
„Amikor a helyiek ismerik el a munkám, az a legjobb érzés”
Interjú Mácsai Anettával, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóhelyettesével    4–5. OLDAL
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Érd  kiváló diákjait ünnepelték
Harminckilenc diák vehette 

át múlt kedden az Érd Kiváló Di-
ákja emlékérmet, amellyel a ki-
tűnő tanulmányi eredményű, il-
letve a különböző versenyeken 
kiemelkedő helyezést elért álta-
lános, közép-, illetve művészeti 
iskolás diákokat jutalmazza 
évente az önkormányzat. A vá-
ros kilenc általános és középis-
kolájából, illetve a Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskolából 
harminckilencen részesültek 
január 31-én az elismerésben. A 
bronzból készült emlékérmet – 
amely Eőry Emil alkotása –  dr. 
Bács István alpolgármestertől 
vehették át a kitüntetettek, míg 
az okleveleket Iván Réka diák-
alpolgármester nyújtotta át a 
fiataloknak. Az osztályfőnökök, 
illetve felkészítő tanárok mun-
káját virággal köszönte meg az 
önkormányzat. 

 6. OLDAL

Okoskamerák vigyázzák Érdet

Kétszázmillió forintot fordít Érd a Modern Városok prog-
ram keretében a meglévő tér� gyelőkamera-rendszer 
megújítására. A mostani 51 helyett a jövőben már 162 
kamera óvja majd a biztonságot; a bevezető utakhoz pl. 
rendszámfelismerő kamerákat szerelnek fel.  7. OLDAL

Dolgos hétköznapok fekete-fehérben

Fotókiállítás nyílt január 4-én a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban, amely a 80-as évek munkásembe-
reit mutatja be. Hancsovszki János tárlata egy letűnt 
korszak nagyrészt feledésbe merülő pillanatainak 
gyűjteményét tárja elénk.  8. OLDAL

Világváros a világváros határában

T. Mészáros András volt az egyik vendég a budai várban 
immár hosszú évek óta működő Márai-szalon legutóbbi 
rendezvényén. A városunk polgármesterével folytatott 
kötetlen beszélgetés során – többek között – a munka, a 
család és a politika is szóba került.  18. OLDAL
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Öntözéstechnikai

és Barkács szaküzlet
2030 Érd, Riminyáki út 49.

– Gellért utca sarok

innnfo@boroszlan.hu
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FELHÍVÁS INGYENES HALLÁSSZÛRÉSRE
Tisztelt helyi lakos!

Ingyenes hallásszűrési
felhívásunkat az Érd,
Budai út 28 szám alatti
Starkey Hallásszalonba
meghosszabítjuk

2017. február 28-ig.
Amennyiben Ön gyakran vissza-
kérdez, túl hangosan hallgatja
a televíziót, vagy nehezen ért zajos
környezetben, elengedhetetlen,
hogy leméresse hallását.

Az idejében felfedezett hallássérü-
lés sokkal jobb eredménnyel kom-
penzálható, a hallás képessége
nagyobb eséllyel rehabilitálható.

Hallásszűrésünk ingyenes,
önkéntes és fájdalommentes.

Időpont-egyeztetés céljából a
várakozás elkerülése érdekében
kérem, hívja az alábbi számot:

06 30 825 9274
A vizsgálatra TB kártyáját, szemé-
lyi igazolványát és ha van korábbi
hallásvizsgálati lelete illetve halló-
készülék kiskönyve, kérem, hogy
hozza magával!

Tisztelettel:

Dr. Ádám Zoltán, PhD.
fül-orr-gégész,
audiológus főorvos
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A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdi� desz.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@erdi� desz.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.

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

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon
számon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a Polgármes-
teri Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 
06-23-522-313-as telefon
számon.

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, I� úsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.i� usagi.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@ek� .hu
www.ek� .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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Kötelező státusz

Év  elejétől szigorodott a védőnői szolgáltatás
Január elsejétől kötelező a védőnői ellátás igénybe véte-
le, illetve minden státuszvizsgálat – értesült lapunk a 
védőnői szolgálattól. Változtak a gyermekháziorvos vál-
tására vonatkozó szabályok is. Az intézkedések a gyere-
kek érdekeit szolgálják – hangsúlyozzák a szakemberek.

Január elsejétől szigorod-
tak a védőnői ellátásra vonat-
kozó szabályok: az ingyenes 
szolgáltatást kötelező igény-
be venniük a szülőknek, és a 
státuszvizsgálatokon is meg 
kell jelenniük a gyermekkel 
– értesültünk Stibrányi 
Mártonnétól, aki január 31-
éig az Érdi Védőnői Szolgála-
tot vezette (helyét február el-
sejétől Szakálné Dimov Ma-
riann vette át). 

Mint a volt vezető védőnő 
lapunknak elmondta, eddig 
csak a négynaposan, illetve 
hatéves korban végzett fel-
mérések elmulasztását je-
lezhették a védőnők, január 
elsejétől azonban már 
mindegyik státuszvizsgálat 
kötelező.

– Évente egyszer meg kell 
hogy jelenjen a szülő a gyer-
mekével a védőnőnél, hogy 
lássuk: megfelelően fejlődik-
e a kicsi. Ha ennek a köteles-
ségének nem tesz eleget, hi-
vatalból jeleznünk kell a 
gyermekjóléti központ felé. 
Egyéb tekintetben is szigo-
rodtak a jogszabályok: míg 
korábban a szülő lemondha-
tott a védőnői ellátásról, ezt 
most már nem teheti meg: 
azt is jelentenünk kell, ha va-
laki elutasítja a védőnői ellá-
tást – hangsúlyozta Stibrá-
nyi Mártonné.

Kérdésünkre elmondta 
azt is: míg az anyuka orvost 
szabadon választhat gyer-
mekének, a jogszabályok 

szerint a védőnő nem vá-
lasztható. 

