
Öntözéstechnikai

és Barkács szaküzlet
2030 Érd, Riminyáki út 49.

– Gellért utca sarok

innnfo@boroszlan.hu

+36 30 455 54 74

+36 23 523 103 42
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2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
(5–50 év garancia)

1480 Ft/m2-től
Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OSB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

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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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Szarvas István
villanyszerelőmester

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

Családi házak,
Ipari létesítmények,

Üzletek,
teljes körű villanyszerelése,

ELMŰ ügyintézéssel.
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

„Nem katolikus, nem református, hanem egy közös világ van”
Interjú Erdélyi-Takács István református lelkésszel n 4–5. oldal

XXVI. évfolyam, 47. szám    2016. december 7.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mik ulások lepték el a várost
„Miki, Miki Mikulás, nem szereti a 

gulyást, mert a gulyás paprikás, 
megcsípi a szakállát” – többek kö-
zött ezzel a mondókával is kedves-
kedtek városunk óvodásai a főtéri 
Mikulásoknak. December 5-én és 
6-án délelőtt és délután is három – 
két langaléta meg egy duci – jóságos, 
jókedvű Mikulás várta Érd legki-
sebbjeit a téren felállított mindenki 
karácsonyfája mellett. A kicsinyek a 
jól ismert télapós dalokat és verse-
ket szavalták, énekelték nekik, ők 
pedig ezt szaloncukorral viszonoz-
ták. Négy esztendeje már, hogy Érd 
főterén Mikulások örvendeztetik 
meg a kicsiket csokival, szaloncu-
korral; és ha már több Mikulás is el-
jön, a meglepetés sem korlátozódhat 
egyetlen napra: idén két napon át 
várták a gyerekeket az Érdi Fidesz 
tagjai, akik évről évre örömmel öltik 
magukra a piros ruhát és ragaszta-
nak fehér szakállat.� n�18. oldal

Kacifántos kapcsolatok

Hazánkban kb. hatszázezer ember él fogyatékosság-
gal. Sokan otthonokban élnek vagy csak ritkán moz-
dulnak ki lakásukból, szinte láthatatlanok. December 
3-án azonban nagyobb figyelem irányult rájuk: ekkor 
tartják a fogyatékkal élők világnapját.  n�3. oldal

Tíz év égett el a tűzben

Három-négy cipő, egy üszkös fal és egy mosógép 
romjai. Ennyi maradt a hirtelen felcsapó tűz után egy 
házból, amelynek lakói most egy lakókocsiban húzzák 
meg magukat, készen arra, hogy házukat újraépítsék 
– ám ez csak segítséggel sikerülhet.  n�19. oldal

Tovább a Magyar Kupában

Történelmi esemény előtt állt az Érdi VSE, amely fenn-
állása óta először vívott tétmérkőzést NB I-es csapat-
tal. A Magyar Kupa 8. fordulójában Limperger Zsolt 
együttese a szombathelyi Swietelsky Haladást végül 
tizenegyespárbajban búcsúztatta.  n�20. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP) 
 06-20-259-2555 
 antunovits.antal@erdifidesz.hu 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;  
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Kac ifántos kapcsolatok
Hazánkban egyes becslések szerint hatszázezer ember 
él fogyatékossággal. Sokan otthonokban élnek vagy 
csak ritkán mozdulnak ki lakásukból, szinte láthatatla-
nok. December 3-án azonban nagyobb figyelem irányult 
rájuk: ekkor tartják ugyanis a fogyatékkal élők világ-
napját.

Isti harmincnyolc éves. 
Születése óta fogyatékkal 
él: károsodott a jobb agyfél-
tekéje, emiatt az értelme, a 
beszéde, a finommozgása is 
elmarad az átlagostól. 
Édesanyjával lakik, aki 
évek óta küzd azért, hogy a 
halmozottan sérült gyere-
kek is megfelelő ellátást 
kapjanak, s aki nemrég töb-
bedmagával megalapította 
az Életfa Csoportot, ahol a 
„kacifántos” gyerekek és 
szüleik társaságra talál-
hatnak, és egészséges tár-
saikkal együtt szórakoz-
hatnak.

– Nagyon sok ember él fo-
gyatékkal: legyen az mozgá-
sában korlátozott idős, bal-
esetet szenvedett felnőtt 
vagy veleszületett sérüléssel 
élő gyerek. Azért fontos ez a 
világnap, mert ilyenkor lehe-
tőség nyílik rá, hogy felhív-
juk az ép emberek figyelmét 
arra, milyen gondokkal küz-
dünk a mindennapokban – 
vélekedett Tarsoly Anikó, 
Isti édesanyja.

– Érden elindult egy pozi-
tív folyamat az akadálymen-
tesítés terén. Ez nagyon jó 
dolog, köszönet illeti a vá-
rost, de azért van még mit 
tenni; bízunk benne, hogy a 
jövőben is odafigyelnek majd 
a fogyatékkal élőkre – tette 
hozzá.

Céljuk, hogy az emberek 
hozzáállása pozitív irány-
ban változzon, és a sérültek, 
illetve családjaik élhető éle-
tet élhessenek. A csoport 
tervei közt szerepel egy 
olyan játszótér létrehozása, 
amit mozgássérült gyerekek 
is használhatnak, már csak 
a forrásokat kell megtalálni.

Kinyílt a világ
Pár évtizede egy ilyen ját-

szótér ötlete még elképzelhe-
tetlen lett volna: akkoriban a 
fogyatékosokat otthonok fa-
lai mögé rejtették, legfeljebb 
látássérültekkel találkoz-
hattunk az utcán. Az „első 
fecske”, azaz a gondozottjait 
az utcára vivő, a mindennapi 
életbe bekapcsoló intézmény 
országosan is az érdi Habili-
tációs Központ volt.

– 1983-ban fejlesztő nap-
közivel indult a nappali ellá-
tás Érden. Elkezdtük kivinni 
a világba a srácokat: boltok-
ba, piacra, nyaralni, és egy-
re inkább részt vettünk a 
város életében. Csengettyű-
seink évek óta több helyszí-
nen koncerteznek, áruljuk a 
fiataljaink által készített 
portékákat, színházi elő-
adást rendezünk. Az eltelt 
évtizedek alatt megismer-
tek, elfogadtak, megszeret-
tek minket. Így a szülőknek 
is könnyebb elmenni a gye-

rekekkel bárhova – mondta 
lapunknak Paróczai Zol-
tánné, a központ egységve-
zetője, hozzátéve: nemcsak 
az önkormányzat, hanem a 
helyi vállalkozók, lakosok is 
támogatják, segítik őket.

Támogatások
A veleszületett vagy szer-

zett fogyatékosság, nemcsak 
az érintett, hanem a család-
tagok életét is befolyásolja. 
Ezeknek a családoknak 
többirányú és nem csupán 
anyagi támogatásra van 
szükségük. Hogy mire jogo-
sultak, arról Simó Károly 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) beszélt lapunknak.

– Alanyi jogon, az állam-
tól jár az ápolási díj, 
amennyiben az egyik csa-
ládtag a fogyatékkal élő 
gondozása miatt kiesik a 
munkából. A kormányhi-
vatal állapítja meg, hogy a 
kérelmező megfelel-e az 
előírásoknak, valamint fo-
lyósítja az ellátást, amely-
nek összege alapesetben 
havi 29 500 forint, de akár 
53 100 forint is lehet – tud-
tuk meg az alpolgármes-
tertől. Emellett lakhatási 
és egyéb pénzbeli, termé-
szetbeni támogatásokat is 
igényelhetnek az önkor-
mányzattól. További támo-
gatást igényelhet a kor-
mányablakoknál az a sú-
lyosan fogyatékos személy, 
aki 18. életévét betöltötte. 
A támogatás összege havi 
19 500 és 24 000 forint kö-
zött változik, a fogyatékos-
ság mértéke szerint.

– Az anyagi segítség mel-
lett ott az intézményi ellátás: 
a korai fejlesztés, a nappali 
vagy bentlakásos ellátás, a 
speciális köznevelési intéz-
mények, a házi segítségnyúj-
tás. Érden jelenleg elérhető a 
korai fejlesztés, a speciális 
általános iskolai oktatás és a 
nappali ellátás, és részben az 
idősotthon szolgáltatásai is. 
Emellett a rászorulók igénybe 
vehetik a házi segítségnyúj-
tást, illetve a szociális étkez-
tetést. Ami problémát jelent, 
hogy nincs olyan oktatási-ne-
velési intézmény Érden, ahol 
minden fogyatékkal élő gyer-
mek megkaphatja azt a fej-

lesztést, gondoskodást, ami a 
törvény szerint jár neki – mu-
tatott rá az alpolgármester.

– A segítségnyújtás har-
madik pillére az akadály-
mentesítés. Az újonnan fel-
húzott épületeink tekinteté-
ben ez már előírás. Ami a 
régebbi épületeket illeti, 
négy-öt évente felmérést 
végzünk, hol lenne szüksé-
ges ilyen átalakítás, és anya-
gi lehetőségeink függvényé-
ben ezt meg is valósítjuk. 
Szeretnénk előbb-utóbb min-
den intézményünket aka-
dálymentesíteni – zárta sza-
vait Simó Károly.

QQ ÁdÁm Katalin

„Elkezdtük kivinni a világba a srácokat.” A Habilitációs Központ fia-
taljai
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Beszélgetés Erdélyi-Takács István református lelkésszel

Meg érteni és megérinteni
Régész, majd geológus szeretett volna lenni, de az előző 
rendszerben nem valósíthatta meg álmait. Teológiát ta-
nult, közben szovjet zászlót égetett, szerepelt a besúgók 
anyagaiban is. Harmincöt éves érdi lelkészi szolgálata 
legfontosabb momentumának a Kálvin téri templom át-
építését tartja.

n ÁdÁm Katalin

– Közel harmincöt eszten-
deje él Érden, de nem itt szü-
letett.

– Makói vagyok. Édes-
anyám Karcagról, édes-
apám Aradról származott, 
mindketten ősi magyar csa-
ládból. Őseim mindig sürgő-
forgó, harcoló emberek vol-
tak, de – és ezt nagyon jól-
esik kimondani – labanc 
nem volt a családban. Négy-
éves koromig éltünk Makón. 
Édesapám református lel-
kész volt. Megúszta a háború 
utáni megtorlást, átnevelést; 
azt tudjuk, hogy később 
megpróbálták beszervezni, 
de hála Istennek nem sike-
rült. Magyarcsanádra he-
lyezték – akkor ez a falu az 
út végét jelentette. Sokan 
kerültek azokban az évek-
ben ide, főleg olyanok, akik 
akkor nem voltak beszámít-
ható elemek. Ez nagyon sze-
rencsés körülményeket te-
remtett nekünk: azok a taná-
rok, akik nem golyóztak be 
vagy nem váltak alkoholistá-
vá, komolyan vették a hiva-
tásukat és fantasztikus 
munkát végeztek. Sorozat-
ban értünk el díjakat, orszá-
gosan kimagasló eredmé-
nyeket.

– Milyen gyermekkora 
volt?

– Idilli. Érdekes volt, mert 
ebben a faluban éltek a ma-
g yarokon kívül román, 
szerb és kétféle cigány nem-
zetiségűek is, mégis békes-
ség volt, a lakosság össze-
tartott, nem volt irigykedés, 
torzsalkodás, leg feljebb 
csak kisebb pletykák. Ná-
lunk nem voltak feljelenté-
sek a feketevágások miatt. 
Ami a családunkat illeti, én 
voltam a legfiatalabb gyer-
mek; egy bátyám és egy nő-
vérem volt, illetve egy másik 
bátyám, aki a Maros folyóba 

veszett. Utána születtem én. 
Ez meg is határozta a csalá-
don belüli helyzetemet: én 
voltam a kicsi, a dédelge-
tett. Édesapám mindig mo-
solygós, nyugodt ember volt, 
aki bizonyos dolgokból so-
sem csinált problémát. Mi-
kor édesanyám a három 
gyerekkel azon izgult hó 
végén, mit eszünk másnap, 
csak annyit mondott: édes 
fiam, református pap még 
nem halt éhen!

– A középiskolás évek hol 
teltek?

– Szegedre jártam a Tö-
mörkény gimnázium angol 
tagozatára. Kiváló osztály 
volt; a mai napig tartjuk a 
kapcsolatot. Régész szeret-
tem volna lenni, de akkori-
ban régészképzés nem volt 
Magyarországon. Nagyon 
jó földrajzos voltam, orszá-
gos vetélkedőn is helyezést 
értem el, így jött az ötlet, 
hogy geológiát tanuljak, de 
ilyen képzés sem volt itthon, 
csak Moszkvában, a Lomo-
noszov egyetemen. Debre-
cenben, a Kossuth egyete-
men felvételiztem földrajz 
szakra, hog y eg yéves 
nyelvtanulás után Moszk-
vába mehessek. Az élet fin-
tora: annak a lelkésznek a 
fia volt Debrecenben tan-
székvezető, aki édesapá-
mat a makói belvárosi 
templomból kirúgta. A szó-
beli után közölte: fiatalem-
ber, ha csak egyetlen olyan 
diák lesz, akinek az édes-
apja nem lelkész és geoló-
gusnak jelentkezik, pont-
számtól függetlenül őt fog-
juk felvenni. Így is lett. Hoz-
zátartozik a dologhoz, az a 
bizonyos egyetlen jelentke-
ző mind a földrajz, mind a 
fizika országos tantárgyi 
versenyt megnyerte, indo-
kolt volt hát a felvétele – ez 
azért egy kicsit megnyugta-
tott, persze akkor nagyon 
rosszul esett a dolog.

– Így került a teológiára? 

