez minden 
hétköznap megkereshetik 
este 6 és 8 között az ÉRD 
Aréna uszodájában Vargá-
né Gazdag Erikát, akit elér-
hetnek a 70/629-2948-as te-
lefonszámon is.

QQ D.B.

MIN ARET KUPA
nyílt rapid sakkverseny

Az Érdi VSE sakkszakosztálya megrendezi
a 2016. évi Minaret Kupa rapid sakkversenyét.

A verseny időpontja:
2016. december 11., vasárnap 10 órától kb. 14.30 óráig

Helyszín:
Érdi VSE sporttelep (Érd, Ercsi u. 34.)

A lebonyolítás svájci rendszerben történik,  
6 fordulóval.

A mérkőzések gondolkodási ideje: 15–15 perc.
Helyezések eldöntése:

» Pontszám
» Buchholz-érték
» Berger-érték
» Sorsolás

Nevezést leadni a 20-508-9637-es telefonszámon
vagy a sakkpeti@gmail.com email címen,

illetve személyesen a helyszínen lehet.

Nevezést elfogadunk 30 versenyzőig  
2016. 12. 10. 18.00 óráig,

vagy személyesen 2016. 12. 11. 9.30 óráig
Nevezési díj: 500 Ft/Fő

Díjazás:
1. helyezett: 3000 Ft-os könyvutalvány + KUPA
2. helyezett: 2000 Ft-os könyvutalvány
3. helyezett: 1000 Ft-os könyvutalvány
4. helyezettől tárgyjutalmak

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
Mindenkinek jó játékot és sportszerű versenyzést  

kívánunk!

Érdi VSE sakkszakosztály vezetése

ÚSZÁS

40  érdi úszó, 43 érem
A hétvégi BVSC-Kupán az 
Érdi Úszó Sport Nonprofit 
Kft. negyven versenyzője 
indult, akik összesen 
negyvenhárom érmet sze-
reztek, tizenhárom arany, 
kilenc ezüst, és huszonegy 
bronz eloszlásban, de 
emellett számos kiváló, 
döntős, negyedik, ötödik, 
hatodik hellyel is zárták a 
fővárosi viadalt az úszók.

A legeredményesebb ver-
senyző egyértelműen Baró-
csai Petra volt, aki négy első-
séget jegyzett, miután 400 
gyorson, 200 vegyesen, 200 
pillangón és 200 gyorson is el-
sőként csapott a célba a 2001-

es születésűek között. Szkle-
nár Flóra egy évvel fiatalabb 
Barócsainál, ő két aranynak 
örülhetett csoportjában, mi-
után 400 gyorson és 200 pil-
langón győzött. Dulka Zsófia 
(2006) pedig a 400 gyorson és 
a 200 vegyesen elért elsőségei 
mellett még egy ezüstérmet 
szerzett 200 háton. A 400 
gyors számában azonban még 
egy érdi arany született, mi-
után Pigler Attila holtver-
senyben zárt az első helyen, s 
ebben a korosztályban Jankó 
Donát lett a harmadik. Sós 
Dániel a felnőttek között ver-
senyezve simán megnyerte 
kedvenc számát, a 200 ve-
gyest, míg Gasparics Zalán 

(2007) 200 pillangón, Őri Re-
beka (2004) 200 háton, Tohl 
Patrik (2004) 200 gyorson lett 
első helyezett. Az aranyérmek 
mellett az érdi úszók további 
kilenc második és huszonegy 
harmadik helyet szereztek.

QQ DomoNKos

Barócsai Petra négy elsőséggel a 
legeredményesebb érdi lett Zug-
lóban (képünk egy korábbi ver-
senyen készült)

LABDARÚGÁS

Őszi első az Érdi VSE
Az NB III Nyugati csoport-
jának 16. fordulójában az 
Érdi VSE a Komárom VSE 
csapatát fogadta. A vendé-
gek csapatát néhány hete 
Bozsik Péter vezetőedző 
irányítja és égetően szük-
ségük van minden pontra, 
hogy elkerüljenek a kiesé-
si zónából.