– Fontos változás az is, 
hogy az édesanya bemondás 
alapján már nem válthat 
gyermekháziorvost: hoznia 
kell egy nyilatkozatot az új 
doktortól. Erre azért van 
szükség, mert korábban elő-
fordulhatott, hogy egy anya 
úgy hagyta ott a régi orvo-
sát, hogy nem választott újat 
helyette. Sajnos, vannak 
olyan családok, amelyek 
szeretnének kicsúszni az el-
látórendszerből – magya-
rázta a szakember.

Érden 2016-ban a négy-
ezerből négy-öt olyan család 
volt, amely nem kérte a védő-
nő látogatását. Köztük volt 
olyan szülő is, amely az ellá-

tásra igényt tartott, csak a 
háznál történő látogatásra 
nem – a védőnői feladatkörbe 
ugyanis ez is beletartozik.

– Nincs rá szabály, hány-
szor megyünk ki egy-egy 
családhoz: ahol balesetve-
szélyt észlelünk vagy azt, 
hogy nem etetik, öltöztetik 
megfelelően a gyereket, illet-
ve nincs fűtés, oda gyakran 
ellátogatunk – hangsúlyozta 
Stibárnyi Mártonné. Mint 
mondta, Érden vannak olyan 
védőnői körzetek, település-
részek, ahol nagyobb arány-
ban vannak ilyen családok.

– A kismamákat illetően 
tudok mondani pontos ada-
tokat is: tavaly összesen 
1090 kismamát gondoztak a 

védőnők, ebből 237 volt 
egészségügyi szempontból, 
40 pedig szociálisan veszé-
lyeztetett. Ezekre a mamák-
ra, családokra fokozottan 
odafigyelünk, és a gyer-
mekjóléti központnak is je-
lezzük, ha problémát észle-
lünk. Nagyon jó a kapcsolat 
nemcsak ezzel az intéz-
ménnyel, hanem a kórhá-
zakkal is: nekik is azonnal 
jelezzük, ha bizonytalan, 
hogy az anya hova tudja vin-
ni újszülöttjét – hangsúlyoz-
ta Stibrányi Mártonné. A 
védőnők egyébként nem-
csak egészségügyi vagy  
épp lelki segítséget nyújta-
nak: sok tanácsadóban 
gyűjtenek ruhát, tápszert, 
pelenkát, hogy aztán szét-
osszák rászoruló családok 
között.

– Még egy fontos változás-
ra szeretném felhívni a szü-
lők figyelmét: a gyermek öt-
éves korában esedékes stá-
tuszvizsgálatát orvos és vé-
dőnő is elvégzi, és a doku-
mentumokat le kell adni a 
gyermek óvodájában, mert a 
beiskolázáshoz szükség lesz 
rá – hangsúlyozta Stibrányi 
Mártonné. 

Elmondása szerint az új 
rendszer nem terheli le a vé-
dőnőket, hiszen eddig is el-
végezték a státuszvizsgála-
tokat, sőt, könnyebbség, 
hogy nem kell ismételt meg-
hívókat küldeni az elmaradó 
családoknak, hanem a gyer-
mekjóléti központ felé jelez-
hetik az ilyen eseteket.

– Eddig, ha valaki nem 
hozta be egy hároméves kori 
státuszvizsgálatra a gyer-
meket, a sorozatos meghívá-
son túl nem tudtunk mit ten-
ni – jegyezte meg Stibrányi 
Mártonné.

A gyermekjóléti intézmé-
nyek is üdvözlik a törvény 
szigorítását: mint Bereiné 
Petrik Mária, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ egy-
ségvezetője lapunknak el-
mondta: nagyon jónak tart-
ják, hogy a területi védőnői 
ellátás igénybe vételét köte-
lezővé tette a törvény, hiszen 
a jogszabály-módosítás azok 
védelmében és érdekében 
született, akik a legveszé-
lyeztetettebbek.

– Egy kisgyermek nem tud 
kinek szólni, ha bántják, ha 
nem kap enni, ha nem öltöz-
tetik elég melegen. A védőnő 
mostantól minden esetben 
jelezni tudja, ha ilyesmit ész-
lel – húzta alá a szakember.

– Ha a védőnők azt jelzik 
felénk, hogy a szülők megta-
gadják velük az együttmű-
ködést, azonnal védelembe 
vételi javaslatot teszünk, és 
a szülőknek a gyámhivatal-
nál kell beszámolniuk arról, 
miért nem akarják igénybe 
venni a védőnői ellátást – 
hangsúlyozta Bereiné Petrik 
Mária, hozzátéve: a házior-
vosi ellátást sem tagadhat-
ják meg a szülők.

– A kötelező státuszvizs-
gálatokat azért tartom jó-

nak, mert így nagyobb siker-
rel kiszűrhetők azok a gyer-
mekek, akiknek a fejlődése 
valamiért elmarad az átla-
gostól, és így időben meg-
kaphatják a szükséges fej-
lesztéseket – tette hozzá Be-
reiné, aki elmondta azt is: a 
kiépített jelzőrendszer kivá-
lóan működik, az informáci-
ók hetente beérkeznek az il-
letékességi területükről, így 
egy-egy esetben gyorsan 
lépni tudnak.  