– Igen. Felköltöztem Buda-
pestre, rokonokhoz, egy évig 
dolgoztam, először egy Ke-
ravill-szaküzletben, aztán a 
SZÜV-nél, a Központi Sta-
tisztikai Hivatal nagygépes 
adatfeldolgozásra és ügyvi-
tel-szervezési feladatokra 
szakosodott cégénél, ahol 
elvégeztem a számítástech-
nikai gépkezelői 1-es tanfo-
lyamot, ahogyan korábban a 
Keravill szakeladói tanfo-
lyamát is. Egy kollégám jó-
voltából sikerült elkerülnöm 
a sorkatonai szolgálatot is. 
Aztán jelentkeztem a teoló-
giára; kezdetben apám tilta-
kozott ellene, hogy bárme-
lyikünk lelkipásztor legyen, 
mert nagyon sok dolgon ke-
resztülment, és meg akart 
minket óvni ettől, de belül 
nagyon büszke volt rá. Teo-
lógusi éveim alatt sok min-
denben részt vettem a tanu-
lás mellett. Mikor 1972. már-
cius 15-én szovjet zászlót 
égettünk a Szentháromság 
téren, és emiatt be akartak 
vinni, és a karhatalmi erők a 
Halászbástya felé szorítot-
tak minket, a Hilton hotel 
közelében a falról leugrot-
tam. Épségben földet értem, 
és iszkoltam haza a teológiá-
ra. Ott tudtam meg, hogy a 
többieket elkapták. Szeren-
csére megúszták egy-két po-
fonnal – beszervezésekre 
nem volt szükség, akkor már 
megvoltak a beépített embe-
reik az évfolyamunkban.

– Sokan voltak?

– Voltak bőven. Amikor ki-
kértem a rólam szóló papíro-
kat, kiderült, hogy egyrészt 
rendkívül túlértékeltek, 
másrészt sokkal több min-
dent tulajdonítottak nekem, 
mint amit valaha is csinál-
tam. A családtagjaim mindig 
mondják, hogy velem mindig 
történik valami, és igazuk is 
van, akár jó, akár rossz dol-
gokra gondolunk. Érdekes, 
hogy számtalanszor kerül-
tem nagy események vagy 
nagy emberek közvetlen kö-
zelébe. Van erre egy nagyon 
jellemző eset. A Pest Megyei 
Közgyűlés Külügyi Bizottsá-

gának tagjaként számtalan 
esetben jártam külföldön. 
Egy külön kiemelt projekt 
megbeszélésére utaztam, 
közben Rómába látogattunk, 
és betértünk a Szent Péter-
bazilikába. Nem tudtam, 
hogy abban az időpontban 
tartják a testi fogyatékosok 
szentmiséjét, akik ilyenkor 
mind szeretnék megfogni a 
pápa kezét. Épp ott sétáltam, 
bámészkodtam Michelange-
lo Piétájánál; tekintetemet 
felfelé emelve álltam, és hir-
telen észrevettem, hogy egy 
alacsony, fehér ruhába öltö-
zött ember szorongatja a ke-
zem – Karol Wojtyła, azaz II. 
János Pál pápa volt az, aki 
beszédbe elegyedett velem. 
Elmondtam neki, hogy refor-
mátus lelkész vagyok, egy-
ben politikus, aki egy konfe-
renciára utazik. Csodálko-
zott ugyan, de áldását küldte 
a konferenciára. A házigaz-
dáim, mikor meghallották, 
odavoltak a gyönyörűségtől.

– 1982 óta él és szolgál Ér-
den. Milyenek voltak az első 
benyomások?

– 1982. október 23-án, va-
sárnap volt a beiktatásom. 
El lehet képzelni, mekkorát 
szólt ez akkor, egyetlen vá-
rosi vezető sem volt ott… Az 
akkori téeszelnökkel na-
gyon jó barátságba kerül-

tünk, és Dékány Pista bácsi 
tolta a szekeremet minden-
hol. A Benta-Völgye Terme-
lőszövetkezetben rendezett 
például egy Ki tud többet a 
Szovjetunióról? vetélkedőt a 
város szocialista brigádjai 
számára, és – mivel én már 
kétszer voltam a Szovjetuni-
óban, és nagyon szerettem a 
történelmet és a földrajzot – 
engem kért fel, hogy vezes-
sem a vetélkedőt. Bár én nem 
voltam róla meggyőződve, 
hogy ezt egy református lel-
késznek kellene lebonyolíta-
nia, elvállaltam a feladatot. 
Csináltunk később ’48-as ve-
télkedőt az érdi iskoláknak 
is. Nem kis feladat volt a vál-
tott iskolarendszerben a hit-
oktatás ellátása sem: ezt 
nem az iskolákban és nem is 
a parókián – mert ott tilos 
volt –, hanem a parókia mel-
letti kisházban, szombaton-
ként oldottam meg. Így az 
iskolák is jól jártak, mert a 
pártnak jelenthették, hogy 
„az iskolában hitoktatás 
nincs”, ugyanakkor megkap-
tam a jelentkezők nevét.

– Mit tart lelkészi szolgá-
latában a legfontosabb do-
lognak?

– A templom átépítését. 
Erre tettem fel az életem, a 
szolgálatom, és mára 80 szá-
zalékban elkészült a Kálvin 

„Nem keresztény, nem katolikus, nem református, hanem egy közös 
világ van”

20:00 Kapunyitás –Welcome drink
21:00 Tányérszervízes ötfogásos vacsora

NORMÁLMENÜ:
Szezámmagos kacsamell-carpaccio, lencsesalátával
Szilveszteri korhelyleves ·Erdei gombával töltött szűz, sáfrányos rizottóval
Fokhagymás sült császár, párolt káposztás rétessel és snidlinges
kockaburgonyával
Házi mákos nudli vaníliaöntettel

VEGETÁRIÁNUSMENÜ:
Sajtvariációk lencsesalátával · Szilveszteri sütőtökleves
Erdei gombával töltött cukkini, sáfrányos rizottóval
Roston sült harcsafilé, párolt káposztás rétessel és snidlinges
kockaburgonyával
Házi mákos nudli valníliaöntettel

Cím: 2030 Érd, Alsó u. 2. (A Polgármesteri Hivatallal szemben) · Tel./Fax: 06 23 360 143
E-mail: erdivigado@gmail.com · www.erdivigado.hu · www.facebook.com/erdivigado

22:30 Kiss company
23:30 Hastánc műsor
24:00 Újévi köszöntés
2017.01.01 ÚJÉV
00:00 Újévi malacságok · Tánc
Főtt virsli · Bőrős-sörös sült malac
Töltött káposzta
1:00 Tombola
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1980 óta működő cég – minőségi szolgáltatása

Szőnyeg-
tiSztítáS
Porolás, mélytisztítás, biotisztítás,
szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés.
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téri templom. Sokan meg-
kérdezték, van-e értelme en-
nek egy olyan korban, ami-
kor Európában sorra zárják 
be a templomokat. Erre én 
csak azt tudom mondani: 
2016-ban a mi egyházme-
gyénkben két új templomot 
szenteltünk és többet felújí-
tottunk. Magyarországon 
nem lerombolják a templo-
mokat, hanem építik. Erre 
büszke vagyok.

– Tagja a Vitézi Rendnek. 
Mekkora szerepe van az éle-
tében ennek a tagságnak?

– Nagyon nagy jelentősége 
van, bár meg kell jegyeznem, 
hogy ugyanolyan fontos a 
Szent László Társaság 
(1861) és Rend tagságom is. 
A Vitézi Rendben területi 
egységet vezetek, azaz terü-
leti törzskapitány vagyok. A 
rend Magyarország egyik 
legnagyobb civil szervezete, 
3600 taggal. Még Horthy 
Miklós alapította, aki sokak 
számára ellentmondásos 
egyéniség, de számomra 
nem. Édesanyám nagynénje 
volt Horthy István nevelőnő-
je. Zsuzsanna diakonissza 
volt, számtalanszor mesélt 
nekünk arról ’45 után, ho-
gyan éltek Horthyék – tőle 
nagyon sok valós megállapí-
tást kaptam. A rend alapcél-
kitűzése is az, hogy nem va-
lami vagy valaki ellen, ha-
nem a magyarság egységé-
ért küzdünk. Fontos, hogy 
szélsőségesek nem lehetnek 
a rend tagjai. A hagyomány-
őrzés mellett kiemelt tevé-
kenységünk a hadisírgondo-
zás. Legutóbb egy komplett 
hódmezővásárhelyi katonai 
temetőt újítottunk fel. Segít-

jük a tagjainkat is: egy sza-
dai vitéz háza leégett, a rend 
adománya pedig az újjáépí-
tés felét fedezte. Tudni kell, 
hogy ebbe a rendbe nem a 
gazdagok, a milliomosok 
lépnek be, hanem az egysze-
rű, de nagyszerű emberek. 
Életem egyik legmegrázóbb 
estéje volt az az ’56-os meg-
emlékezésünk, amelyen a 
forradalom két résztvevője 
tartott beszámolót. Egyikü-
ket egy orosz pisztollyal fej-

be lőtte. Nem halt meg, de 
megvakult – hatvan éve nem 
lát. Ez az ember elmondta: 
egy dologra vágyakozik az-
óta: hogy csak egy gombos-
tűnyi fényt láthasson még 
életében. „Ti nem tudjátok 
elképzelni, mi az az örök sö-
tétség. De ha az én drága ha-
zámnak azt az árat meg kell 

fizetni, hogy erről a gombos-
tűnyi fényről lemondok, ak-
kor megteszem”.

– Advent idején mi is a 
fény, Jézus eljövetelére vá-
runk. Hogyan ünnepli Jézus 
születését egy református lel-
kész?

– Ha tudok, besegítek a ké-
szülődésbe. Szeretek főzni; 
gyerekkoromban otthon főz-
tük a szaloncukrot, a házi 

csokoládét. Időnként ma is 
elkészítem ezeket, ahogy a 
csokival bevont narancshéjat 
is. A gyerekek felnőttek, ön-
állóak, külön élnek, de a 
szentestét együtt töltjük. Ti-
zenhat tagból áll a népes csa-
lád, a három unokával együtt, 
törjük is a fejünket, hogy fé-
rünk majd el a tízszemélyes 

asztal mellett… A templom-
ból jövet halászlét eszünk ná-
lunk; édesanyám karácsony 
este nagyon finom, fonott ka-
lácsot készített, amit a nővé-
rem vitt tovább, most pedig a 
legkisebb lányom készíti. Ezt 
esszük a halászlé mellé. Va-
csora után a gyerekek to-
vábbmennek a család másik 
részéhez, majd otthon is ün-
nepelnek. Lelkész családban 
az ünnepek rendkívül zsúfol-
tak, és ezt a gyerekek már 

megszokták, ahogy azt is, 
hogy az életem összefolyik a 
gyülekezetével – karácsony 
első napján például ételt osz-
tunk a templom előtt, amiben 
a gyerekek is részt vesznek 
minden esztendőben. Egyéb-
ként nem az ebéden, vacso-
rán, hanem az együttléten, a 
találkozáson van a hangsúly. 

Az ajándékokat is észszerűen 
oldjuk meg: annak, hogy az 
unokák kapjanak egy százti-
zenharmadik valamit, ami 
csak a helyet foglalja a ház-
ban, semmi értelme. Inkább 
hasznos ajándékokat adunk.

– 2017-ben ünnepli egyhá-
zuk a reformáció ötszázadik 
évfordulóját. Milyen progra-
mokkal készülnek az évfor-
dulóra?

– A négy gyülekezet – a há-
rom református és az evangé-
likus – részben együtt szer-
vezi az évfordulós programo-
kat. Társulhatnak hozzánk 
az adventisták és a baptisták 
is. Különlegességekre készü-
lünk: hangversenyekre, sza-
badtéri istentiszteletre és 
külön gyülekezeti alkalmak-
ra is. Ezeket még szervezzük, 
korai lenne többet mondani 
róla. Ami biztos, hogy a refor-
máció ünnepén mindenkit 
szeretettel látunk, hiszen a 
reformáció lényege is az volt, 
hogy a társadalmat tekintet-
te alapszínterének. Kálvin is 
azt mondta: egy világ van. 
Nem keresztény világ, nem 
katolikus világ, nem reformá-
tus világ, hanem egy közös 
világ. Ezt kell segíteni, ha 
kell, imádkozni érte, vagy ha 
arra van szükség, feddjük 
meg, illetve tanítsuk. Nem 
szabad magunkra zárni az 
ajtókat: meg kell próbálnunk 
megérinteni másokat is, hát-
ha megállnak egy pillanatra, 
hátha eljönnek hozzánk is-
mét. A reformáció nagyon 
fontos dolog, de csak akkor, 
ha beleépül a hétköznapja-
inkba és kiárad a világba. 
Krisztus szeretetét kell to-
vábbadnunk.

Erdélyi-Takács István advent első vasárnapján ezt üzente az ünneplőknek: „Jó lenne, ha minden fal, 
minden akadály lehullna közöttünk”
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Fórum gazdasági és politikai helyzetünkről

Akt ualitások itthon, Európában és a nagyvilágban
A Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége (KÉSZ) or-
szágjáró fóruma a múlt 
szerdán városunkban állo-
másozott. A Szepes Gyula 
Művelődési Központban 
megtartott rendezvény 
vendége Mráz Ágoston po-
litológus, a Nézőpont Inté-
zet igazgatója volt.

Ahogy a fórum előtt meg-
tartott sajtótájékoztatón 
megtudtuk, az elmúlt húsz 
esztendő alatt a KÉSZ orszá-
gosan közel két és fél száz 
rendezvényt tartott a közélet-
ről. Lanczendorfer Erzsébet 
tiszteletbeli elnök eddig már 
hét kerekasztal-beszélgetést 
vezetett le városunkban. Ez-
úttal Mráz Ágoston politoló-
gust, a Nézőpont Intézet igaz-
gatóját kérte fel, hogy elemez-
ze az itthon és a világban 
zajló eseményeket, azok oka-
it, várható következményeit. 
A téma az Európai Unió hely-
zete, Magyarország gazdasá-
gi növekedése és az Amerikai 
Egyesült Államok elnökvá-
lasztása utáni világpolitika 
lehetséges változása volt. A 
KÉSZ elnöke elsőként az itt-

honi feladatokról, az oktatás 
és egészségügy gondjairól, 
valamint az elért gazdasági 
eredményekről, a hitelfelmi-
nősítésről, a bérek jelentős 
emelkedésének hatásairól is 
kérdezte a politikai elemzőt.

Mráz Ágoston hangsú-
lyozta: valóban vannak ko-
moly pozitív fejlemények a 
magyar gazdaságban, de 
arra is felhívta a hallgatóság 
figyelmét, hogy nem először 
van ez így az elmúlt 25 év-
ben. 1998–2002 között is na-
gyon jó gazdasági eredmé-
nyeket mutattak a statiszti-
kai adatok, amelyek akkor is 
a fizetések emelkedését 
eredményezték. Érdemes 
azonban visszaemlékezni a 
2002-es választásokra, ami-
kor a megalapozatlan ígére-
tekkel a még meg nem lévő 
pénzt is sikerült elkölteni az 
államkasszából – fűzte hoz-
zá, ezért józan megfontolás-
ra intett, mert szerinte attól 
még, hogy növekszik a gaz-
daság, semmiképpen sem 
szabad előre elkölteni a még 
meg nem lévő forrásokat!