Bekezdett a hazai csapat 
a találkozó elején. Beszorí-
totta ellenfelét a saját térfe-
lére és levegőben lógott az 
érdi vezetés. Negyedóra 
után, miután a vendégeknek 
sikerült átvészelni a hazai 
rohamokat, kiegyenlítetteb-
bé vált a mérkőzés. Mielőtt 
azonban túlzottan megnyu-
godtak volna a vendégjáté-
kosok, jött a hazai találat. A 
23. percben Németh Gábor 
beadását Melczer Vilmos 
csúsztatta a komáromi ka-
puba (1–0).

Továbbra is fölényben ját-
szott az Érd. A vendégek 
semmilyen veszélyt nem je-
lentettek a hazai kapura, 
míg a másik oldalon a hazai-
ak több lehetőséget is elpus-
káztak. A második félidő 
nem kis meglepetésre ven-
dégrohamokkal kezdődött 
és ez némi zavart is okozott 

a hazai védelemben. A meg-
nyugtató vezetés és a biztos 
győzelem érdekében nagyon 
kellett a második találat, 
amely a félidő közepén meg 
is született. A 67. percben 
Pallagi Botond szögletébe a 
kapus rosszul ért bele, így 
Csiszár Zoltán közelről fe-
jelt a hálóba (2–0).

A biztos győzelem nem for-
gott veszélyben, de ehhez 
kellett Ország Péter bravú-
ros mentése a tizenhatoson 
belül, valamint a vendégka-
pus is jóvátette a második 
gól előtti hibáját Tárkányi 
Gergő közeli fejesének bra-
vúros mentésével.

– Könnyedén, megérde-
melten nyertük meg a talál-
kozót. Az ellenfelünknek ka-
pura lövése sem volt. Nekünk 
meg a gólokon kívül is több 
lehetőségünk volt. Örülünk a 
győzelemnek és az őszi első-
ségnek – értékelt Limperger 
Zsolt vezetőedző, hiszen kö-
szönhetően annak, hogy az 
érdiek nyertek, míg a forduló 
előtt második Kaposvári Rá-
kóczi FC hazai pályán kika-
pott az FC Ajkától, az érdiek 
előnye behozhatatlan a hát-
ralévő, idei két körben (a 
Diósd elleni, 18. fordulóbeli 
mérkőzés hivatalosan már a 
tavaszi idényhez tartozik, de 
ezt a meccset még december 
3-án rendezik).

A 17. fordulóban, novem-
ber 27-én, vasárnap 11.00-
kor az Érdi VSE a Puskás 
Akadémia FC II csapatával 
találkozik felcsúti Pancho 
Arénában. Q HArmAt JeNő

Érdi VSE–Komárom VSE 2–0 (1–0)
Érdi VSE: Kertész – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – 
Melczer, Kónya, Csizmadia (Pallagi, 65.) – Balázsovics (Pintér 
N., 58.), Tárkányi (Gyurácz B., 76.), Kelemen. Vezetőedző: Lim-
perger Zsolt. Gólszerzők: Melczer (24.), Csiszár (67.)

Végig fölényben játszott az Érd  (Fotó: Balogh István)
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BIRKÓZÁS

Vég h országos bajnok

November 20-án – 39 szakosztály 139 versenyző részvé-
telével – Tiszakécskén rendezték a serdülő szabadfogású 
országos bajnokságot. Az Érdi Spartacus öt fővel kvalifi-
kálta magát a versenyre, az érdiek ismét kitettek magu-
kért, négy éremmel és egy pontszerző, ötödik hellyel tér-
tek haza. Végh Artúr (képünkön) két tusgyőzelemmel ke-
rült a döntőbe a 85 kilogrammosoknál, ahol a Csepeli BC 
versenyzőjét, Korcsog Milánt pontozással legyőzve sze-
rezte meg az országos bajnoki címet. Emellett a 35 kilósok 
között Nedvig Máté, a 63 kilogrammosok mezőnyében 
Mezei Dominik, Varga Dániel pedig a 100 kilós súlycso-
portban lett harmadik helyezett. Az érdiektől továbbá 
Mezei Patrik (69 kg) szerzett egy ötödik helyezést.