 ÁDÁM KATALIN

Jónak tartom, hogy kötelezővé tették a státuszvizsgálato-
kat, mert nagyon sok a tapasztalatlan anyuka, akinek szük-
sége van a jó szakemberekre. Én is ilyen voltam: a családban 
a kis� am volt az első gyerek, nem volt kitől tanácsot kérnem 
semmiben – elevenítette fel lapunknak csecsemős élmé-
nyeit egy édesanya, hozzátéve: ezért is érintette őt rosszul, 
hogy védőnője csupán egyszer látogatta meg, és a státusz-
vizsgálatokat is percek alatt „lezavarta”. 
– Pedig nekem tényleg nagyon kellett volna, hogy valaki 
fogja a kezem, sok bukdácsolástól és rossz érzéstől kímélt 
volna meg – tette hozzá.
Egy másik anyuka arról mesélt lapunknak, hogy a védőnő 
kezdetben heti, majd havi rendszerességgel látogatta őket.
– Koraszülött ikerbabáimmal nagyon nehezen tudtam mo-
zogni. A védőnőnk lelkiismeretesen látogatott, rendszere-
sen érdeklődött a gyerekek fejlődése felől, és mindig ellá-
tott tanácsokkal. A státuszvizsgálatok is hasznosak voltak: 
egy ilyen alkalommal derült ki, hogy az egyik gyermekem-
nek gond van a hallásával – tette hozzá az édesanya, megje-
gyezve: neki nagy segítséget, támogatást nyújtottak a kü-
lönböző érdi baba-mama körök is, ahol szakemberekkel, il-
letve más édesanyákkal beszélgethetett.

Az országos átlag felett
Tavaly Érden 696 gyermek született – és ami ritkaság, sem 
halvaszülés, sem csecsemőhalott nem volt. A kissúlyú ba-
bák száma 47 volt, ami szintén jó arány. Az anyatejes muta-
tók nőttek: mind az egy hónapig, mind a fél évig, mind az 
egy éven túl szoptatott csecsemők aránya jobb az országos 
átlagnál.   

Az érdi védőnők négyezer családot látnak el. 2016-ban közel hétszáz 
baba született a városban

Ettől az évtől kezdve már nem lehet lemondani a védőnői ellátásról
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Múlt a jelenben 

„Ne m munkám, hanem hivatásom van”
Biológia-földrajz szakos tanárkért került a Földrajzi 
Múzeumhoz, amelynek igazgatóhelyettese. A régi tár-
gyak szerelmese: ha kell, a szeméttelepről, ha kell, isko-
lákból ment ki elfeledett értékeket. Mint mondja, a múlt-
idéző tárgyak arra késztetik, hogy a jelenre fókuszáljon. 
Mácsai Anettával beszélgettünk.

 ÁDÁM KATALIN

– Százhalombattán él. Itt 
is született?

– Nem, Érden, és huszon-
három éves koromig itt is él-
tem. A munkám, a családom 
még mindig a városhoz köt, 
bár a férjemmel és a kislá-
nyommal Százhalombattán 
lakunk. Ha egy-egy nyara-
lás alkalmával megkérde-
zik, honnan jöttük, rávágom: 
Érdről, aztán magyarázko-
dom… Hároméves voltam, 
mikor apukám meghalt, 
anyukám egyedül nevelt a 
nővéremet és engem. Így, 
hogy már magam is édes-
anya vagyok, tudom csak 
átérezni, milyen nehézsé-
gekkel kellett megküzdenie 
egyedülálló anyaként. A 
Gárdonyi iskolába jártam, 
remek tanáraim voltak. A 
Vörösmarty gimnázium ál-
talános tagozatán folytat-
tam, ahol a földrajz és a bio-

lógia lett a kedvenc tantár-
gyam. Földrajz szakra ké-
szültem az egyetemre, végül 
földrajz-biológia szakos ta-
nári szakra vettek fel. 

– Tanított is általános isko-
lában? 

– Nem, a tanári pálya nem 
vonzott, túl kötöttnek talál-
tam. Éppen állást kerestem, 
mikor összefutottam évfo-
lyamtársammal, Lendvai 

Timár Edittel, aki akkor 
már a múzeumban dolgo-
zott, és a férjével Svédor-
szágba készült pár eszten-
dőre. Megkérdeztem, nem 
volna-e hely számomra, és 
kiderült, hogy van. Ennek ti-
zenhét éve. Pont olyan idő-
szakban csöppentem bele a 
múzeumpedagógiai munká-
ba, mikor ez országos szin-
ten kezdett egyre nagyobb 
hangsúlyt kapni. Izgalmas 
időszak volt: múzeumpeda-
gógiai végzettségem nincs, 
itt tanultam meg a szakmát, 
megtapasztalhattam, hogy 
amit én kitalálok, az a gyere-
kekben bizony nem mindig 
jól csapódik le. Volt olyan, 
hogy egy foglalkozás kereté-
ben szafarikalapot csinál-
tunk harmadikosokkal. Sze-
gények nagyon küzdöttek 
vele, hárman ha be tudták 
fejezni a rendelkezésünkre 
álló időben. Ez nagyon rossz 
érzés volt – ha egy gyerek 
pozitív élmény nélkül megy 

el tőlünk, az nekem mindig 
kudarc. Persze, rengeteg a jó 
élmény is: nagyon jó például 
drámapedagógiai elemeket 
is bevinni a foglalkozások-
ba. A gyerekek élvezik, ha 
megelevenítjük Sas Flóra 
vagy Xántus János életét – 
főleg, amikor egy fiúnak kell 
Sass Flórát eljátszania… 

– Nem készült tanárnak, 
mégis gyerekekkel foglalko-
zik. Elégedett?

– Megtaláltam, amit ke-
restem. Szabad kezet kap-
tam: lehetőségem volt és van 
rá, hogy programokat talál-
jak ki, pályázzak rájuk és 
végigcsináljam őket. Ezért 
nagyon hálás vagyok dr. Ku-
bassek János igazgató úr-
nak, aki bízott bennem és 
lehetőséget adott az ötleteim 
megvalósítására. A kollégá-
imnak pedig azért, mert át-
adták tapasztalataikat, tu-
dásukat.

– Tudja hasznosítani a bio-
lógiatanári végzettségét is?

– Hogyne! Szakkörökön, 
helyismereti versenyeken, 
kirándulásokon. A földrajz 
és a biológia azért nagyon 
összekapcsolódik, nem be-
szélve arról, hogy számomra 
a környezetvédelem is na-
gyon fontos.

– Többször találkoztunk 
már múzeumpedagógiai 
rendezvényeken, családi na-
pokon, és a kislányát is ma-
gával hozta. A család életé-
ben mekkora szerepet tölt be 
az intézmény?