A bérek emelésével tehát 
csak lépésről lépésre szabad 

haladni. Már az is nagyon jó 
hír, hogy 6 év alatt 37 száza-
lékkal emelkedett a mini-
málbér nettó értéke – fogal-
mazott a politológus.

A fórumon a KÉSZ vendé-
ge volt Makláry Ákos, a bu-
dai görögkatolikus templom 
parókusa, a szövetség újon-
nan megválasztott elnöke, 
aki kifejtette: fontosnak 
tartja a KÉSZ közéleti sze-
repvállalását, mert sem az 
egyén, sem az egyház szá-
mára nem jó, ha eluralkodik 
rajta a közöny, a beletörő-
dés és a véleménynélküli-

ség. Sajnálatos, hogy ha-
zánkban nagyon sokan 
vagy nem mondanak véle-
ményt, vagy a „pályán kívül 
állva” szemlélik az esemé-
nyeket. A KÉSZ-nek így sok 
más szervezettel és az egy-
házzal együtt az a célja, 
hogy helyi szinten, korra és 
felekezetre való tekintet 
nélkül, minél több embert 
bevonjon az aktív kulturális 
és közéletbe.

A rendezvényen jelen volt 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP) energiaügyi államtit-
kár, országgyűlési képviselő 

is, aki immár egy évtizede 
aktív tagja a KÉSZ-nek. A 
fórum előtti sajtótájékozta-
tón hangsúlyozta: örül an-
nak, hogy 2010-től, az alap-
törvény elfogadásától kezd-
ve egy olyan korszakváltást 
élünk meg, amely jobbá teszi 
Magyarországot. Az elmúlt 6 
év igazolta számukra, hogy 
a kormány adópolitikája a 
szociális és társadalmi igaz-
ságosság tekintetében a 
KÉSZ által megfogalmazott 
értékeknek megfelel – fogal-
mazott az érdi politikus.

QQ Bálint Edit

Ren dkívüli közgyűlés
Lapzártánk idején rendkívüli ülést tartott Érd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a Polgárok Háza dísztermé-
ben. Az ülésen két napirendi pontot tárgyaltak, többek 
között a Modern Városok program előrehaladásáról 
hallgattak meg tájékoztatót a képviselők.

A rendkívüli közgyűlé-
sen a képviselők elfogadták 
azt a javaslatot, amelynek 
köszönhetően a helyi hulla-
dékgazdálkodás fejleszté-
sére a város benyújthat egy 
pályázatot. Dr. Bács István 
alpolgármester ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy 
ennek keretében 3,6 milli-
árd forintot nyerhet a vá-
ros. Sikeres pályázat ese-
tén egy kommunális válo-
gató és egy komposztáló 
üzem létesülne és újabb 
hulladékszállító járművek 
érkeznének a városba.

A második napirendi 
pontban a képviselők részle-
tes tájékoztatást kaptak a 
Modern Városok program 
jelenlegi állásáról. Dr. Bács 
elmondta, hogy a korábbi 4 
milliárdon felül idén még 1,7 
milliárd forint érkezik a kor-
mánytól a város számlájára. 
Az alpolgármester úgy érté-
kelt, hogy eddig sikeresen 

nyújtotta be projekttámoga-
tási kérelmeit a város. A fej-
lesztésekhez szükséges in-
gatlanokat a kormányzati 
forrás felhasználásával már 
számos esetben megvásá-
rolták, ennek köszönhetően 
2017 első felében több látvá-
nyos beruházás is elindul a 
Modern Városok program 
keretében. Ilyen lesz a park-
városi 24 tantermes általá-
nos iskola, a Batthyány Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
építése, az óvodák építése, 
az új szociális ellátó építése 
a Topoly utcában, de jövőre 
kezdik a Dr. Romics László 
Egészségügyi Központ régi 
szárnyának a felújítását és a 
Kós Károly iskola rekonst-
rukcióját is – számolt be az 
alpolgármester.

A rendkívüli közgyűlé-
sen elhangzottakról részle-
tesen jövő heti számunkban 
számolunk be.

 Forrás: erdmost.hu

Új  vállalkozói központ nyílik
Az új kisvállalkozói köz-
pont építése volt az egyik 
fő témája az Érd és Kör-
nyéke Ipartestület múlt 
hétfői közgyűlésének.

Mint Csóli Csaba ügyve-
zető igazgató lapunknak fel-
idézte, a régi, Alispán utcai 
székházat az ipartestület 
pár hónapja eladta, és a Bu-
dai út 17-es szám alatti tel-
ken kívánnak egy többfunk-
ciós épületet felhúzni. Az 
első látványtervek már elké-
szültek.

– Ezerötszáz négyzetmé-
ter alapterületű, többszintes 
épületben gondolkodunk: az 
alagsorban ötven férőhelyes 
parkolót tervezünk, az alsó 
szinten üzleteket rendezünk 
be – például zöldséges, hen-
tes, pék kaphatna helyet itt 
–, a második emeleten ki-
sebb műhelyek – fodrász, 
kozmetikus –, irodák, egész-
ségügyi létesítmények ki-
alakítására gondoltunk. A 
harmadik szinten konferen-
ciatermet szeretnénk létre-
hozni, amely akár esküvők 
lebonyolítására is alkalmas 

lehet – ismertette elképzelé-
seiket Csóli Csaba, aki kér-
désünkre elmondta azt is: a 
vállalkozók tulajdonosai 
lennének a helyiségeknek, 
nem pedig bérlői.

– Ipartestületünk a telket 
megvásárolta, az irodákat, 
üzleteket szeretnénk értéke-
síteni, és az így befolyt pénzt 
egy következő építkezésbe 
forgathatnánk – magyaráz-
ta Csóli Csaba, hozzátéve: az 
új épületben kap majd helyet 
az Ipartestület irodája is. 

Az Ipartestület várja azon 
vállalkozók jelentkezését, 
akik szeretnének önálló üz-
lettel, irodával rendelkezni 
és ebben a kisvállalkozói üz-
letközpontban tulajdont sze-
rezni. Amint megtalálják 
azokat az érdi befektetőket, 
akik partnerek e létesítmény 
megvalósításában, megkez-
dődik a konkrét tervezés is. 
Optimális esetben – ha meg-
van a kellő számú jelentkező 
– tavasszal el is kezdődhet 
az építkezés. Q á. K.

Az Ipartestület várja azon vállalkozók jelentkezését, akik szeretné-
nek önálló üzlettel, irodával rendelkezni és ebben a kisvállalkozói 
üzletközpontban tulajdont szerezni

Aradszki András, Lanczendorfer Erzsébet, Mráz Ágoston és Makláry Ákos
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Ene rgia Tanács-ülés az energiabiztonságért
Aradszki András, térségünk országgyűlési képviselője, 
energiaügyért felelős államtitkár vezetésével vett részt 
a magyar delegáció az Energia Tanács ülésén 2016. de-
cember 5-én Brüsszelben, ahol több jelentős energiabiz-
tonságot érintő kérdés is felmerült.

A tanácskozáson szó esett 
egyebek között a földgázel-
látás biztonságáról, az Ener-
giaunió csomagról, az ener-
giahatékonysági címkézés-
ről is. Az Európai Bizottság 
tájékoztatást adott a múlt 
héten előterjesztett tiszta 
energia rendszer megvalósí-
tását szolgáló javaslatokról. 

A földgázellátás biztonsá-
gáról szóló javaslattal kap-
csolatban Aradszki András 
kiemelte, hogy a regionális 
együttműködés nem célja, 
hanem eszköze a földgázel-
látás-biztonság megerősíté-
sének. A tagállamok számá-

ra lehetővé kell tenni, hogy 
minden szomszédos ország-
gal együttműködjenek. A 

javaslat kiemelt kérdései-
ben – a regionális együtt-
működés megerősítése, a 
szolidaritás válság esetén, a 
gázkereskedelmi szerződé-
sek ellátásbiztonsági vizs-
gálata kapcsán – sikerült 
Magyarország számára 
meg nyug tató pol itikai 

iránymutatást adni a továb-
bi tárgyalásokhoz. 

A villamosenergia-piacra 
vonatkozó javaslatok jelen-
tős mértékben módosítanák 
a jelenleg hatályos szabályo-
zást, ami áremelkedést 
eredményezhet. Az államtit-
kár az egyeztetésen jelezte: 
a magyar kormány fontos-
nak tartja a lakossági fo-
gyasztók érdekeinek megvé-
dését, ezért a tárgyalások 
során a bizottsági javaslat-
tal szemben ragaszkodni fog 
a szabályozott egyetemes 
szolgáltatói ár megtartásá-
hoz. Az új javaslatok tárgya-
lása során fontos lesz a tag-
állami sajátosságok, a nem-
zeti hatáskörök tiszteletben 
tartása, ezért óvatos megkö-
zelítésre van szükség. A vi-
segrádi országokkal folyta-
tott egyeztetésen is felvető-
dött az energiaár kérdése, a 

partnerek nyitottak voltak a 
magyar álláspontra.

A tanácsülést követően 
Aradszki András kétoldalú 
megbeszéléseket folytatott a 
brit, horvát és román társ-
tárcák képviselőivel.

Több mint nyolcvan napra elegendő gáz van a magyaror-
szági tározókban – erről Aradszki András energetikai állam-
titkár beszélt egy december 2-ai rádióműsorban. A politikus 
elmondta: a téli időszakban 3,4 milliárd köbméter az ország 
gázfelhasználása, és jelenleg 3,1 milliárd köbméternyi van a 
tározókban – ez mintegy tíz százalékkal haladja meg a tava-
lyit.
Az államtitkár elmondta azt is: a magyarországi gáztermelés 
az igények negyedét fedezi, és a kormány arra törekszik, 
hogy legalább három forrásból jusson földgázhoz. A ma-
gyar–szlovák vezetéket felkészítették, ez rendelkezésre áll; 
magyar oldalról elkészült a román–magyar gázvezeték és a 
horvát–magyar gázvezeték is.

Aradszki András jelezte: a ma-
gyar kormány fontosnak tartja a 
lakossági fogyasztók érdekeinek 
megvédését

Mod ern rendelők
Hosszú távú szerződést írt alá a város vezetése, a 
BENU Magyarország Zrt., illetve a Fundamed Házior-
vosi Szövetkezet képviselője december 1-jén.

Mint azt lapunkban már 
hírül adtuk, a cég a Bajcsy-
Zsilinszky út 40. szám alat-
ti épületét bővítette, átala-
kította, így nemcsak egy 
gyógyszertár kaphatott itt 
helyet, hanem egy orvosi 
rendelő is, ahol hamarosan 
három háziorvos kezdi meg 
rendelését, és – mint dr. 
Papp István, a cég igazga-
tósági tagja elmondta – még 
egy háziorvosnak jut hely 
az új épületben.

Ezzel kapcsolatban T. 
Mészáros András elmond-
ta: azért különösen fontos, 
hogy négy körzetet tud el-
látni a rendelő, mert Érd 
lakossága évente ezer fővel 

bővül, az orvosokra egyre 
több beteg jut, így lassan át 
kell gondolni a már kialakí-
tott körzethatárokat.

A polgármester a megál-
lapodással kapcsolatban el-
mondta: reméli, hogy a ké-
sőbbiekben is együtt tudnak 
majd működni a BENU Zrt.-

vel. A városvezető emlékez-
tetett arra is: az elmúlt esz-
tendőkben a város háziorvo-
si rendelőinek 90 százaléka 
megújult, és már csupán két 
intézmény van hátra: az ófa-
lusi és a Bagoly utcai, de 
már ezekre is megvannak a 
források, így a jövő eszten-
dőben e két rendelő fejlesz-
tése is megvalósul.

Dr. Horváth Ildikó, a 
Fundamed Háziorvosi Szö-
vetkezet elnöke lapunknak 
azt hangsúlyozta: hatalmas 
előrelépést jelent, ha egy 
háziorvos új rendelőbe köl-
tözhet, mind a betegek, 
mind a saját szempontjából. 
Nagyszerű lehetőségnek 

nevezte azt is, hogy az új 
rendelőben még egy orvos 
dolgozhat; mint utalt rá, az 
ilyen jellegű bővítésekre 
nem mindenütt van mód, és 
az, hogy itt ez megvalósul-
hat, a résztvevők együtt-
működésének köszönhető.

QQ Á. K.

Ötszázmillió óvodákra, iskolákra

Új  köntösben a „bakterház”
Új helyszínre költözött az 
Érdi Városfejlesztési Kft.: 
az Alispán utcai régi bak-
terházat újították fel, illet-
ve modernizálták kívül-be-
lül, hogy az épület méltó 
székhelyül szolgáljon a 
városi cégnek. Az ünnepé-
lyes átadásra november 
30-án került sor.

Köszöntőjében T. Mészá-
ros András polgármester 
utalt a több mint nyolcvan-
éves épület múltjára – a föld-
szinten korábban kocsma 
működött, az emeletet bérlők 
lakták. A leromlott állapotú 
ház, ahonnan mintegy más-
fél éve költöztek ki az utolsó 
lakók, sokáig volt szégyen-
foltja a környéknek, de csak 
mostanáig: az elmúlt hóna-
pokban kívül-belül moderni-
zálták, felújították a „bak-
terházat”, ahová már beköl-
töztek az Érdi Városfejlesz-
tési Kft. munkatársai.

Zsirkai László, a kft. ügy-
vezetője az ünnepélyes meg-
nyitón elmondta: a mintegy 
hét éve működő cég a városi 
létesítmények üzemeltetése 
mellett városfejlesztési fel-
adatokat is ellát.

– A közgyűlés tavasszal 
úgy döntött, hogy a kft. a Mo-
dern Városok program meg-
valósításával összefüggő fel-
adatokat is kap, ami szá-
munkra új kihívást jelent. Ez 

a munka meg is kezdődött: 
terveztetünk, műszaki ellen-
őrzést végzünk és kivitelezé-
sekkel is foglalkozunk – sorol-
ta az ügyvezető, hozzátéve: 
korábban arra kényszerültek, 
hogy a műszaki feladatokat 
különféle bérleményekben 
oldják meg, így most nagy 
könnyebbség számukra, hogy 
megkapták ezt a létesítményt.