QQ D.B.

SÚLYEMELÉS

Rem ek szereplés a világbajnokságon
Negyedik helyen végzett a 
mexikói Merídában rende-
zett egyetemi súlyemelő-
világbajnokságon Jung Be-
áta, a BKV Előre érdi súly-
emelője.

November 13–17. között a 
Nemzetközi Egyetemi Sport-
szövetség (FISU) rendezte 
Mexikóban súlyemelő-világ-
bajnokságát, amelyen egye-
düli magyarként a női 69 ki-
logrammban Jung Beáta 
mérette meg magát.

Az érdi súlyemelő a vb-n új 
egyéni rekordot állított fel, 
miután szakításban máso-
dik lett 98 kilóval, míg lökés-
ben a 108 kilogrammos ered-
ménye is a legjobbja, de ez-
zel ötödik helyen zárt. A 206 
kilogrammos összesített 
eredményével a negyedik 
helyen zárta a világbajnok-
ságot.

– Új csúcs szakításban és 
összetettben, lökésben pedig 
sajnos a 110-et csak felvet-
tem, a kilökésnél pedig meg-
szédültem és elrontottam. 
Az eredménynek viszont na-
gyon örülünk. Lökésben még 
tudtuk, hogy nem leszek ver-

senyben, de a szakításban 
szépen sikerült bizonyítani, 
hogy egyszer még tényleg 
emelhetek nagyot – ezt posz-
tolta az egyik közösségi por-
tálon az érdi súlyemelő.

Igaz, a körülményekhez 
hozzátartozik, hogy Jung 
Beáta harmincórás utazá-
son és kevés alváson volt túl, 
nem beszélve a hétórás idő-
eltolódásról és az akklimati-
zációs időről.

A BKV Előre sportolója 
szombaton már Ózdon, a 
csapatbajnokságon szere-

pelt, amelyről előzetesen 
csak annyit írt: „Ott a cél a 
túlélés”. Ehhez képest kivá-
lóan szerepelt, 80 kilós sza-
kítással, 100 kilós lökéssel 
lett a legjobb a súlycsoport-
jában, és összesítésben is 
csak a 75 kilós kategóriában 
tudta egy versenyző meg-
előzni.

A súlyemelő korábban la-
punknak elmondta: az idei fő 
versenye a decemberi, U23-
as Európa-bajnokság, ame-
lyet az izraeli Eliatban ren-
deznek. Q Domi

Jung Beáta edzőjével, Kiss Attilával

KÉZILABDA

Ket tős győzelemmel búcsúztatták a címvédőt
A hazai 29–22-es győzelem 
után idegenben hat góllal, 
31–25-re győzte le a Duna-
újvárosi KKA csapatát az 
ÉRD, amely kvalifikálta 
magát az EHF-Kupa cso-
portkörébe.

Még talán az érdi játéko-
sok is megijedtek egy kicsit 
az első hat perc után, hiszen 
a DKKA 5–0-ra lépett meg és 
közel került ahhoz, hogy le-
dolgozza idegenben kapott 
hétgólos hátrányát. Ennek 
ellenére Szabó Edina nem 
kért időt, nyugalmat sugár-
zott magából, ez pedig épp 
elég volt, hogy az érdiek fel-
ébredjenek. Olyannyira, 
hogy Janurik Kinga remek 
védéseinek köszönhetően az 
ÉRD a huszadik percre meg-
fordította a mérkőzést (7–8). 

Ezt követően háromra, majd 
a félidőig négy gólra duzzadt 
a vendégelőny, ami összesí-
tésben már tizenegy gólos 
volt.

A második játékrész re-
mekül kezdődött, az ÉRD 
19–12-re vezetett, s ekkor el-
dőlt a továbbjutás kérdése, 
Szabó Edina az utolsó tizen-
öt percben már forgatta csa-
patát és kulcsjátékosait pi-
hentette, hiszen az érdi veze-
tőedző tisztában volt vele, 
hogy a DKKA nem tudja le-
dolgozni hátrányát.