– A férjemet a múzeum ré-
vén ismertem meg: végzett-
ségét tekintve környezet-
mérnök, de mint minőség-
biztosítási mérnök dolgozik. 
Tíz éve bejött a múzeumba; 
egy dolgozatra készült, és én 
segítettem neki – beszkenel-
tetett velem egy fél könyvet. 
Az első randink egyébként 
az azóta már bezárt ófalusi 
termálfürdőben volt. A kislá-
nyomat is megfertőztem: na-
gyon szeret a múzeumban 
lenni, többször is jönne, mint 
ahányszor magammal ho-
zom. Egyébként úgy érzem, 
jót tesz, hogy van egy kis tá-
volság az otthonom és a 
munkahelyem között. Az a 
tíz perc, amíg hazaautózom, 
jelenti a váltást a munka és a 
magánélet között.

– Ez a munka azért nem-
csak a múzeum falai közt te-
lik: a múlt nyáron dinoszau-
ruszásatáson is részt vett 
Iharkúton. 

– Lehetőségem van évente 
egy-egy hetet ásatáson töl-

teni. Iharkút nagyon von-
zott, és úgy éreztem, elérke-
zett az idő arra is, hogy az 
ötéves lányom az édesapjá-
val kettesben töltsön egy he-
tet. Rendkívül izgalmas volt 
olyan környezetben ásni, 
ahol 85 millió éves csontok 
kerülhetnek elő. Nagyon 
nagy élmény volt, bár igen 
fárasztó: reggeltől estig ás-
tunk, és nagyon nomád kö-
rülmények közt éltünk. Sá-
torban laktunk, a zuhanyzó 
és a vécé a bányaépületben 
volt, a tábortól ötpercnyire, 
ami éjszaka nem igazán volt 
kellemes, főleg, hogy vadak 
is jártak a területen: egy hé-
tig rókákat kergettünk, akik 
odajöttek az élelem szagára, 
hiszen nem volt hűtőnk sem. 
Kolbászon, májkrémen, mé-
zen éltünk. Nemigen volt tér-
erő, sem internet, ásatási 
szünetben olvastunk. Igazi 
kikapcsolódás, feltöltődés 
volt, no meg nagyon jó kö-
zösség. 

– Mi volt a tulajdonképpe-
ni munka? A tévében rend-
szerint csak azt látják a né-
zők, hogy nagy csinnadrat-
tával kiemelik a leletet, de a 
valóságban ez biztos nem 
így zajlik.

– Hát nem. Először azt 
sem tudtam, mit kell csinál-
ni. Az expedíció vezetője 
annyit mondott: fogd az 
ecsetet, kezdj ásni, és majd 
rájössz, mi a csont! Frászt 
kaptam, hogy tönkreteszek 
valami leletet – nem tettem, 

legalábbis senkinek nem 
tűnt fel, ha igen –, és két nap 
után ráállt a szemem, mi az, 
ami csont és mi az, ami 
szénréteg. Mikor megtalál-
tam az első krokodilpáncél-
elemet, ami körülbelül egy 
centiméteres volt, hihetetlen 
örömmel töltött el. Az em-
bert nagyon motiválja az, 
hogy bármi előkerülhet a 
kőzetből, még egy új dino-
szauruszfaj is. Erre azon-
ban nem került sor.

Voltam a százhalombattai 
ásatáson is, de ott csak egy 
napot töltöttem. Ember-
csontszilánkot találtam, és 
akkor azt mondtam, nekem 
ennyi elég. Egy sírhalmot ás-
tunk; érdekes volt, jó tapasz-
talat, de nyomasztó élmény, 
hogy rögtön én találtam az 
első csontdarabot. 

– Az idei évre milyen tervei 
vannak? 

– Utazni szeretnénk, még-
hozzá sokat, Európá-
ban. Amíg a lányunk kisebb 
volt, nem volt erre módunk, 
most azonban már köny-
nyebb. Bár nagyon szeretek 
utazni, eddig zömmel hazai 
helyszínekre jutottam el. 
Úgy, hogy édesanyám egye-
dül nevelt kettőnket a nővé-
remmel, nekem már a Bala-
ton is nagyon nagy élmény 
és kaland volt. A Balaton-fel-
vidék és a Velencei-tó azóta 
is a kedvencem. Ha egyszer 
öreg leszek, és lehetőségem 
lesz rá, szívesen oda is költö-
zöm a Balaton-felvidékre.

„Hálás vagyok a hivatásomért”

„Az a célom, hogy a gyerekek pozitív élménnyel menjenek haza a 
múzeumból”

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGYMÓDSZER,HÁROMLÁNY–HARMINCKÉTNYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással el-
kezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyanis
Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kre-
atív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztá-
lyában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek középfo-
kú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját! A tananyag kidolgozója,

Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyaror-
szágon Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a
hanganyag megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt
a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. További in-
formáció az alábbi honlapon található, illetve az
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló,
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít
egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó
nagysikerű tankönyveinek

bemutatója!
ÚJÚTA

NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, egyéni

tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 21 990
Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÉRDEN
a Szepes Gyula Művelődési
Központban (Alsó u. 9.)

2017. február 15-én (szerda) és
február 22-én (szerda) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor,
06-30/318-49-53
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Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd1+1+1 AKCIÓ -50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló

+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft
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– Kedvenc külföldi úti cél?

– Új-Zéland. Ahogy a mú-
zeum alapítója, Balázs Dé-
nes is ezt tartotta a legszebb 
helynek a Földön. Remélem, 
egyszer saját szememmel is 
láthatom azt a csodálatos 
természeti környezetet.

– Szakmai téren milyen 
tervei vannak erre az eszten-
dőre?