A 225 négyzetméter alapte-
rületű, kétszintes ingatlan 
négy irodát, egy központi tár-
gyalót, egy irattárat és kiszol-
gáló helyiségeket foglal ma-
gában. Az épületben – amely 
akadálymentesen is megkö-
zelíthető – hatan dolgoznak.

– A létesítmény térfigyelő 
kamerarendszere az egész 
környéket vigyázza – hangsú-
lyozta Zsirkai László, megje-
gyezve: az épület oldalában 
megtartották az ingyenes se-
gélyhívásra is alkalmas, kár-
tyás telefont, így vészhelyzet 
estén azonnal segítséget kér-
het bárki.

QQ ÁdÁm K.

A Nemzetgazdasági Minisztérium arról értesítette a várost, 
hogy a Modern Városok program bizottsága elfogadta a két 
érdi óvoda, a két iskola és a két középiskola megépítésének 
programját – jelentette be T. Mészáros András az ünnepélyes 
átadáson.
– Most ötszázmilliós részlet odaítéléséről döntöttek; ennek az a 
következménye, hogy a mintegy 21 milliárdos beruházásnak 
megvan a forrása, megvannak a lehetőségek, és rajtunk múlik, 
hogy véghez is vigyük ezeket – hangsúlyozta a polgármester, 
aki felhívta a figyelmet arra is: a csatornázásban érintett ingatla-
nok zöménél most járnak le a csatornázási hozzájárulással kap-
csolatos LTP-szerződések. Az erről szóló leveleket már kézhez 
vehették az érintettek. T. Mészáros András hangsúlyozta: az ér-
tesítéssel kapcsolatban további teendő, intéznivaló nincs.  
(A társulat ezzel kapcsolatos tájékoztatóját lásd a 14. oldalon.)

Az épület akadálymentesen is megközelíthető

T. Mészáros András polgármester (jobbra) bízik a hosszú távú 
együttműködésben
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28 iskolából 319 pályamű érkezett

A t ermészet színes hangjai
Vivaldi, Beethoven és Sme-
tana zenéjére született a 
legtöbb gyermekalkotás 
az érdi Zenei Könyvtár idei 
őszi rajzpályázatán. Ezút-
tal nemcsak az érdi és a 
térség iskoláiból, hanem 
az ország számos pontjáról 
is érkeztek rajzok, így re-
kordmennyiségű, több 
mint 300 munkát bírált el a 
zsűri.

„A természet hangjai” 
címmel hirdette meg a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár 
zenei részlege a hagyomá-
nyos rajzpályázatát. Mint 
minden évben, ezúttal is ze-
nei művek illusztrációit vár-
ták a diákoktól. Mind a szer-

zőket, mind pedig a zenemű-
veket szabadon választhat-
ták a gyerekek. Mint azt 
Szögi Zsuzsannától, a Ze-
nei Könyvtár munkatársától 
megtudtuk azért döntöttek e 
téma mellett, mert a termé-
szet hangjai éppúgy körül-
vesznek bennünket, akár a 
zene.

Úgy tűnik, az apróságok 
igencsak fogékonyak voltak 
a feladatra, mert ezen az 
őszön 28 iskolából összesen 
319 rajz érkezett a Zenei 
Könyvtárba. Az alkotásokat 
négytagú zsűri bírálta el, 
amelyben az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat tagjai – Ur-
bán Jonatán diákpolgár-
mester, Iván Réka diák-al-

polgármester és Balázs 
Bence környezetvédelemért 
felelős ifjúsági képviselő – is 
részt vettek, s kategórián-
ként egy-egy díjat is felaján-
lottak. Iván Réka elárulta: 
korántsem volt könnyű e 
rengeteg rajzból kiválaszta-
ni azokat, amelyek legin-
kább elnyerték a tetszésü-
ket. Náluk elsősorban a meg-
lepő, különleges szín- és for-
mavilág volt a nyerő. Arra 
törekedtek, hogy ne a meg-
szokott szempontokat köves-
sék, hanem az egyedit díjaz-
zák – fűzte hozzá Réka.

A zsűri elnöke Karsch 
Manfred érdi grafikus, festő-
művész volt, aki lapunknak 
nyilatkozva nem titkolta, 

hogy a fiatalok nagy segítsé-
ge mellett is óriási feladat 
volt a 319 rajzból kiválaszta-
ni a díjazásra javasolt alko-
tásokat. Ő is inkább azokat a 
munkákat részesítette előny-
ben, amelyek technikájuk-
kal, megoldásaikkal vagy 
színvilágukkal „kilógtak a 
sorból”. Úgy tűnik, ez többé-
kevésbé sikerült is, mert ké-
sőbb megtudta, hogy az 
egyik díjazott munka „ká-
posztalevél technikával” ké-

szült. A gyerekek beszínez-
ték a zöldség levelét, majd 
lenyomatot készítettek.

– Meglepően lágy, légies 
hatást sikerült ezáltal elér-
niük. Lám, a tapasztalt mű-
vésznek is van mit tanulnia a 
fiatal nemzedékektől! – von-
ta le a tanulságot Karsch 
Manfred.

A díjazott rajzok megte-
kinthetők a Zenei Könyvtár 
nyitvatartási idejében.

QQ Bálint Edit

Díjazottak
1–2. osztály: 1. Buglyó Hanna (Sóskút) 2. Karakas Mira (Bu-
dapest) 3. Szaniszló Bori (Érd, Kőrösi) és Vörös Hanna (Tár-
nok). 3–4. osztály: 1. Rezes Lili (Érd, Kőrösi) 2. Tejfel Alexandra 
(Diósd) 3. Kiss Vivien (Hajdúböszörmény). 5–6. osztály:  
1. Román Gréta (Debrecen) 2. Németh Kamilla (Hódmezővá-
sárhely) 3. Csanádi Melánia (Berettyóújfalu). 7–8. osztály:  
1. Bicsérdi Alida (Érd, Marianum) 2. Szabó Kata 3. Sárai Kata 
(Hódmezővásárhely). Az ifjúsági Önkormányzat különdíja: 
Rostás Péter (Berettyóújfalu), Schmidt Anett (Báteszék), Szak-
máry Fruzsina (Gyengénlátók ált. iskolája).

Német Kamilla (Hódmezővásárhely) Smetana: Moldva című zene-
művét illusztrálta

Rostás Péter: Madárka, madárka, csacsogó madárka című rajza az Ifjúsági Önkormányzat különdíjasa lett

Január végén

kezdô jóga
alaptanfolyam

indul.

Érdeklôdni lehet:
06-30-936-7101
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EMAAJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ
CENTRUM

2030 Érd, Iparos u. 30.
www.ema.hu

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

Műanyag és fa
nyílásszárók
22 vvaa yy 3 rréétteeggű
üvveeggggeell
verhetetlen
áron!

42
58

54

• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás raktárról
• egyedi megjelenés
• könnyű szerelhetőség

42
566

68

Társkereső
Iroda
nyílt
Érden.
BBBeeejjjjeeellleeennntttkkkeeezzzééésss:::

06-30-531-1648

Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 42

52
61

Érd, Felső u. 1-ben, a ruházati bolt
helyén új üzletet nyitottunkhelyén új üzletet nyitottunk

Termékeinkből:
L konyhai kiegészítők
L kozmetikai szerek
L karácsonyi díszek
L Disney játékok
L háztartási tisztítószerek
L fehérneműk
L édesség – üdítőital

ÉS EZEN KÍVÜL EZER APRÓCIKK!

néééveen.

42
39

28
42

58
01

Támogatott
online pénztárgép

1+2 év szervízgarancia
06 20 3307 011
06 30 9404 277

e-mail: info@penztargepszerviz.com
Budapest Pest megye

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Összerázott stílusok

Ami  elválaszt és ami összeköt
A Vörösmarty Mihály Gimnázium egykori tanulóinak 
nyílt alkotói tárlata a múlt szerdán az Érdi Galéria felső 
szintjén. A sokoldalúságnak egyetlen közös pontja van: 
valamennyi kiállító – évtizedekkel ezelőtt vagy a közel-
múltban – ebben az intézményben érettségizett.

Az évek során többen hi-
vatásos ipar- vagy képzőmű-
vészek lettek, mások viszont 
megmaradtak, kitartottak a 
hobbifestésnél és fotózásnál, 
mégis mindenki szívesen 
vállalta az iskola 55. évfor-
dulójára rendezett kiállítá-
son való részvételt. Az ötlet-
adó Zalaváriné Muk Ágota, 
a Vörösmarty Gimnázium 
rajztanára, aki egy évtized-
del ezelőtt az iskolában szer-
vezte meg először a közös 
tárlatot. Majd épp 5 évvel 
később, amikor a gimnázi-

um félszáz éves jubileumát 
ünnepelte, avatták fel az 
Érdi Galériát, így a tetőtéri 
kiállítótermet a rendelkezé-
sükre bocsátották. Így tör-
tént ez idén is, az intézmény 
fennállásának 55. évforduló-
ján.

A tanárnő úgy fogalma-
zott: számára már az is meg-
ható, hogy a felhívásnak 
ilyen sokan, összesen hu-
szonöten tettek eleget. Na-
gyon jó a régi tanítványait és 
a munkáikat így együtt lát-
ni. Az idei kiállítás roppant 

színesre és változatosra si-
került. Igaz, emiatt voltak 
olyan pillanatok, amikor a 
rengeteg műfajt, stílust és 
irányzatot látva úgy érez-
ték, ebből nem fog semmi jó 
kisülni! De a végén sikerült 
„összerázni”, harmóniába 
hozni a munkákat – árulta el 
a tanárnő.

Ahogyan az öt évvel ez-
előttit, az idei tárlatot is 
Somfai István, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
címzetes igazgatója nyitotta 
meg. Mint mondta – bár nem 
szakértője a képzőművészet-
nek –, örömmel vállalta e 
rendezvény méltatását, hi-
szen a kiállítók mindegyikét 
ismeri és szereti. Ők vala-
mennyien annak az iskolá-

nak a tanulói, amelyben több 
évtizeden át ő maga is taní-
tott. Nemcsak szórakoztatja, 
hanem le is nyűgözi ez a ki-
állítás, mert ahogyan a latin 
szólás tartja: a változatos-
ság gyönyörködtet.

A tanár úr visszaemléke-
zett arra, hogy 20 évvel ez-
előtt, a Poly-Art első csopor-
tos tárlatán még sokan meg-
ütköztek a kiállítók nagy 
számán. Manapság viszont 
ott tartunk, hogy az idei 
Mustrát – amelyen 21 fiatal 
művész mutatkozott be – 
érdi csodaként aposztrofálta 
a képzőművészeti főiskola 
ifjú tanára. Nincs ez más-
ként itt sem, hiszen a gimná-
zium egykori tanulói is sok-
féle műfajjal és technikával 
jelentkeztek. A festménye-
ken kívül láthatunk építé-
szeti terveket, formaterve-
zést, hagyományos és digi-
tális grafikákat, fotográfiát, 
textíliákat és kisplasztikát 
egyaránt. Ugyanakkor ez a 

sokféleség a korosztályok-
ban is megmutatkozik, hi-
szen a 25 kiállító között van-
nak, akik csak a közelmúlt-
ban érettségiztek a gimnázi-
umban, de vannak, akik jó 
pár évtizeddel ezelőtt kö-
szöntek el szeretett iskolá-
juktól – fogalmazott Somfai 
István, megemlítve Eőry 
Emil festő- és szobrászmű-
vészt, valamint Ilka Gábor 
miniatűrszobrászt, akik 
örömmel csatlakoztak a ki-
állítókhoz. A fiatalabbak 
munkái pedig mívességük-
kel és friss ötletekkel is ki-
tűnnek, ez annak a jele, hogy 
az alkotók komolyan veszik 
tehetségük gondozását és 
fejlesztését – tette hozzá be-
szédének zárásaként Somfai 
István.

A sokszínű, változatos mű-
fajokat és technikákat felso-
rakoztató, izgalmas tárlat 
karácsonyig megtekinthető 
a galéria nyitvatartási idejé-
ben. n Bálint áBrahám

Zalavári Muk Ágota szervező, Szilasné Mészáros Judit igazgató, 
Somfai István címzetes igazgató és Eőry Emil festőművész a kiállí-
tásmegnyitón

Az idei tárlat roppant színesre és változatosra sikerült
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     Emléknap 
az elhurcoltakért
      2017. január 8. 

8 órakor
SzentmiSe  
az újvárosi Jézus Szíve templomban

10 órakor
iStentiSztelet éS koSzorúzáS 
a kálvin téri református templomban
11 órakor
emléktáBlA-AVAtáS és
koSzorúzáS az Elhurcoltak emlékművénél
Emlékező beszédet mond: 
t. méSzároS AnDráS 
Érd Megyei Jogú Város polgármestere
Közreműködik:
SZIRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSI NŐI KAR
Karnagy: Stiblo Anna 
12 órakor
A SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSI KöZPONtbAN
KI tUDJA, HOlNAP lÁtSZ-E MÉG? – az Érdi 
IRKA által kiírt irodalmi pályázatra érkezett  
művekből összeállított felolvasó színház
Közreműködik: 
BArBinek Péter Jászai Mari-díjas színművész
Színpadra állította: tollár mónikA

Így írok én...
A pályázat témája kötetlen. KATEGÓRIÁK: vers, mese, monda, rövid elbeszélés

A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2017. JANUÁR 12.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:  

elektronikus formában az igyirokenerd@gmail.com e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:  
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, értesítési címét, telefonszámát,  
e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2017. január 22-én,  
 MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor  

a Szepes Gyula Művelődési Központban.
További információ Varga Katalintól kérhető: 06/23/365 490/115-ös mellék.

Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT 
irOdALMi PáLYázATOT hirdET áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS  
diáKOK réSzérE A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

MEGHÍVÓ

Idősek Karácsonyára
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa

tisztelettel meghívja Önt
az Idősek Karácsonya alkalmából rendezett

OPERETTGÁLÁRA
2016. december 15-én, 15 órára

az Érd Arénába
(Érd, Velencei út 39–41.)

A műsorban közreműködnek:

 OSZVALD MARIKA  operettprimadonna

 PLÁSZTÁN ANETT  primadonna

 GATS ÉVA  szubrett

 BENKÓCZY ZOLTÁN  operetténekes

 ÚJVÁRI GERGELY  bonviván

 KOLLÁR PÉTER ERIK  táncos komikus

A belépés ingyenes,
de nyugdíjasigazolvány és érdi lakcímkártya szükséges!