Aztán a hajrá előtt, a 48. 
percben nyolc volt közte (24–
16). A végjátékban ugyan fa-
ragott hátrányából a hazai 
együttes, de az ÉRD már 
olyan variációkat is kipró-
bált, hogy hét mezőnyjáté-
kossal támadt. Ebből ugyan 

Rácz-Vincze Melinda két-
szer is szerzett félpályán 
túli, üreskapus gólt, de az 
érdiektől Gulyás Vanda és 
Szabó Laura is szórta a gó-
lokat a beálló poszton.

A 19. szülinapját épp a 
meccs napján ünneplő Szabó 
Laurának a több mint száz-
fős érdi szurkolótábor első – 
hétméteresből szerzett – gól-
ja előtt elénekelte a „Boldog 
szülinapot!” című nagysike-
rűt.

A végjátékban nem volt 
kérdés, az ÉRD könnyed, 
31–25-ös győzelmet aratott, 
ezzel kettős győzelemmel, 
60–47-es összesített ered-
ménnyel ejtette ki a címvédő 
DKKA-t.

– Nem tetszett az eleje, de 
aztán összeállt a védekezé-
sünk, pontosabbak lettek a 
támadásaink, elindultunk 
lábbal és fejben is, aztán 
már nem volt baj. Annak örü-
lök, hogy megőriztük az őszi 
veretlenségünket, egy pon-
tot veszítettünk, de az bele-
fér. Jó érzéssel megyünk a 
válogatottba – mondta Klivi-
nyi Kinga, majd hozzátette: 

„remélem, hogy nem fogok 
pihenni és ott leszek az Eb-
n, utána kapunk egy pár nap 
pihenőt és aztán készülünk 
a Győrre”.

– Gratulálok a lányoknak, 
köszönjük a szurkolóink-
nak, hogy elkísérték a csa-
patot. Jól harcoltak, jól küz-

döttek a lányok, szerettek 
volna továbbjutni. Elköszön-
tünk azoktól, akik a váloga-
tottnál folytatják, nagyon 
szurkolunk nekik, a többiek-
kel pedig folytatjuk tovább a 
munkát – fogalmazott Szabó 
Edina.

QQ Domonkos Bálint

EHF-Kupa, DKKA–ÉRD 25–31 (10–14)
ÉRD: JANURIK – Krpezs 2 (1), M. GONZÁLEZ 4 (2), A. Bulato-
vics 1, Kisfaludy, KLIVINYI 5, ARAÚJO 3. Csere: Gridnyeva (ka-
pus), SIGNATÉ 5, Gulyás 2, Barján 1, Fekete B. 2, SZABÓ L. 5 
(2), Havronyina, Vajda. Kiállítások: 10, ill. 6 perc; Hétmétere-
sek: 2/2, ill. 6/5.

Szabó Laura 19. szülinapját továbbjutással ünnepelte  
 (Fotó: handballerd.hu)



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.
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán tulajdonban
lévő autóalkatrész-gyártó cég, amely-

nek termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban.
A Musashi csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően
világszinten jól ismert, piacvezető cégeket mondhat partnereinek. Főbb
termékei: vezérműtengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐGÉPBEÁLLÍTÓ
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Agyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, beállítása és üzemeltetése
– Gyártógépekműszaki állapotának felügyelete, technológia, anyagismeret elsajátítása
– Ahibák felismerése, előírtminőségi ellenőrzések elvégzése
– Agyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagolóberendezések ellenőrzése
– Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék elvégzése és dokumentálása

Elvárásaink:
−Szakirányú, fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzettmunkatapasztalat

−Sikeres felvételi tesztek
−Terhelhetőség, rugalmasság
−Mérőeszközök használatában való jártasság előny

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐOPERÁTOR
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Gépek előírás szerintiműködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
– Karbantartási ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
– Késztermék csomagolása

Elvárásaink:
– Min. 8 általános iskolai végzettség
– Hasonló területen szerzettmunkatapasztalat előny
– Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
−Versenyképes fizetés
−Teljesítményalapú bónusz
− Cafetéria juttatás
− Kedvezményesmeleg étkez-
tetés