– Már összeállt az éves 
program, amit az idén a ke-
vesebb több elv alapján pró-
báltam összeállítani, mert 
úgy tapasztaltam, hogy az 
előző években nagyon szét-
aprózódtak a programja-
ink. Idén inkább három-
négy olyan eseményt terve-
zünk, amelyek igazán iz-
galmasak és tartalmasak 
lehetnek a közönség szá-
mára. Folytatom azt a mun-
kát is, amelyet a Csillag-
gömbön innen és túl című 
kiállítással kapcsolatban 
kezdtem el tavaly: régi föld-
rajzi szemléltetőeszközö-
ket kutattam fel iskolák-
ban, zömmel Budapesten. 
Ez hihetetlen nagy munka, 
de kincseket lehet így talál-
ni. A Toldi gimnáziumban 
egy 1870-es évekből szár-
mazó naprendszermodellre 
bukkantam, amit két trafó 
közül kiemeltek és átnyúj-
tottak, hogy tessék, vi-
gyem. Ők se tudták szerin-
tem, hogy milyen értéke 
van. Biztos vagyok benne, 
hogy nagyon sok régi isko-
lában vannak még olyan 
kincsek, amelyeknek itt a 
múzeumban nagyon jó helye 
lenne: mi megőrizzük és fel-
tüntetjük azt is, melyik isko-

la tulajdona. De ha nem is 
adják oda, legalább felvesz-
szük az adatbázisunkba.

– Belefér valamilyen hobbi 
az életébe a munka és a csa-
lád mellett?

– Nem igazán. Régen so-
kat fotóztam, elvégeztem 
egy tanfolyamot is, és ma-
gam is hívtam elő filmeket. 
Ez a szenvedély mára meg-

kopott. Van azonban egy ma-
radandó is: a tanulás. A ta-
nárszak után elvégeztem a 
környezetmérnökit, majd 
Szegeden a geográfus sza-
kot, 3–3 év alatt. Ezt követte 
egy marketing- és reklám-
menedzseri OKJ-s képzés, 
és tavaly a múzeumvezetői 
Szentendrén. Nekem ez kell, 
hogy pörögjön az agyam.

– Mikor van ideje munka és 
kisgyerek mellett tanulni? 

– Éjszaka. Bár negyven 
felé közeledve ez már nem 
megy olyan könnyen. Régeb-
ben simán tanultam a gye-
rek mellett, miután elaltat-
tam, ma már nehezebben 
megy. A szakdolgozatomat is 
akkor írtam, mikor Zsófi 
már megszületett. Volt, hogy 
széttépte a könyveimet is, 
mikor ott csúszott-mászott 
közöttük. Így utólag csodá-
lom, hogy el tudtam készíte-

ni szakdolgozatomat, amit 
végül ötösre védtem meg.

– Hogy jött képbe a marke-
ting? 

– Az a jó ebben a múzeum-
ban, hogy az ember megva-
lósíthatja az ötleteit, ha azo-
kat meg tudja indokolni. Fel-
merült bennem, hogy jó vol-
na látni ezeket az ötleteket 
marketinges szemszögből. 
Ez segít abban, hogy a kö-

zönséghez is eljusson, mi-
lyen fontos dolgokat hozunk 
létre, hiszen az nem elég, ha 
csak mi, itt dolgozók tudjuk.

– Újabb tanulmányok is 
szerepelnek a tervei közt?

– Igen. Tizenhét éve dol-
gozom itt, gyönyörű tárgyak 
vesznek körül, olyan kin-
csek, amelyek értékét fel 
sem tudom mérni. Nagy vá-

gyam, hogy elvégezzek egy 
becsüs tanfolyamot, ez 
azonban nem olcsó: hat-
százezer forintba kerül. Na-
gyon szeretem a régi tár-
gyakat – ezzel a helytörté-
nészünk fertőzött meg. Sa-
ját magamnak is gyűjtök és 
a múzeumnak is. Kijárunk 
az érdi szeméttelepre a kol-
léganőmmel, ahol igazi kin-
cseket lehet találni: egy bá-
dogdobozban 1900-as évek 
eleji fényképekre bukkan-

tunk a múltkor. De került 
hozzánk így gyönyörű szek-
rény is. A régi tárgyaknak 
nemcsak történetük van, 
hanem lelkük is. Ha rájuk 
nézek, az jut eszembe: fon-
tos, hogy az időt megpróbál-
juk minél jobban kihasznál-
ni, és minél inkább a „most-
ban” élni. Engem ezek a 
múltidéző tárgyak érdekes 
módon arra késztetnek, 
hogy a jelenre fókuszáljak, 
hiszen a mai használati tár-
gyakból évek, évtizedek 
múlva ugyanilyen régisé-
gek lesznek.

– 2007-ben múzeumpeda-
gógiai nívódíjat, 2010-ben 
Pulszky Károly-díjat kapott, 
idén pedig, a magyar kultúra 
napján, Érd Város Csuka Zol-
tán-díjával ismerték el tizen-
hét éves munkáját. Hogyan 
fogadta ezt a kitüntetést?

– Meglepődtem, hiszen 
nem tudtam, hogy felterjesz-
tettek, és nagyon örültem 
neki. Természetesen az or-
szágos kitüntetéseimnek is 
örültem, de az más. Amikor 
azok az emberek ismerik el 
a munkámat, akik itt van-
nak, helyben, és akár nap 
mint nap látják a híradások-
ból, hogy a múzeumban mit 
is csinálunk, illetve mit csi-
nálok, és ott ülnek velem 
szemben azok, akik megsza-
vazták, az a legjobb érzés. 
Ehhez hozzátartozik az is, 
hogy aki a Földrajzi Múze-
umban dolgozik, az ezt nem 
munkaként, hanem hivatás-
ként éli meg. Szeretjük ezt a 
miliőt, hogy régi tárgyak 
vesznek körül minket, és 
hogy története van az intéz-
ményünknek. 