Az Érd Aréna megközelíthető
Érd autóbusz-állomásról a 722, 742, 744-es  

autóbusszal,
valamint személyautóval

a Kálvin tér–Budai út–Szabadság tér–Velencei út  
útvonalon.

Minden érdi nyugdíjast szeretettel várunk!

42
39

76
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Megjelent
aDunántúl csalá

Di

Magazinjának

DeceMberi száMa
!

Dece

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

Érd

Olvasnivalók, érdekességek
a csaláD MinDen tagjának
• Interjú Für Anikóval
• Karácsonyi hagyományok
különböző kultúrákban
• Karácsonyfa
trendek
• Mire vágynak a
gyerekek
karácsonykor?
• Új év - új élet?

AmAgAzint keresse városunk és A környék legforgAlmAsAbb csomópontjAin,
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálAti irodáinkbAn!
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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
ADVENT 2016
Karácsonyváró családi délután
15.00–18.00 KREATÍVSAROK – karácso-
nyi ajándéktárgyak és díszek készítése
15.00 HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel
15.30 TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisha-
rang Táncegyüttessel
17.15 Közös éneklés és gyertyagyújtás a 
Főtéren

A programra a belépés ingyenes
December 11-én, vasárnap 15–18 óráig
MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET 2016. ŐSZ/
III.
Kiskarácsony, nagykarácsony
A Kolompos együttes műsora
December 12-én, hétfőn 10 és 14 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
A Poly-Art Alapítvány kiállítása
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Ahol én jártam, városok éjjel-
nappal”
Dósa László fotókiállítása
SPAR Budapest Maraton
Szakács Miklós fotói
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása

KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Karácsonyozás, évértékelés
December 20-án, kedden 18 órakor
KERTBARÁT KÖR
Kertészkarácsony
December 16-án, pénteken 17 órakor
KÉZMŰVESKLUB
Karácsonyi készülődés

Részvételi díj 300 Ft
December 17-én, szombaton 10 órakor

VITALITÁS KLUB
Karácsony, a szeretet ünnepe
Előadó Sall Margit
December 19-én, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES
ADVENT 2016
„Kedvenc dolgaim”
Szulák Andrea adventi koncertje
December 18-án, vasárnap 15.30 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 docens
Az előadásokra a belépőjegy ára felnőttek-
nek 300 Ft, 14 év alatt 200 Ft. Múzeumba-

rát 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 megtekinté-
sére jogosító teljes árú jegy 1000 
Ft, a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállítá-
sonként.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné 
06 23 363 036

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

telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon.
A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 
beiratkozás. Családi jegy váltása, ér-
vényes diákigazolvány, pedagógusi-
gazolvány és nyugdíjasigazolvány 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
KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat jegyében
PROGRAM
Fénnyel telt téli sötét
Előadóest adventi hangulatban, Sudár 
Annamária és Török Máté közreműködé-
sével
December 14-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Karácsonyváró óvodásoknak
December hónapban
PROGRAM
Kreatív kedd
Karácsonyváró nap
December 13-án, kedden 14 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Zenés ünnepváró
December hónapban

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés
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SZULÁK
ANDREA
         koncertje

kedvenc
dolgaim

 december 18., vasárnap 15.30 

Jegyek elővételben 
2990 forintért válthatók  
a művelődési központ 
pénztárában  
munkanapokon 
10–18 óráig. 
Tel.: 23/365-490/105

December 12., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Top gun vadászok
 Dokumentumfilm, 1997  
 12  éven felülieknek!  
20:50 Élő örökségünk  15/2. rész
 ismeretterjesztő sorozat
21:20 bibliai Szabadegyetem   
 90/21. rész 
22:20 mozgás
 sportmagazin
22:50 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

December 13., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
  Kaltenecker Trió  (Hagyma produkcióval 

közösen)
20:30 Vámos miklós beszélgetős műsora 
21:30 Keskenyúton Délvidéken    
 dokumentumfilm
22:00 mozgás
 sportmagazin
22:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
22:45 Híradó
23:00 Tűzijáték

December 14., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem   
 90/24. rész 
21:00  Illényi Katica és a budapesti 

Vonósok koncertje 1–2. rész
  koncertfilm
22:40 Sztárportré 75. rész
23:10 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
  0:10 Tűzijáték

December 15., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 76. rész 
20:00  2016–2017. évi labdarúgó magyar 

Kupa
 Érdi VSE–Haladás mérkőzés (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
 00:10 Tűzijáték

December 16., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Globo Világjáró 51. rész
20:00 Vasúti építészet magyarországon
 ismeretterjesztő film                                                                                               
20:50 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
21:50 Sztárportré 76. rész

22:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 mozgás
 sportmagazin
23:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50  Tűzijáték

December 17., SZOmbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 52. rész
20:00  Illényi Katica és a budapesti 

Vonósok koncertje 1–2. rész 
 koncertfilm, 2016
21:40 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:10 bibliai Szabadegyetem   
 90/23. rész 
23:10 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

December 18., 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 Vasúti építészet magyarországon 
 ismeretterjesztő film
21:50 Határon 1988–89
 ismeretterjesztő film 
22:50 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:20 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.

TÁRLAT
A természet hangjai
A rajzpályázat díjnyertes alkotásainak 
kiállítása

A belépés minden 
rendezvényünkre 

ingyenes! 
Foglalkozásokra 

csoportokat csak előzetes 
egyeztetés után tudunk 

fogadni. Kérjük, hogy 
legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

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

foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig

Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

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

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

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

TÁRLAT
Látens tolerancia
Kelle Antal ArtFormer kiállítása

VERNISSZÁZS
Az Érdi művésztelep kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti 
író. Közreműködik Dresch Mihály szaxo-
fonon
December 16-án, pénteken 18 órakor
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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 Hivatala,
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

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

engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének 
ellenőrzése,

•	 köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásá-
nak ellenőrzése,

•	 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jog-
szabály által tiltott tevékenység megelőzése, meg-
akadályozása, megszüntetése, szankcionálása,

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

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az il-
letmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, vala-
mint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai 

végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és 
közterület-felügyelői vizsga,

•	 „B” kategóriás jogosítvány,
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban, 
közterület-felügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelős-

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

szakmai önéletrajz,
•	 iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű máso-

lata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2016. december 20.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Sike Attila nyújt, a 06-23-522-300/280-as melléken.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/934/25/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő;

•	 személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix 
részére, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 
19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése 
szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

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

TÁJÉKOZTATÓ

A l akás-takarékpénztári kiutalásokról
Az OTP Lakástakarékpénztár tájékoztatása szerint az el-

múlt hetekben kb. 3000 érdi ingatlantulajdonos kapott ú.n. 
„kiutalási értesítőt” az OTP-től. Azok számára, akik 2008-ban 
csak a csatornatársulati érdekeltségi hozzájárulás megfize-
tésére kívánták felhasználni a lakás-takarékpénztári (LTP) 
szerződést, nincs semmi teendő.

A kiutalási értesítőt a jogszabályok értelmében kötelező 
kiküldeni, amennyiben lejárt a megtakarítási időszak. Mivel a 
legtöbben 2008 októberben kezdték a takarékoskodást, ez 
2016 szeptember végén járt le. Amint azt a kiutalási értesítő-
ben is leírta a bank, 2008-ban az érintett ingatlantulajdono-
sok úgy nyilatkoztak, hogy az LTP számlán a 8 év alatt meg-
takarított összeget engedményezik a csatornaberuházás ön-
részének finanszírozására. 

A kiküldött többoldalas elfogadó nyilatkozatot nem kell sem 
kitölteni, sem visszaküldeni akkor, ha az ingatlantulajdonos 
nem kíván hitelt felvenni. Ha nem nyilatkozik a tulajdonos, 
akkor a bank automatikusan a korábbi rendelkezésnek meg-
felelően jár el. A megtakarítás átutalása a társulathoz 2017. 
januárban, a három hónapos „kiutalási időszak” letelte után 
lehetséges a lakás-takarékpénztárakra vonatkozó jogszabá-
lyok szerint. 

Amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás összegének tár-
sulathoz való átutalása után van még fennmaradó összeg a 
megtakarítási számlán, ez a társulati tagot illeti meg. Erről a 
bank újabb értesítést fog küldeni, várhatóan 2017. február-
márciusban.

Abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos élni szeretne a 
kedvezményes, lakáscélra felhasználható hitel lehetőségével, 
kizárólag akkor kell majd nyilatkozni erről a bank irányába a 
kiküldött nyomtatványokon.

Az Érdi Csatornamű Társulat folyamatosan egyeztet az 
OTP-vel a kiutalásról. Amint a kiutalások beérkeznek a társu-
lathoz (várhatóan 2017. februárban), további részletes tájékoz-
tatást fog közzétenni a társulati tagok számára.

 Simó Károly Szabó Béla
 elnökhelyettes elnök
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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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: a szociális munka eszközeivel és 
módszereivel segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen tar-
tózkodó egyéneknek az életvitelük javításában, ügyeiknek 
intézésében, és hozzájárul a családi és társas kapcsolatok 
újrafelvételéhez. Krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot 
tart a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és biztosítja 
számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi 

szociális munkás vagy szociálpedagógus, szociális 
menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus;

•	 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. december 
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 

Központ Érd címére történő megküldésével (2030 
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/1077/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
utcai szociális munkás;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör 
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel 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 14.

Forduljon az 
ügyfélszolgálatához, ha

neme,
faji hovatartozása,

bőrszíne,
nemzetisége,

nemzetiséghez
való tartozása,

fogyatékossága,
életkora,

egészségi állapota,

vallási
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata

a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens

ügyfélfogadását:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1–3., II/205.
Tel: 06-23-522-300

2016. 12. 12., hétfő 11.30–15.30
Információ:

06-30-960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
fejlesztőpedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunka-
idő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermekek pedagógiai 
és korrekciós fejlesztése. A fejlesztés 
a megelőzést, a korrekciót és a tehet-
séggondozást is magában foglalja. 
A különböző beilleszkedési és/vagy 
funkciózavarokkal küzdő gyermekek 
pedagógiai szűrése, prevenciója és kor-
rekciója csoportos és egyéni formában.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus,
•	 magyar állampolgárság,

•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bi-

zonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:

•	 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: 1/1081/2016, 
valamint a munkakör megneve-
zését: fejlesztőpedagógus;

•	 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 kitöltése kizárólag 
a megjelölt végzettségekkel lehetsé-
ges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt. Azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hi-
ánytalanul kerültek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek maradék-
talanul megfelel.

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi 

telefonszámokon, illetve e-mail 
címen tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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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

építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
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 ellátandó 
feladatkörök: 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont sze-
rinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 ellátja az általános építéshatósá-

gi feladatokat, így különösen: az 
építési, az összevont, a bontási, 
a használatbavételi, a fennmara-
dási engedélyezési eljárással, az 
engedély hatályának meghosz-
szabbításával, az országos építési 
követelményektől való eltérési 
engedélyezéssel, továbbá a hasz-
nálatbavétel, a jogutódlás, a ve-
szélyhelyzet esetén szükségessé 
váló építési tevékenység tudomá-
sulvétellel kapcsolatos építésha-
tósági feladatokat, gondoskodik 
a szakhatóságok megkereséséről, 

a helyszíni szemlék lebonyolítá-
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt 
hatósági határozatok és végzések 
szabályszerű előkészítéséről, vég-
rehajtásáról;

•	 ellátja a telekalakítási ügyekkel 
kapcsolatos szakhatósági felada-
tokat;

•	 ellátja a hatósági bizonyítványok, 
szakhatósági állásfoglalások ki-
adásával kapcsolatos feladatokat;

•	 az engedélyezési eljárással ösz-
szefüggő kötelezési és ellenőrzési 
feladatai során gondoskodik az 
építményekre vonatkozó általá-
nos érvényű településrendezési 
és építési követelmények érvény-
re juttatásáról, a helyi építési sza-
bályzatban foglalt rendelkezések 
betartásáról;

•	 építésügyi hatósági szolgáltatást 
nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: építéshatósági ügy-
intéző – döntés-előkészítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Sza-
bályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 egyetemi szintű építészmérnöki 

vagy építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szak-
irány) szakképzettség, főiskolai 
szintű magasépítő üzemmérnöki, 
építészmérnöki, építőmérnöki 
(magasépítő területen szerke-
zetépítő szakirány), vagy város-
gazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) 
szakképzettség, vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szak-
képzettség, vagy

•	 alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szer-
zett szakképzettség, mesterfoko-
zatú képzésben szerzett tervező 
építészmérnöki, szerkezettervező 
építészmérnöki szakképzettség, 
osztatlan képzésben szerzett épí-
tész szakképzettség vagy ezekkel 
egyenértékűnek elismert szak-
képzettség,

•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent:
•	 államigazgatásban, építésügyi 

hatósági területen eltöltött 
gyakorlat,

•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 informatikai ismeretek,
•	 építésügyi vizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémameg-

oldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. január 9.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. december 31. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót dr. Papp Csaba nyújt, a 06-23-522-
300/236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/934/26/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: építés-
hatósági ügyintéző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére, Személy-
zeti Csoport, Pest megye, 2030 
Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. január 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kiköté-
sével.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

klasszikus hangszeres gitártanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: klasszikus 
gitár hangszeres oktatás munka-
köri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú 
képesítés, klasszikus gitár szak-
irány.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önélet-

rajz,

•	 végzettséget igazoló okira-
tok másolata,

•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 pályázó nyilatkozata arról, 

hogy pályázati anyagában 
foglalt személyes adatai-
nak, a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségé-
nek időpontja: a munkakör leg-
korábban a kedvező elbírálás után 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. december 9. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Stiblo Anna 
intézményvezető nyújt, a 06-23-
365-641, 06-23-364-31 vagy a 
06-20-388-3086 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályá-

zatnak a Lukin László 
AMI címére történő 
megküldésével (2030 
Érd, Felső u. 33.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
479-5/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres 
gitártanár;

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

•	 személyesen, Stiblo Anna 
intézményvezető részére, 
Pest megye, 2030 Érd, 
Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a beküldött pályázat 
megismerése után személyes 
találkozás, majd e-mail-es, tele-
fonos vagy postai úton történő 
értesítés.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. december 9.
A foglalkoztató intézménnyel 
kapcsolatban további infor-
mációt a www.erdizeneisko-
la.hu honlapon szerezhet.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

klasszikus hangszeres zongoratanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott ide-
jű közalkalmazotti jogviszony, 
tartósan távol lévő pedagógus 
munkába történő visszatérésé-
nek időpontjáig, várhatóan 2019. 
december 15-ig.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illet-
ve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: klasszikus 
zongora hangszeres oktatása 
és szükség esetén korrepetíció 
ellátása a telephelyen és az isko-
laközpontban.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú 
képesítés, klasszikus zongora 
szakirány.
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: lakóhely Érd kö-
zelében.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló ok-

irat másolata,
•	 pályázó nyilatkozata arról, 

hogy pályázati anyagá-
ban foglalt személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör betölthetősé-
gének időpontja: a munkakör 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. december 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Stiblo Anna 
intézményvezető nyújt, a 06-23-
365-641, 06-23-364-318 vagy a 
06-20-388-3086-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak 

a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ, Lukin 
László Alapfokú Művészeti 
Iskola címére történő 

megküldésével (2030 
Érd, Felső u. 33.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 
493-5/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: 
klasszikus hangszeres 
zongoratanár;

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

•	 személyesen, Stiblo Anna 
intézményvezető részére, 
Pest megye, 2030 Érd, 
Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a beküldött 
pályázat megismerése után sze-
mélyes találkozás, majd e-mail-
es, telefonos vagy postai úton 
történő értesítés.
A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. december 16.
A foglalkoztató intézmény-
nyel kapcsolatban további in-
formációt a www.erdizeneis-
kola.hu honlapon szerezhet. 42
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Hat évfolyam búcsúzik

Sza  lagtűző a Kósban
A korábbi esztendőkben 
kialakult hagyománynak 
megfelelően idén is az 
Érdi Szakképzési Cent-
rum Kós Károly Szakkép-
ző Iskolája végzősei zár-
ták a középiskolák sza-
lagavató ünnepségeinek 
sorát.