− Ingyenesmunkaruha
− Ingyenes buszjárat több
településről

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdek-
lődését, kérjük, küldje el nekünk
önéletrajzát az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikére:

MusashiHungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsényút 1.
musashi@musashi.hu
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

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

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

22 | 2016. november 23. |    mozaik

Gazdikereső

Caspar 3 év körüli, barátsá-
gos, nyugodt természetű, kö-
zepes-nagy termetű kan. Azo-
nosító nélkül találták nagyon 
lesoványodott állapotban, de 
nem kereste senki.

Romi Érd-Parkvárosban talált 
nagytestű kutyus, 1 év körüli 
kan. Eredeti gazdája nem je-
lentkezett, így új, felelős befo-
gadóra vár. Barátságos, békés 
természetű, mozgásigényes.

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

Ha örökbe fogadná Caspart vagy Romit, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 
Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Fizika-show

Mál naszörp és nitrogénes rakéta
Idén is látványos kísérle-
tekkel záródtak a Vörös-
marty gimnázium nyolca-
dikosoknak szóló nyílt 
napjai.

A továbbtanulni készülő 
diákokat november 11-én bi-
ológia, kémia és történelem 
tárgyakból, 18-án pedig ma-
tematika, fizika komplex 
versenyre várta az iskola. 
Mint Szilasné Mészáros Ju-
dit igazgatótól megtudtuk, e 
versenyek nagyon népszerű-
ek a gyerekek körében; idén 
is 40–70 diák vett részt raj-
tuk. A díjazás is nagyon von-
zó a továbbtanulni készülők 
számára, hiszen az első 
négy-négy helyezettnek az 
adott tárgyból nem kell szó-
beli vizsgát tennie a gimná-
ziumban.

A matematika, fizika 
komplex versenyt követő fi-
zika-show-t hetedik alka-
lommal rendezték meg az 
iskolában. Idén első ízben 
úgy, hogy a gimnázium 
mintegy húsz diákja mutat-
ta be a kísérleteket, tanári 
felügyelet mellett – tudtuk 

meg Varga Zsolt fizikata-
nártól, aki elmondta azt is: a 
legegyszerűbb, játékos kí-
sérletektől a komolyabba-
kig, a szárazjeges málna-
szörptől a nitrogénes raké-
táig számtalan érdekesség-

gel megismerkedhettek a 
nyolcadikosok, akiket egy-
egy jó válaszukért cserébe 
csokoládéval jutalmaztak a 
fizika-show-ban szereplő 
diákok.

QQ Á. K.

Idén hetedik alkalommal rendezték meg a VMG látványos fizika-
show-ját

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
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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

89

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

41
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 41

38
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 39

64
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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.
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk

Amit kínálunk:

biztosmunkalehetőség
magas bérezés

cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

Jelentkezés:

www.pannonjob.hu
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e esü
OPERÁTOROKAT

06-20/326-1996

Építőipari karbantartó
cég felvételre keres
kőművest vagy
burkolót.

Jelen kezni kizárólag
munkanapokon 8:00-16:00
a 06/30 272-19-57 számon.
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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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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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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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EsztErgályost
felveszünk XXII. kerületi

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

tel.: 06-209808077
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Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

CSALÁDI HÁZ

Érdligeten kertes családi ház ela-
dó, rendezett telekkel, 15,5 mil-
lióFt. 06-30/593-23-08.

ALBÉRLET KERESÉS

Egyedülálló, megbízható, dolgo-
zó férfi kiadó szobát (akár lakó-
telepen) vagy külön bejáratú
lakrészt keres Érden városköz-
pontban. 06-30/781-58-79, 06-
30/259-56-13.

INGATLAN

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megol-
dás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

NYARALÓ

Pince présházzal Érd-Ófalusi pin-
cesoron eladó. Iá.: 4 millió Ft.
06-20/91-92-280.

MŰSZAKI CIKK

Varrógépek (ipari és háztartási)
javítása és alkatrész eladás. Te-
lefon: 06-70/38-80-998.