A magyar kultúra napján dr. Bács István alpolgármestertől vette át Érd Város Csuka Zoltán-díját
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„A tudást nem lehet ajándékba kapni”

Kit üntették Érd kiváló diákjait
Az önkormányzat 2009 óta jutalmazza Érd Kiváló Diák-
ja emlékéremmel a tanulmányaik ideje alatt végig kitű-
nő eredményt felmutató, valamint a különböző tanulmá-
nyi, művészeti versenyeken kiemelkedő helyezést elérő 
diákokat. A múlt keddi ünnepségen 39 diákot díjaztak.

Az Érd Kiváló Diákja díjra 
a város kilenc általános és 
középiskolájából, illetve a 
Lukin László Alapfokú Mű-
vészeti Iskolából összesen 
negyvenkét diákot terjesz-
tettek fel az intézményveze-
tők, és közülük 39-en része-
sülhettek a városi elismerés-
ben a köznevelési és művelő-
dési bizottság jóváhagyása 
alapján. 

A bronzból készült emlék-
érmet – amely Eőry Emil al-
kotása –  dr. Bács István al-
polgármestertől vehették át a 
kitüntetettek, míg az okleve-
leket Iván Réka diák-alpol-
gármester nyújtotta át a fia-
taloknak. Az osztályfőnökök, 
illetve felkészítő tanárok 
munkáját virággal köszönte 
meg az önkormányzat. 

Az ünnepélyes díjátadá-
son felléptek a Lukin László 

zeneiskola díjazott diákjai. 
Dömsödi Mihály, aki furu-
lyán játszik, és minden év-
ben kitűnő eredményt ért el, 
lapunknak elmondta: kez-
detben hobbiként tekintett a 
zenélésre, de ez az évek 
alatt egyre inkább megvál-
tozott.

– Meglepetésként ért, hogy 
felterjesztettek erre a díjra, 
de nagyon örülök neki – 
mondta a tizenhat éves fia-
talember.

A Vörösmarty gimnázium 
10. osztályos tanulója, Sudár 
Krisztián már másodszor ré-
szesült ebben a kitüntetés-
ben (amit általános, illetve 
középiskolai tanulmányok 
alatt egy-egy alkalommal le-
het csak elnyerni): országos 
angol nyelvi versenyen ért el 
harmadik helyezést. Mint a 
fiatalember elmondta, így, 

másodjára is örömmel tölti el, 
hogy elnyerhette ezt a díjat.

A Gárdonyi iskolába járó, 
nyolcadik osztályos Labos-
sa Barnabás Máté az általá-
nos iskola minden évfolya-
mán kitűnő bizonyítványt 
vitt haza, és több szaktanári 
dicséretet is. Mint elmondta, 
úgy tudta elérni ezt az ered-
ményt, hogy heti öt alkalom-
mal vízilabdázik, emellett a 
felvételire is készült, mivel 
biológia tagozaton kíván to-
vábbtanulni.  

A rendezvényen részt vett 
Fodor Enikő diák-alpolgár-
mester is, aki lapunknak 
úgy nyilatkozott: azért tart-
ják fontosnak ezt a rendez-
vényt, mert szeretnék, ha a 
diákok munkáját minél job-
ban elismernék.

– Szeretnénk őket ösztö-
nözni arra, hogy még jobban 
tanuljanak, és szeretnénk, 
ha minél jobban összeková-
csolódnának, hiszen ez az 
ifjúsági önkormányzat egyik 
célja is – hangsúlyozta.

 ÁDÁM KATALIN

Biztosított a lakossági gázellátás

Vég re modernizálódhatnak a nagyvárosok
Továbbra is biztosított hazánk energiaellátása, bőven 
van tartalék a gáztárolókban – jelentette ki csütörtökön 
a térség sajtóképviselőinek az energiaügyekért felelős 
államtitkár, Érd és a környéke országgyűlési képviselő-
je. Az eddig elért gazdasági eredményeket figyelembe 
véve úgy fogalmazott: derűlátóan tekinthetünk az idei 
esztendő elé. 

Aradszki András (Fi-
desz–KDNP) reagált a De-
mokratikus Koalíció szóvi-
vőjének nyilatkozatára. 
Gréczy Zsolt szerint egy-két 
héten belül kiürülhetnek a 
magyarországi kereskedel-
mi gáztározók, és a kabinet 
„felfoghatatlan felelőssége”, 
hogy az időjárásra bízta a 
lakosság sorsát. A politikus  
szerint továbbra is biztosí-
tott mind a lakossági, mind 
az ipari fogyasztók folyama-
tos földgázellátása, és a fo-
lyamatos ellátást az import-
források, a magyarországi 
termelés és a tárolókban el-
helyezett készletek minden 
időjárási helyzet esetén 
együttesen garantálják. A 
Gyurcsány-korszakkal el-
lentétben, amikor eladták a 
nemzeti energiavagyont, 
külföldiek kezére játszották 
a gázszolgáltatást és a táro-
lókat, valamint háromszoro-
sára emelték a gáz árát, ma 

biztosított a lakosság gázel-
látása, a kormány vissza-
szerezte a gáztárolókat és 
25 százalékkal csökkentette 
a gáz árát – fogalmazott 
Aradszki. Kifejtette: tovább-
ra is 1,6 milliárd köbméter 
gáz van a stratégiai tárolók-
ban, ami abban az esetben is 
legalább 40 napi egyetemes 
vagy 80 napi lakossági fo-
gyasztásra elegendő, ha 
bármiféle nem várt esemény 
miatt leállna az ukrajnai 
vagy ausztriai import. Az 
pedig teljesen természetes 
folyamat, hogy ahogy ürül-
nek a gáztárolók, úgy növek-
szik az import mennyisége. 
Így lehet biztosítani a ki-
egyensúlyozott árazás mel-
letti folyamatos ellátást – 
fűzte hozzá a politikus, aki 
nemcsak az energiaellátást 
illetően, hanem minden 
más tekintetben is derűlátó-
an ítélte meg az ország jövő-
képét. 