A múlt pénteken három 
érettségire és három komp-
lex szakvizsgára készülő 
osztály boldog tanulóinak 
ünnepségétől volt hangos 
az Érd Aréna. A hat évfo-
lyam osztályfőnökei össze-

sen 120 végzősnek tűzték 
fel az intézmény jelvényét, 
amely a tanulók számára a 
közép-, illetve szakiskolai 
tanulmányok végét jelzi, s 
ezzel együtt a felnőtté válá-
suk szimbóluma is. Ezen 
ünnepi pillanat leírhatatlan 
és felejthetetlen élmény a 
diákoknak, s igazi büszke-
ség a szülőknek és pedagó-
gusoknak egyaránt.

A múlt pénteken az isko-
lától való elválást jelentő 
szalagot megkapták a ren-
dészeti és sportosztály, az 
autószerelő és kereskedel-
mi évfolyamok végzősei, a 
karosszérialakatos, vil-
lany- és gázszerelő szakon 
tanulók, az eladó és pincér 

szakvizsgára készülők, va-
lamint a cukrásznak és 
szakácsnak készülő fiata-
lok is. Mindegyik évfolyam 
egy-egy, az osztályközös-
ségre jellemző idézettel pe-
csételte meg az ünnepi pil-
lanatot.

A szalagtűzést követően 
a végzősök elmaradhatat-
lan látványos keringői kö-
vetkeztek, valamint a sza-
badon választott osztály-
táncok és a meghívott ven-
dégművészek produkciói 
színesítették a december 
2-ai rendezvényt.

– Nagyszerű érzés ünne-
peltnek lenni! Ilyenkor azt 
szeretnénk, bárcsak ne 
múlna el ez a pillanat, de 
tudjuk, hogy hamarosan 
sokkal prózaibb események 
következnek, hiszen a kö-
vetkező hónapokban ki 
érettségire, ki szakvizsgá-
ra készül teljes bedobással, 
de most még nem akarunk 
erre gondolni! – mondta a 

tánctól kipirult arccal az 
egyik végzős diáklány.

Többen is úgy fogalmaz-
tak: egyrészt örülnek, hogy 
eddig eljutottak, ugyanakkor 
szomorúak is, mert a szalag 
arra emlékezteti őket, hogy 
nemsokára véget ér számuk-
ra a diákélet. n BE

Díszítsük együtt a város karácsonyfáját!

Három Mikulások
„Miki, Miki Mikulás, nem 
szereti a gulyást, mert a 
gulyás paprikás, megcsípi 
a szakállát” – többek kö-
zött ezzel a mondókával is 
kedveskedtek városunk 
óvodásai a főtéri Mikulá-
soknak.

December 5-én és 6-án 
délelőtt és délután is három 
– két langaléta meg egy duci 
– jóságos, jókedvű Mikulás 
várta Érd legkisebbjeit a té-
ren felállított, mindenki ka-
rácsonyfája mellett. A kicsi-
nyek a jól ismert télapós da-
lokkal és versekkel kedves-
kedtek nekik, ők pedig ezt 
szaloncukorral viszonozták.

– Szejetem a Mikulást, 
mejt csokit hoz! – mondta 
egy apróság a sokaságból, a 
többiek meg bólogattak.

Négy esztendeje már, hogy 
Érd főterén Mikulások ör-
vendeztetik meg a kicsiket 
csokival, szaloncukorral – 

és ha már több Mikulás is 
eljön, a meglepetés sem kor-
látozódhat egyetlen napra: 
idén két napon át várták a 

gyerekeket az Érdi Fidesz 
tagjai, akik évről évre öröm-
mel öltik magukra a piros 
ruhát és ragasztanak fehér 
szakállat.

Idén újabb meglepetéssel 
készültek a Mikulások – tud-
tuk meg Antunovits Antal 

önkormányzati képviselőtől 
(Fidesz–KDNP), az akció 
kezdeményezőjétől, aki négy 
éve azért vette fel a mikulás-
jelmezt, mert szeretett volna 
örömet szerezni nemcsak 
négy unokájának, hanem a 
város összes gyermekének: 
ebben az esztendőben nem-
csak a főtérre, hanem a Bem 
térre és az új, hajós játszó-
térre is ellátogattak a Miku-
lások.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat fiataljai pedig a Bu-
dai úti bevásárlóközpontban 
osztogattak szaloncukrot a 
kicsiknek – tette hozzá An-
tunovits Antal.

A Mikulások örömmel lát-
ták az óvodás és iskolás cso-
portokat, de nagyon örültek 
a szüleikkel érkező gyere-
keknek is.

Aki szeretne, hozhat egy 
saját maga által készített 
díszt is – no nem a Mikulá-
soknak, hanem a mindenki 
karácsonyfájára, amit idén 
is a Főtéren állított fel a vá-
ros. n ÁK-BE

Az elmaradhatatlan keringő

„Hamarosan sokkal prózaibb események következnek”
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Jövőre sportosztály is indul

Tár t kapuk a Gárdonyiban
Nyílt napon ismerkedhettek meg múlt szerdán a nyolcadi-
kos diákok a Gárdonyi iskolával, az intézmény által nyúj-
tott lehetőségekkel, a diákokkal és a pedagógusokkal.

A telt házas rendezvényen 
Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató ismertette a legfon-
tosabb tudnivalókat a 
2017/18-as tanévben induló 
két osztállyal, valamint az 
iskolával kapcsolatban, ezt 
követték a nyílt órák.

– A legfontosabb változás, 
hogy jövőre egy általános 
tantervű, emelt óraszámú 
angol, illetve német nyelvű 
osztályt, valamint egy kö-
zépfokú sportosztályt indí-
tunk. Ez azt jelenti, hogy az 
informatika tagozatos osz-
tály megszűnik – mondta 

érdeklődésünkre Pintérné 
Bernyó Piroska intézmény-
vezető, hangsúlyozva: az 
érdi sportegyesületek és a 
diákok is örömmel fogadták 
ezt a lehetőséget – tudni 
kell, hogy az intézménybe 
most is sok élsportoló tanu-
ló jár.

– Érden és környékén na-
gyon élénk és eredményes a 
sportélet, de ilyen jellegű kö-
zépiskolai osztály még 
nincs. Indításához beszerez-
tük az engedélyeket, és isko-
lánkat a MOB is támogatja – 
tette hozzá az igazgatónő, 

aki a nyílt napra meghívta a 
helyi sportegyesületek edző-
it, valamint a MOB szakmai 
igazgatóját is.

Az intézmény gimnáziumi 
tagozatára tavaly 5,8-szeres 
volt a túljelentkezés; nem-
csak Érdről, hanem a kör-
nyékbeli településekről is 
sokan érdeklődnek az iskola 
iránt. A Gárdonyiba a leg-
alább négyes tanulmányi át-
lagú tanulókat várják; a fel-
vételizőknek magyarból és 
matematikából központi 
írásbelit kell írniuk, emellett 
szóbeli vizsgán kell részt 
venniük. A nyelvi osztályok-
ba azok jelentkezhetnek, 
akik már tanulták az adott 
nyelvet, míg a sportosztály-

ba igazolt versenyzőket vár-
nak – eddigi sporteredmé-
nyeik beleszámítanak a fel-
vételibe is.

A sportosztály lehetősége 
iránt nagyon sokan érdek-
lődtek.

– Nagyon örülök, hogy in-
dul ilyen osztály jövőre. Pá-
tyi vagyok, de Érden úszom, 

ezért szeretném itt folytatni 
a tanulmányaimat – mondta 
a nyolcadikos Krisztina, 
hozzátéve: mivel versenysze-
rűen úszik, csak sportisko-
lában, illetve -osztályban 
szeretne továbbtanulni, de 
úgy, hogy kollégiumot ne 
kelljen igénybe vennie.

QQ ÁdÁm Katalin

A telt házas rendezvényen Pintérné Bernyó Piroska igazgató ismer-
tette a legfontosabb tudnivalókat

Az Érdi Vöröskereszt segít az újrakezdésben

Tíz  év égett el a tűzben
Három-négy darab cipő, egy üszkös fal és egy mosógép 
romjai. Ennyi maradt a hirtelen felcsapó tűz után egy 
Szőlőhegy utcai házból, amelynek lakói most egy lakó-
kocsiban húzzák meg magukat, készen arra, hogy házu-
kat újraépítsék – ám ez csak segítséggel sikerülhet.

Fazakas Sándor és fele-
sége egy évtizede költöztek 
az Érd és Tárnok határán 
álló házukba. Kezdetben egy 
lakókocsiban laktak, a két 
kezükkel húzták fel a köny-
nyűszerkezetes épületet. Az 
asszony bolondja a virágok-
nak: bent orchideák, pálma-
fa, cserepes növények virul-
tak, a ház előtt muskátlik 
pompáztak.

– A férjem és a fiam az 
építőiparban dolgozik, én 

takarítok. Mindhárman el-
indultunk reggel munkába. 
Két óra múlva telefonált a 
szomszéd, hogy nagy a baj, 
ég az egész ház. Arra ér-
tem haza, hogy lángol min-
den, a nászajándékba ka-
pott bútoraim, a növénye-
im. Iszonyú volt látni a 
pusztulást. Még most is 
csak ordítani tudok – 
mondta zokogva az asz-
szony, hozzátéve: legalább 
a cicájuk megmenekült.

A tűzoltók megállapítása 
szerint elektromos zárlat 
okozta a tüzet, ám a házas-
pár idegenkezűségre gya-
nakszik.

– Vannak körülöttünk 
rosszindulatú emberek. A 
jeg yzőköny vbe beírták, 
hogy zárlat okozta a tüzet, 
és nekünk sajnos nincs pén-
zünk arra, hogy vizsgálatot 
kezdeményezzünk. Minde-
nünk odalett, a fényképektől 
a ruhákon át a bútorokig. 
Biztosítást nem kötöttünk; 
tanakodtunk rajta, de egy 
rossz tapasztalatunk miatt 
– az autónkba belerohant 
egy másik, és nem kaptunk 
semmit – úgy gondoltuk, mi-

nek fizessünk a biztosítónak 
– mondta Fazakas Sándor, 
aki a szomszédok, illetve a 
Szatmárból idesiető rokonok 
segítségével az évek óta 
használaton kívül álló kis 
lakókocsiban rendezkedett 
be úgy-ahogy a feleségével 
és nevelt fiával. Ahogy a fele-
sége fogalmazott: „a lakóko-
csiban kezdtük, úgy látszik, 
itt is kell folytatnunk”.

– Egyik feliben a fiunk fog 
lakni, a másikban mi. A szom-
szédtól húztunk áramot, vil-
lannyal fűtünk majd. Nem 
költözünk el: megszoktuk ezt 
a helyet, szeretünk itt lakni; 
addig küszködünk, amíg 
helyre nem hozzuk a házun-
kat. Ha belehalunk, akkor is 
megcsináljuk – csuklott el a 
hangja Sándornak, aki arra a 
kérdésre, mire volna legha-
marabb szükségük, azt vála-
szolta: építőanyagra és egy 
mosógépre.

– Ruhákat kaptunk, ideve-
zetem a vizet a lakókocsi-

hoz, és akkor tudunk majd 
tisztálkodni, mosni is – ma-
gyarázta.

Saját erőből ez a mindenét 
elvesztett család nem tudja 
pótolni sem a tönkrement 
holmikat, pláne nem a házát 
újjáépíteni, ezért minden se-
gítséget hálás szívvel fogad-
nak. Az Érdi Vöröskereszt 
már a tűz másnapján gyűj-
tést kezdeményezett, hogy 
legyen legalább egy hűtőjük 
vagy a férfinak egy meleg ci-
pője az agyonégett helyett. 
Janzsó Mónika területi 
munkatárs minden segíteni 
kívánó ember felajánlását 
várja: aki úgy érzi, építő-
anyaggal, bútorral, ruhával 
(férfi XXL-es és női XL-es 
méret, 45-ös és 46-os féri, 38-
as női cipők) vagy akár anya-
gilag támogatni tudja a Fa-
zakas családot, a +36/70/933-
8306-os telefonszámon vehe-
ti fel a kapcsolatot az Érdi 
Vöröskereszttel.

QQ Á. K.

A tűzoltók szerint elektromos zárlat okozta a tüzet, ám a házaspár 
idegenkezűségre gyanakszik

„A lakókocsiban kezdtük, úgy látszik, itt is kell folytatnunk”
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Mik ulások futva és tekerve
Télen is lehet biciklizni. Legalábbis az Érd Körbe Egye-
sület által szervezett Mikulás-napi tekerés kiváló alka-
lom volt egy kisebb kerékpáros túrára.