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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TÁRSKERESÉS

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

VEGYES

41
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84Köszönjük, hogy adója 1%-ával
támogatta alapítványunkat.

Az összegyűlt összeg 132 066 Ft,
amellyel óvodánk oktató-nevelő
munkájának színvonalát emeltük.

Csanád Óvodai Alapítvány
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

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

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

Erdészettől száraz tölgy tűzifa
15800 Ft/m3-től szállítva eladó.
06-30-288-1943

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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EGÉSZSÉG

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

REDŐNY

Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 41
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VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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
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88

Csókásvízvezetékszerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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AUTÓ/MOTOR

Sövénynyírás, bozótírtás,
kerttisztítás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
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Kelendő az érdi példa

Köv etőkre talált az Ifjúsági Önkormányzat
Vácról érkezett diákdelegáció Érdre, hogy tanulmányoz-
zák az Ifjúsági Önkormányzat működését, mert szeret-
nék saját városukban is meghonosítani. A látogatást 
Kászonyi Károly váci önkormányzati képviselő kezde-
ményezte, miután hallott az itteni Ifjúsági Önkormány-
zatról Pulai Edina érdi képviselőtől.

A delegációt T. Mészáros 
András polgármester kö-
szöntötte, aki elmondta, 
hogy a város képviselő-tes-
tülete tavaly március 15-
én, ünnepi ülésén döntött 
úgy, hogy létrehozza az 
érdi Ifjúsági Önkormány-
zatot, amely valódi érdek-
képviseletet biztosít az 
érdi diákságnak. A válasz-
tott tagokból álló testület 
saját költségvetéssel mű-
ködik, részvételi és javas-
lattételi joga van a város 
közgyűlésében és annak 
bizottságaiban.

Vácott jelenleg nem mű-
ködik ilyen önkormányzat, 
habár évtizedes hagyomá-
nya van a diákpolgármes-
ter-választásnak. Uzonyi 
Bálint, a jelenlegi váci di-
ákpolgármester újságunk-
nak elmondta, hogy a min-

denkori diákpolgármester-
nek jelenleg nincsenek jog-
körei, a hagyomány szerint 
eddig évente egyszer ren-
deznek egy fordított napot, 
amikor a város igazi vezető-
ivel „helyet cserélnek”, 
majd a megválasztott diák-
vezető egy évig viseli ezt a 
posztot és vesz részt a váro-
si eseményeken.

Uzonyi Bálint egy helyi 
képviselőtől, Kászonyi Ká-
rolytól hallott először az 
érdi programról, ami any-
nyira megtetszett nekik, 
hogy arra kérték az itteni 
diákképviselőket, mutas-
sák be nekik az önkor-
mányzat működését. A váci 
diákpolgármester elmond-
ta, hogy számára nagyon 
szimpatikus és meggyőző 
volt az érdi diákokkal foly-
tatott eszmecsere, és azt 

reméli, hogy az érdi példa 
ragadós lesz.

Kászonyi Károly, a váci 
képviselő-testület tagja fő-
ként a gyakorlati megvaló-
sításról érdeklődött, ugyan-
is a résztvevők abban egyet 
értettek, hogy elsősorban 
az önkormányzat elhatáro-

zottsága és szándéka kell 
ahhoz, hogy felkarolják az 
ifjúsági ügyeket. A váci kép-
viselő azt mondta, hogy az 
érdi Ifjúsági Önkormányzat 
példaértékű számukra, és 
azt reméli, hogy a váci kép-
viselők is a kezdeményezés 
mellé állnak.

Urbán Jonatán, az érdi di-
ákpolgármester elmondta: 
nagy megtiszteltetésnek 
érzi, hogy híre ment a mun-
kájuknak és azt reméli, hogy 
nemcsak Vácott, hanem az 
ország egyre több pontján 
valósulhat meg hasonló kez-
deményezés. n BNYH

A résztvevők egyetértettek abban, hogy elsősorban az önkormányzat szándéka kell ahhoz, hogy felka-
rolják az ifjúsági ügyeket