Az optimizmusra többek 
között a szakértők által 
prognosztizált 4 százalékos 
gazdasági növekedés, a re-
kordalacsony munkanélkü-
liségi ráta és a foglalkozta-
tottak rekordmagas aránya 
ad okot – hangsúlyozta. 
Ugyanakkor a munkára ra-
kódott terhek csökkenése 
mellett idén jelentősen növe-
kednek a jövedelmek. Jelen-
leg is folynak az ütemezett 
béremelésekről szóló tár-
gyalások – mondta a politi-
kus. Mindemellett stabil lá-
bakon áll az állami költség-
vetés, a hiány messze ala-
csonyabb az Európai Unió 
által elvárt 3 százaléknál. 
Ezeket a sikereket kell tehát 
megerősíteni s még jobban 
kiterjeszteni 2017-ben.

A gazdaság növekedése 
lehetővé teszi, hogy a csalá-
dot alapító fiatalok jelentős 
támogatásban részesülje-
nek, s ennek köszönhetően 
beindult az új lakások építé-
se – fejtette ki Aradszki And-
rás, majd kitért a Modern 
Városok prog ramjára, 
amelyben, mint mondta, im-
már 2500 milliárd forint fej-
lesztési összegnél tartanak. 
Ennek a programnak óriási 

jelentősége van, mert a me-
gyei jogú városok végre a 
modernizálás útjára léphet-
nek. Végre tartósan megújít-
hatják jövedelemtermelő ka-
pacitásaikat, amelyek más 
beruházásokkal párosulva 
tartós és fenntartható fejlő-
dést biztosítanak a települé-
seknek. Orbán Viktor mi-
niszterelnök a múlt héten 

immár a huszadik ilyen 
szerződést írta alá Szege-
den, míg Érd az első tíz kö-
zött került be a Modern Vá-
rosok programba, ami által 
mintegy 40 milliárdnyi fej-
lesztési támogatásban ré-
szesül. Intézmények, óvodák 
és iskolák fejlesztésére 21 
milliárd forint került megál-
lapításra.   BÁLINT EDIT

A díjazottak: Bazsinka Rózsa (Kőrösi), Bíró Edina (Gárdonyi), 
Czégel András (VMG), Cserni András (Marianum), Dombi Ger-
gő (Kőrösi), Dömsödi Mihály (Lukin AMI), Feczkó Ágnes (Mari-
anum), Golenczki Gábor (Gárdonyi), Gotthárd Barbara (Bo-
lyai), Habóczki Orsolya (VMG), Hürkecz Péter (VMG), Iváncsics 
Noémi (Gárdonyi), Jokhel Kitti (Teleki), Kercsó Alexandra (Lu-
kin AMI), Kóra Sára (Teleki), Kótány Katica (VMG), Kovács Esz-
ter (Batthyány), Kováts Bence (VMG), Labossa Barnabás Máté 
(Gárdonyi), Máj Szimonetta (Érdligeti), Masason Antal Zoltán 
(Marianum), Mester Dorka Zita (Marianum), Mozol Péter 
(VMG), Müller Ákos (Batthyány), Petrás Mátyás (Lukin AMI), 
Regőczi Péter (Bolyai), Ritter Kristóf (Kőrösi), Sudár Krisztián 
(VMG), Svingor Mátyás (VMG), Szabó Boglárka (Bolyai), Szabó 
Krisztián Dominik (Gárdonyi), Szászfai Lőrinc (Kőrösi), Szilágyi 
Roland (Gárdonyi), Szűcs Klára (VMG), Timár György (Gárdo-
nyi), Varga Gréta (Lukin AMI), Varga Laura (Gárdonyi), Varga 
Zsó� a (VMG), Várhalmi Botond (Kőrösi).

A bronzból készült emlékérmet dr. Bács István alpolgármester, míg 
az okleveleket Iván Réka diák-alpolgármester adta át

Aradszki András szerint derűlátóan tekinthetünk az idei esztendő elé
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A r eformáció 500 éves jubileuma Érden
A parkvárosi gyülekezet-

ben a múlt héten megtartott 
ökumenikus imahéttel indí-
tották városunkban a refor-
máció jubileumi évét. Február 
17-én pedig egy különleges 
előadásra várják az érdeklő-
dőket a Kálvin téri református 
templomba. 

Az országos nyitórendezvé-
nyeket követően az érdi refor-
mátus gyülekezetek is el-
kezdték szervezni a reformá-
ció jubileumi, 500. évforduló-
jának megünneplését – nyi-
latkozta az Érdi Újságnak 
Erdélyi Takács István, a 
Kálvin téri református gyüle-
kezet lelkésze. Hozzátette: a 

reformáció jubileuma nem-
csak Európát, hanem az egész 
világ egyetemes kultúrtörté-
netét érinti. Érden a három 
református, valamint az evan-
gélikus gyülekezet vezetői 
úgy döntöttek, hogy közösen 
szervezik és valósítják meg az 
évfordulóhoz kapcsolódó 
programokat. Az év első felé-
ben azonban a gyülekezetek 
saját rendezvényeikre várják 
tagjaikat és az érdeklődőket 
egyaránt. Ennek megfelelően 
a Kálvin téri református 
templomban a jövő pénteken, 
február 17-én 17 órakor egy 
különleges, a református jel-
képrendszert bemutató elő-

adásra várják az érdeklődő-
ket. Annál is inkább, mert 
megszoktuk, hogy a reformá-
tus templomokban nincsenek 
sem szobrok, sem látványos 
díszítések, legfeljebb az abla-
kokon látható néhány színe-
sebb üveg vagy esetleg a 
mennyezeti kazetták díszítő-
elemeit fedezhetjük fel. Be-
reczky Zoltán lelkész azon-
ban igen mélyre ásott ebben a 
témában. Összegyűjtötte azo-
kat a motívumokat, amelyek 
az ősi elemekkel együtt illesz-
kedtek bele a puritán, nagyon 
egyszerű, ám mégis ízléses 
református építészetbe és mű-
vészetbe.   BÁLINT EDIT 

Kís érleti légszennyezettség-mérések Érden
Egy éven át, tavaly februártól idén márciusig folyamato-
san mérik Érden a szálló por mennyiségét. Az önkor-
mányzat szeretné, ha három mérőkészüléket telepítené-
nek a városba, állandó jelleggel.