Tavaly először kísérleti 
jelleggel pattantak nyeregbe 
szervezett körülmények kö-
zött decemberben az érdi 
bringások. Idén a rendkívül 
kedvező időjárásnak kö-
szönhetően szintén remek 

alkalom kínálkozott egy kis 
mozgásra.

Az Érd főteréről induló 
kerékpáros túra előtt a sé-
tányon járó családok gyer-
mekei az Érd Körbe miku-
lásjelmezbe öltözött szerve-

zőitől szaloncukrot és cso-
koládékat kaptak, amely 
megalapozta a Mikulás-na-
pi hangulatot. A téli túra 
azonban – egyelőre – nem 
olyan, mint az őszi vagy a 
tavaszi városkerülés, hi-
szen egy kisebb körben (la-
kótelep) és egy nagyobban 
(gát-kör) lehetett indulni. 
Utóbbi tíz kilométeres táv 
teljes mértékben ideális 
volt, hiszen még a gáton is, 
ahol a nyílt terep miatt min-
dig néhány fokkal hűvösebb 
van, kellemeset tekerhet-
tünk. Igaz, ehhez hozzátar-
tozik, hogy a szervezők elő-
re felhívták a figyelmet a 
réteges öltözködésre, 
amelyre szükség is volt, de 
a napsütés miatt abszolút 
nem éreztük, hogy hideg 
lett volna.

– Az egész úgy indult, 
hogy tavaly a baráti társa-
sággal megbeszéltük, hogy 
menjünk el egyet tekerni, 
mert télen leül a kerékpáros 
társadalom, így próbáltuk 
felpezsdíteni magunkat. Ak-
kor nem voltunk túl sokan, 
de egy meghitt kis társaság-
gal jó volt biciklizni egyet –

mesélt az indulásról a szer-
vező és egyben ötletgazda 
Kiss Gábor, aki a réteges 
öltözködés mellett kiemelte, 
télen mindenképp használ-
junk láthatósági mellényt, és 
saját maguk kivilágítására 
is jobban figyeljenek a brin-
gások, hiszen ilyenkor már 
korábban sötétedik. n Domi

Kacagó kocogás a Mikulással. Lelkes gyereksereg gyűlt ös�-
s�e vasárnap délután a Főtéren, ahol a Mikulás és a kram-
pus� s�aloncukorral várta a kicsiket és nagyokat, ám a� 
édességet nem adták ingyen, cserébe futniuk kellett a gye-
rekeknek a Mikulással egy kisebb távot a városkö�pontban. 
A� eseményen a s�erve�ők, a BSI érdi futónagykövetei egy 
nagyobb ajándékcsomagot is öss�eállítottak adományok-
ból, amelyet Muk Andrásék a Fés�ek Alapítványho� juttattak 
el. A kicsik után a felnőttek kö�ül néhányan komolyabb táv-
ra vállalko�tak, és stíls�erűen a Főtérről a Miklós utcáig ko-
cogtak el.

Nem mindig szánnal érkezik a Mikulás

LABDARÚGÁS

Tov ábbjutás a Magyar Kupában
Történelmi esemény előtt állt az Érdi VSE, amely fenn-
állása óta először vívott tétmérkőzést NB I-es csapattal, 
ezúttal a Magyar Kupa 8. fordulójában csapott össze 
Limperger Zsolt együttese a szombathelyi Swietelsky 
Haladással, amelyet tizenegyespárbajban búcsúztatott. 
Majd következhetett az NB III-as térségi derbi a Diósd-
dal, Csepelen.

Érdi VSE–Swietelsky 
Haladás

Az első lehetőségek a ven-
dégek előtt adódtak, de a ve-
zetést az érdi együttes sze-
rezte meg. A tizenkettedik 
percben Balázsovics Máté az 
oldalvonaltól a tizenhatoson 
belülre cselezte magát, ahol 
szabálytalanul állították 
meg. A büntetőt Kelemen 
Patrik értékesítette (1–0). 
Változatos, színvonalas küz-
delem folyt a pályán, itt is, ott 
is voltak lehetőségek, de a 
szünetig már nem változott 
az eredmény.

A második félidő vendég-
góllal kezdődött. Egy szom-
bathelyi támadás után a hol-
land Sjoerd Ars fejelt a kapu-
ra, a labda pedig a kapufáról 
megpattanva talált utat a há-

lóba (1–1). A hatvanhetedik 
percben emberelőnybe jutott 
a hazai gárda, miután Gyur-
ján Márton rosszul jött ki és 
utolsó emberként elgázolta 
Balázsovics Mátét, így szá-
mára befejeződött a találko-
zó. A létszámfölényt nem tud-
ta kihasználni az érdi csapat. 
Sőt, a hetvenhetedik percben 
szöglet után Ars egy fejessel 
megszerezte második talála-
tát (1–2). Az érdieket azonban 
nem olyan fából faragták, 
hogy beletörődtek volna a ve-
reségbe és feladták volna a 
mérkőzést. A hosszabbítás 
utolsó percében a kapu előtti 
kavarodásból Csizmadia 
Zoltán egyenlített (2–2).

A kétszer tizenöt perces 
hosszabbítás sem telt el izgal-
mak nélkül. A kilencvenhete-
dik percben egy szép hazai tá-
madás után Csizmadia labdá-

ját Kelemen Patrik váltotta 
gólra, megszerezve az újabb 
vezetést (3–2). A száztizedik 
percben büntetőhöz jutott a 
Haladás. Iszlai Bence tizen-
egyesét Kertész Ferenc hárí-
totta, de az ismétlésnél a vasi-
ak játékosa nem hibázott (3–3).

A tizenegyesrúgásoknál 
érdi részről sorrendben Kele-
men, Honti, Palásthy, Mel-
czer és Kertész is betalált, 
míg a vendégeknél Iszlai, 
Gaál és Ars nem hibázott, de 
a második körben Kovács Ló-
ránt lövését Kertész Ferenc 
hárította. Az Érdi VSE 5–3-ra 
nyerte a büntetőpárbajt és to-
vábbjutott a Magyar Kupa leg-
jobb tizenhat csapata közé.

Limperger Zsolt vezető-
edző a csapathoz hasonlóan 
edzői pályafutásának legna-
gyobb sikerét érte el és csak 
az bosszantotta, hogy a talál-
kozót nem sikerült a rendes 
játékidőben lezárni.

Az érdi továbbjutás után 
már meg is kapta nyolcaddön-
tőbeli ellenfelét a csapat. A 
másik, nagy meglepetést oko-
zó Budafoki MTE lesz Lim-
perger Zsolték ellenfele. A 
szintén harmadosztályú klub 
a Videoton FC-t búcsúztatta. 
Az oda-visszavágós párhar-
cot február 11-én (Érden) és 
március elsején (Budafokon) 
rendezik.

Diósd–Érdi VSE
A Diósd pályájának licen-

ce november 30-án lejárt, 

amelyet nem tu-
dott sikeresen 
meghosszabbíta-
ni, így ideiglenes 
otthont kellett 
találni Nahóczky 
Attila együttesé-
nek, s az Érdi 
VSE elleni bajno-
kit a Csepel SC 
Stadionban ren-
dezték. Esélyes-
hez méltóan kez-
dett a vendégcsa-
pat. Ellenfelüket 
a saját térfelükre 
szorították és 
csak idő kérdése volt, mikor 
születik meg az érdiek veze-
tő találata. Az első néhány 
kimaradt lehetőség után a 
huszonharmadik percben 
megtört a jég. Tárkányi 
Gergő labdáját Honti Attila 
belsőzte a kapuba (0–1). To-
vábbra is az érdiek akarata 
érvényesült és még a félidő 
vége előtt egy újabb találat-
tal el is döntötték a három 
pont sorsát. A harmincnyol-
cadik percben Melczer Vil-
mos játszotta meg Pallagi 
Botondot, akinek nem oko-
zott gondot a labda kapuba 
passzolása (0–2).

A második félidőben sem 
változott a játék képe. Az 
Érdi VSE a játék minden 
elemében ellenfele fölé nőtt 
és tetszés szerint alakította 

ki helyzeteit, amiből kétszer 
eredményes is volt. Az öt-
venkettedik percben Mel-
czer Vilmos beadásából 
Honti Attila fejjel szerezte 
meg egymaga második, csa-
pata harmadik találatát. A 
mérkőzés végeredményét a 
hetvenharmadik percben – 
Melczer Vilmos harmadik 
gólpassza után – Pintér Ni-
kolasz állította be (0–4).

– Az első húsz perc nem 
tetszett – mondta Limperger 
Zsolt, hozzátéve: ekkor talán 
még benne volt a lábakban a 
szerdai kupameccs. Utána 
már minden rendben volt. 
Akár nagyobb különbségű 
győzelem sem lett volna 
meglepetés – zárta szavait a 
vezetőedző.

Qn Harmat Jenő

Érdi VSE–Swietelsky Haladás 3–3 
(tizenegyesekkel 5–3)

Érdi VSE: Kertés� F. – Honti, Bo�soki, Csis�ár, Pintér N. – Ko-
ro�mán (Melc�er, 59.), Kónya B. (Gyurác� B., 78.), Csi�madia, 
Pallagi (Palásthy, 83.) – Balá�sovics, Kelemen P. Ve�etőed�ő: 
Limperger Zsolt. Góls�er�ők: Kelemen P. (12. – ti�enegyes-
ből, 96.), Csi�madia (93.), ill. Ars (46., 78.), Is�lai (111.)

Diósd–Érdi VSE 0–4 (0–2)
Érdi VSE: Kertés� F. – Honti, Csis�ár, Ebedli, Németh G. V. – 
Kónya B., Pallagi, Melc�er – Balá�sovics (Pintér N., 58.), Tárká-
nyi (Gyurác� B., 75.), Kelemen P. (Palásthy, 66.) Ve�etőed�ő: 
Limperger Zsolt. Góls�er�ők: Honti (23., 52.), Pallagi (38.), 
Pintér N. (73.)

A tizenegyesrúgásoknál izgulhattak a csapatok
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WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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Éremeső a tatamin

Leg yűrték az országot
Szumó utánpótlás-olimpiát, U16- és U18-as ob-t, illetve 
Batthyány-olimpiát rendezett vasárnap a Batthyány 
tornacsarnokban az Érdi Spartacus SC, a Batthyány 
Sportiskola közreműködésével.

A közel háromszáz részt-
vevős rendezvényen T. Mé-
száros András polgármes-
ter köszöntötte a jelenlévő-
ket, köztük Hegedűs Csaba 
olimpiai bajnok birkózót.

Mint Tar Mihály, az Érdi 
Spartacus SC elnöke la-
punknak elmondta, a szumó 
utánpótlás-olimpiára és or-
szágos bajnokságra az 
egész országból neveztek 
versenyzők, a Batthyány-
olimpián pedig – amit máso-
dik alkalommal rendeztek 
meg – az érdi Centrumhoz 

kötődő egyesületek, illetve 
az iskola amatőr birkózói 
indultak. Az egyesület elnö-
ke, Tar Mihály hangsúlyoz-
ta: olyan versenyt szerettek 
volna rendezni az iskola tor-
natanáraival együttműköd-
ve, amelyen a kezdő, amatőr 
versenyzők is indulhatnak, 
sikerélményeket szerezhet-
nek, és ami népszerűsíti a 
birkózást a gyerekek köré-
ben.

A Batthyány sportiskolá-
ban a birkózás beépül a 

tananyagba; jelenleg a diá-
kok a közeli faépületbe jár-
nak edzeni. T. Mészáros 
András polgármester el-
mondta lapunknak: ha az 
iskolát újjáépítik, egy bir-
kózótermet is kialakítanak 
az épületben.

A versenyen mind az érdi 
szumósok, mind a birkózók 
remekeltek. A szumósoknál 
diák egyes, kettes, négyes 
és ötös korcsoportban az 
utánpótlás-olimpián, vala-
mint U16-ban és U18-ban az 
országos bajnokság kerete-

in belül küzdöttek a ver-
senyzők, míg a Batthyány-
olimpián 2005-től 2010-ig 
korosztályokra lebontva 
küzdöttek meg az érmekért 
az érdi sportolók. A szumó-
soknál tizenöt arany-, hét 
ezüst- és öt bronzérmet sze-
reztek hét kategória húsz 
súlycsoportjában. Míg a 
Batthyány-olimpián tizen-
egy elsőséget ünnepelhet-
tek az érdiek 2005 és 2010 
között született sportolói.

QQ Á.K.–D.B.

KÉZILABDA

Edz őmérkőzés Japánnal
Hat válogatott játékosa és 
Győri Barbara nélkül ját-
szott felkészülési mérkő-
zést a japán válogatottal az 
ÉRD női kézilabdacsapa-
ta. Ugyan Szabó Edina 
együttese a 14. percben 
már 9–1-re vezetett, de a 
japánok meg tudtak újulni, 
s 29–23-ra nyertek.

Az ÉRD vezetőedzőjének a 
junior csapatból kellett fel-
töltenie a névsort, hiszen a 
magyar válogatottal Janu-
rik Kinga, Kisfaludy Anett 
és Klivinyi Kinga, a spa-
nyolokkal Mireya González, 
a szerbekkel pedig Katari-
na Krpezs-Slezák vesz részt 
a svédországi Európa-baj-
nokságon, emellett a bal-
szélső, Larissa Araújo is a 
brazil válogatottal szerepelt 
egy nemzetközi tornán, ahol 
az első hírek arról szóltak, 
hogy a szélső súlyosnak 
tűnő sérülést szenvedett.

A hat érdi kulcsjátékos ki-
maradása miatt lehetőséget 
kapott Reizinger Sára, Né-
meth Zsófia és Bernát Do-

rina is, igaz, utóbbi koráb-
ban már többször szerepelt a 
felnőtt csapatban. Az ÉRD 
jól kezdett, hiszen Gulyás 
Vanda gólja után még tudtak 
egyenlíteni a japánok, de a 
második és a tizennegyedik 
perc között nem tudták be-
venni Szvetlana Gridnyeva 
kapuját, miközben a hazaiak 
nyolcszor is betaláltak. Ezt 
követően viszont egy négy-
gólos szériával zárkóztak az 
ázsiaiak, majd a szünetig 

egyre csökkentették hátrá-
nyukat (13–12). Megjegyzen-
dő, hogy ekkor már a junio-
rok is lehetőséghez jutottak.

A fordulás után átvette az 
irányítást a német Ulrik 
Kirkely vezette japán csa-
pat, s bár 13–16 után Szabó 
Edina időt kért, de az utolsó 
hat percet így is 6–0-ra nyer-
ték a vendégek, végül 29–23-
ra kikapott a Batthyány 
Sportiskolai Általános Isko-
lában az ÉRD. Q DomonKos

Szumó utánpótlás-olimpia  
és U16, U18 országos bajnokság
Diák I–II leány: 40 kg, Kaszás Elza, 3; +40 kg, Kaszás Lilla, 1. 
Diák I–II. fiú: 35 kg, Jakab Dániel, 1; 40 kg, Gazsi Máté, 1; 50 
kg, Hermann Norbert, 2; Gyenes Bence, 3; Hegedüs-Nagy 
Bence, 3. Diák IV–V leány: 50 kg, Finta Vivien, 1; 55 kg, Sipos 
Boglárka, 1. Diák IV–V. fiú: 65 kg, Csörgő Hugó, 1; Burij Ana-
tolij, 2; 75 kg, Végh Richárd, 1; Délceg Edvárd, 3; 85 kg, Végh 
Artúr, 2; 95 kg, Varga Dániel, 2; +95 kg, Tamás Patrik, 1. U16 
férfi: 65 kg, Csörgő Hugó, 1; Burij Anatolij, 2; 75 kg, Végh 
Richárd, 1; Délceg Edvárd, 3; 85 kg, Végh Artúr, 1; 95 kg, 
Varga Dániel, 2; +95 kg, Tamás Patrik, 1. U18 női: 70 kg, Si-
pos Boglárka, 1. U18 férfi: 70 kg, Buzás Patrik, 1; Csörgő 
Hugó, 2; 80 kg, Végh Richárd, 1.

Batthyány-olimpia, aranyérmesek
Jakab Roland, Tajerling Áron, Bori Richárd, Menyhárt Olivér, 
Szenicza Nimród, Gazsi Blanka, Kaszás Elza, Krokavecz Má-
tyás, Bákai Ferenc, Gazsi Máté, Kaszás Lilla.

A versenyen mind az érdi szumósok, mind a birkózók remekeltek

A vereség ellenére is jól teljesítettek a junior játékosok



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

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár  
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a p r ó h i r d e t É s i  á r a k

Hirdessen Ön is 
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!

APLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmensemédiaaján-
latának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

Kínált pozíció:

médiatanácsadó
Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalko-
zók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Amit leendőkollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzletiesmegjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önállómunkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Amitkínálunk:
• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Amennyiben a fenti feltételeknekmegfelel és alkalmasnak érzimagát
a feladatok ellátására, kérjük, juttassa el fényképes szakmai önélet-
rajzát az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.
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Gazdikereső

Fecske 6 év körüli, barátsá-
gos, hízelgős, játékos, közepes 
testű, ivartalanított szuka ku-
tyus, gazdája betegsége miatt 
keres új otthont. Kertes ház-
ban érezné jól magát, más 
kutyákkal is összeszoktatha-
tó. Szeret labdázni, vissza is 
hozza.

Vanda 8 év körüli, ivartalaní-
tott, közepes termetű beagle 
szuka. Kedves, nyugodt ter-
mészetű kutyus, más kutyák-
kal is megfér. Chipezve talál-
tuk, eredeti gazdája családi 
okok miatt lemondott róla, 
ezért új, felelős befogadót ke-
resünk számára.

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 Fecskét vagy Vandát, 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.

Put tony- és iskolanyitogató Mikulás
Az iskola kincset rejt a gyerekeknek és kincset talál a 
gyerekekben – ezzel a mottóval hirdette meg iskolanyi-
togató foglalkozásait a Marianum Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola. 

Az első foglalkozást de-
cember 3-án délelőtt tartot-
ták: vidám játékokkal, kéz-
műves foglalkozásokkal vár-
ták a nagycsoportosokat, 
akiket egy-egy szép dalért, 
versért cserébe ajándékok-
kal jutalmazott a Mikulás. 
Míg a kicsik játszottak, a 

szülőket Takácsné Tóth No-
émi igazgatónő tájékoztatta 
az iskola nevelő-oktató mun-
kájáról.

Az iskolában két első osz-
tály indul jövőre: az egyik-
ben német nemzetiségi tan-
terv szerint, heti hat órában 
tanulják majd a gyerekek a 

német nyelvet, a másikban 
angol nyelvet tanítanak (az 
első három évben két, a ne-
gyedik évfolyamtól heti há-
rom órában) – tudtuk meg az 
igazgatónőtől.

A Marianum iskolában to-
vábbi iskolanyitogató foglal-
kozásokat is terveznek: a 
következő, január 14-ei dél-
előtt témája a kincsvadászat 
lesz, február 11-én pedig a 
farsang lesz a rendezvény 
középpontjában. A foglalko-

zásokat a márci-
us 28-ai iskolai 
nyílt nap követi 
majd, jelentkez-
ni pedig április 
10–11-én lehet 
az intézménybe. 
Az iskolanyito-
gató prog ra-
mokra a tit-
karsag@maria-
num.hu címen 
jelentkezhetnek 
az érdeklődők. A 
rendezvények-
ről bővebben az 
intézmény hon-
lapján (w w w.
marianum.hu) 
olvashatnak.

 n Á. K.
Az iskolába készülő gyerekek egy-egy szép dalért, versért cserébe ajándékot is 
kaptak a Mikulástól

Bolti eladó

karrier.aldi.hu

ÉRD, Budafoki út 6.

A pozícióban

elérhető, pótlé
kokkal

(kivéve a vasá
rnapi

pótlék*) növel
t

legmagasabb

havi bruttó fize
tés:

222.225 Ft
(heti 30 órában)

Amennyiben

hirdetésünk fe
lkeltette

érdeklődését,
fényképes

önéletrajzával
és végzettségé

t

igazoló dokum
entumainak

másolataival a k
övetkezőmódokon

tud jelentkezn
i:

1. a kiválasztot
t üzletben/

üzletekben az
üzletvezetőné

l, vagy

2. a karrier.aldi.hu
weboldalon

keresztül.

Jelentkezését
köszönjük!

Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálásamodern, vonalkódolvasóval
ellátott pénztárgéprendszerünk segítségével

• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók (heti 20,
25 vagy 30 órában)

• Erzsébet-utalvány
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék aMunka törvénykönyve szerinti mértékben

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi
vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely
egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk
folyamatosan alacsony áron.

Készen áll a sikerre?
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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
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ÁLLÁST KÍNÁL

42
58

81

Villanyszerelőt,
villamoshálózat szerelőt,
lakatost és darukezelőt
keresünk hosszú távra
Versenyképes jövedelem.

Stabil háttér.
Jelentkezés: NGN Épszerterv Kft.

06-20/523-15-51

recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
fix, bejelentett munkakörbe.

42
50
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Biatorbágyi Ipari Parkban található cég
az alábbi munkakör betöltésére keres

munkatársat:

Kereskedelmi asszisztens
Elvárás:
• min. középfokú végzettség
• középfokú angol nyelvtudás
• Word, Excelmagabiztos felhasználói szintű
ismerete

• B kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• családias, összetartó közösség
• versenyképes jövedelem
A jelentkezéseket apeter@fix-net.hu e-mail

címre várjuk!

42
57
41

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális-
gondozó. Jelentkezés e-mail-
ben a hidegh@index.hu vagy
személyesen (2030 Érd, Gyula
u. 39-47. időpontegyeztetés
a 06-23-365-627 telefonszá-
mon.

Nemzetközi cég diósdi irodájába
minőségellenőr munkatársat
keres. Fényképes önéletrajzo-
kat, fizetési igény megjelölésé-
vel az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Érden keresek főzni tudó, friss
nyugdíjas hölgyet bejárónő-
nek, illetve kerti munkára jogo-
sítvánnyal rendelkező ezermes-
ter nyugdíjas urat. Jelentkezés:
06-70/362-1550.

VÁLLALKOZÁS

Budaörsi Tesco üzletsorán talál-
ható kávézóba keresünk rétes
nyújtásában és dagasztásban
jártas háziasszonyt és/vagy pé-
ket. Érdeklődni: Bicsák Erika 06-
20 469-6269.

Munkavédelem
Munkaruházat

41
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343

40
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Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!

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

06-30-725-5374 41
60

79

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

41
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96

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 42

35
68

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

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

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

42
37
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Sövénynyírás, bozótírtás,
kerttisztítás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052

42
13
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

41
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

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

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

40
60
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TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 39
8
01

5

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

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

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 42

56
70

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

64
90

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.

KIADÓ INGATLAN

INGATLAN

Tárnoki úton családi ház önálló
szintje 65.000+rezsi+kaucióért
kiadó (vegyes tüzelés). 06-30/
624-96-04.

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

Karácsonyi GyÜMÖLcsLÉ
És LEKVárVásár!

100%-os natúr préselt
aLMaLÉ, ŐsZiLÉ-aLMáVaL és
MEGGyLÉ-aLMáVaL 5 literes

kiszerelésben, valamint
EPEr- és MEGGyLEKVár

termelői áron megvásárolható!
Tartósítószer, színezék ésmesterséges aromamentesen!

csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

T:30/2721769, finoMGyuMoLcsLE.hu
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AUTÓ/MOTOR

Eladó Honda személygépkocsi,
2007-es évjárat, 1.4-es benzin-
es, iá.: 1,7 millió Ft. (114.560
km) csak magánszemélynek.
06-30/593-23-08.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
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BÚTOR

Eladó parasztbútorok fából: vitri-
nes szekrény, bővíthető kerek
asztal 6 székkel, konyhabútor
beépített gépekkel. 06-30/190-
3502

MŰSZAKI CIKK

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

RENDEZVÉNY

Gengszter-Szilveszter a Finta
Rendezvényházban (Érd, Velen-
cei út 29.) Welcome drink, ételt,
italt lehet hozni, büfé egész éj-
szaka. Belépő: 5.000,-Ft, igény
szerint vacsorával +2.000,-Ft.
Jegyek: Molnár Ildikónál: 06-
30/292-3499.

TÁRSKERESÉS

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

VEGYES

Borovi fenyő, keskenyre össze-
csukható ovális étkezőasztal
25.000,-Ft, Krups sokfunkciós
robotgép, új 30.000,-Ft. 06-30/
570-69-61.

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

ÜZLET, IRODA

Erdészettől száraz tölgy tűzifa
15400 Ft/m3-től szállítva eladó.
06-30-288-1943

Érd központjában klímás 80 nm-
es üzlet kiadó. Felső út 32. 06-
20/255-3030, 06-20/917-2956,
06-20/208-9210.

250 db használt cserép és üstház
üsttel eladó. 06-23/368-951.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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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 42
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Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: betanulás
után önálló munkavégzés. Kez-
dő nettó bérezés:140.000.-. Ér-
deklődni 8:00-15:00 munkana-
pokon: 06-70/2228212.
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Neg yvenöt éve együtt az érdi kórus
Advent második vasárnapján a Szepes Gyula Művelődé-
si Központ színháztermében emlékezett meg fennállá-
sának 45. évfordulójáról az Érdi Bukovinai Székely Nép-
dalkör. Vendégeik és az érdeklődők megismerhették a 
városunkban otthonra talált népcsoport és a hagyo-
mányőrző kórus történetét.

Közel ezer fellépés, mint-
egy száz kórustag, lemezfel-
vételek, Európa-díj, két Nép-
művészet Mestere díj, a ha-
dikfalvi betlehemes feleleve-
nítése, rengeteg gyűjtőmun-
ka, éneklés és külföldi út – 
távirati stílusban ezek jel-
lemzik Érd egyik legrégebbi 
hagyományőrző kórusát. Az 

Érdi Bukovinai Székely Nép-
dalkört Kóka Rozália Ma-
gyar Örökség-díjas mese-
mondó, népdal- és népmese-
gyűjtő alapította meg 1971-
ben, s több mint négy évtize-
dig vezetője is volt.

Tagjai, a bukovinai szé-
kely asszonyok a hagyomá-
nyok megőrzésével és to-

vábbadásával fontos külde-
tést teljesítettek az elmúlt 
évtizedekben. De vajon mi-
ként keveredtek ezek a csa-
ládok a nagyon távoli Bu-
kovinából Érdre? Erről 
Barta Viktória, a kör je-
lenlegi vezetője tartott rö-
vid ismertetőt.

Meneküléseik és bujdosá-
saik a madéfalvi veszedelem 
után kezdődtek. Menekülni-
ük kellett területeikről, így 
szétszóródtak a közeli erdő-
ségekben. Később össze-
gyűjtötték és egy helyre, Bu-
kovinába telepítették őket. 

Öt falu lakosa kezdhetett itt 
új életet. Falvaiknak beszé-
des neveket adtak. Istense-
gíts például úgy kapta a ne-
vét, hogy amikor odaérkez-
tek, az egyik családfő letér-
depelt s így imádkozott: „Is-
ten, segíts, hogy menekülé-
sünknek itt vége szakadjon!”

Az új helyen ugyan meg-
alapozták az életüket, de 
azon a kis területen igen ha-
mar hússzorosára nőtt a la-
kosság száma. Ráadásul az 
I. világháború után Bukovi-
na román fennhatóság alá 
került. A székelyek nem 

használhatták a nyelvüket, 
a gyerekek nem tanulhattak 
magyarul, ezért elindultak 
onnan a „kirajzások”.

A bukovinai székelyek 
többsége ismét vándorbotot 
ragadott egy jobb élet re-
ményében. Bácskában több 
helységben is befogadták 
őket, így az öt faluból érke-
zőket húsz településen osz-
tották szét. Később Érd is 
egyik otthont adó város lett 
számukra, amikor Bácská-
ból csaknem 300 család ér-
kezett, s lelt itt új otthonra.

Néhány évvel ezelőtt, 
Kóka Rozáliának köszönhe-
tően sikerült feleleveníteni-
ük a bukovinai Hadikfalvá-
ról való betlehemes pásztor-
játékot, amely a Magyar 
Szellemi Kulturális Örökség 
része lett. Ezt a múlt vasár-
nap ismét megtekinthette a 
közönség, ahogyan a nép-
dalkör és a közreműködő ze-
nekarok és együttesek mű-
sorát is élvezhették mind-
azok, akik együtt ünnepel-
tek a Bukovinai Székely 
Népdalkör egykori és jelen-
legi tagjaival és vezetőivel. 

QQ Bálint EditA hagyományok megőrzésével és továbbadásával fontos küldetést teljesítenek