Az elmúlt időszakban nem-
csak a jeges, havas utak 
okoztak gondot az érdieknek, 
hanem a légszennyezettség, 
illetve annak következmé-
nyei is: a fővárosban több 
napra elrendelték a szmogri-
adó riasztási fokozatát, így 
tilos volt olyan gépjárművel 
közlekedni Budapesten, 
amelynek forgalmi engedé-
lyében a környezetvédelmi 
osztályt jelölő kód 0, 1, 2, 3, 4, 

vagy amelynek forgalmi en-
gedélye nem tartalmaz kör-
nyezetvédelmi osztályt jelölő 
kódot. Az intézkedés sok in-
gázó érdi lakost is érintett. 

Városunkban ugyan nincs 
kihelyezve állandó mérőál-
lomás, ám a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosz-
tálya 2016 februárja és 2017 
márciusa között egyéves ta-

nulmány készítése céljából 
folyamatosan végez mérése-
ket Érden a szálló por meny-
nyiségéről. Ennek adatait 
ismertette T. Mészáros And-
rás múlt szerdai  sajtótájé-
koztatóján.

– Tavaly február és márci-
us hónapokban négy napon 
lépte túl a szálló por kon-
centrációja az egészségügyi 
határértéket, ami 50 mikro-
gramm köbméterenként. Jú-

lius hónaptól mostanáig 28 
ilyen nap volt. Önkormány-
zatunk szeretné elérni, hogy 
a földművelésügyi tárca irá-
nyítása alatt működő Orszá-
gos Légszennyezettségi Mé-
rőhálózat állandó mérőállo-
mást alakítson ki a város-
ban. Három mérőkészülék 
telepítésére lenne szükség, 
amelynek darabja 50–60 
millió forint, éves üzemelte-
tési költségük pedig 3–4 mil-

lió forint – mutatott rá a pol-
gármester, megjegyezve: a 
jelenlegi mérőhálózatot a 
szaktárca még 1998 és 2002 
közt hozta létre, és akkor 
még Érden nem telepítettek 
ilyen berendezést. 

– A környezetvédelmi fő-
osztályon érdeklődésünkre 
elmondták: ha a fent említett 
tanulmány elkészül, elgon-
dolkodnak a mérőállomások 
számának bővítésén. Garan-
cia nincs arra, hogy Érd is 
bekerül a hálózatba, de ha a 
szaktárca úgy dönt, hogy a 
mérési adatok alapján Érden 
is állandó mérőállomást te-

lepítenek, az önkormányzat-
nak füstködriadótervet kell 
készítenie. Enélkül ugyanis 
nem rendelhető el szmogria-
dó – hangsúlyozta a polgár-
mester, aki tájékoztatott ar-
ról is: a város szerződést kö-
tött a Levegő Munkacsoport-
tal, amely a levegőminőség 
állapotának megismerése 
érdekében az ultrafinom ré-
szecskeszámot méri majd 
2017-ben.   ÁDÁM K.

Riasztási fokozatot meghaladó légszennyezettségi adatokat mértek január végén Érden is

162 helyszínen

Oko skamerák vigyázzák Érdet
Kétszázmillió forintot fordít Érd a Modern Városok 
program keretében a meglévő térfigyelőkamera-rend-
szer megújítására, bővítésére – jelentette be múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján T. Mészáros András.

A jelenlegi rendszert még 
2009-ben telepítették, 51 
kamerahellyel, analóg ka-
merákkal. A most megvaló-
suló, 200 millió forintos fej-
lesztéssel a rendszer meg-
újul, és jóval korszerűbb 
lesz.

– A közgyűlés 135 kame-
rahelyszínt jelölt ki, és a 
meglévőkkel együtt össze-
sen 162 darab kamera lesz 
a városban. Ezekből 41 
rendszámfelismerő, 52 fix 
telepítésű, 69 pedig közpon-
ti vezérlésű és forgatható 
kamera – részletezte T. Mé-
száros András, megjegyez-
ve: kiépítenek egy közpon-
tot is, számítógépes mun-
kaállomásokkal és képrög-
zítő egységekkel. 

T. Mészáros András el-
mondta azt is: egy kamera 
körülbelül 700–1000 euróba 
kerül, a hozzávaló program 
pedig szintén ugyanennyi-
be. 

– Ezek okoskamerák, 
amelyek jelzik az észlelt 
szabálytalanságot – jegyez-

te meg a polgármester, aki-
től megtudtuk azt is: a ka-
merákat nagy forgalmú cso-
mópontoknál, iskoláknál, 
óvodáknál, közintézmé-
nyeknél helyezik majd ki. 

A közbeszerzési eljárást 
várhatóan márciusban ki 

tudja majd írni a város, így 
júliusban eredményt lehet 
hirdetni. A kivitelezésre a 
második félévben kerülhet 
sor, és várhatóan befejező-
dik az év végére.

– Bár a rendszer működ-
tetése költségekkel jár a 
későbbiekben, bízunk ben-
ne, hogy így is megéri, hi-
szen a közbiztonság jelen-
tős mértékben javul majd. 
A rendőrség véleménye 
szerint ahol kamera van, 
ott töredékére csökken a 
bűncselekmények száma. 
Százhatvankét kamerával 
a teljes város áttekinthető, 
az átmenő gépjárműforga-
lom ellenőrizhető, és a kö-
rözött gépkocsik is kiszűr-
hetőek – hangsúlyozta a 
polgármester, aki bejelen-
tette azt is, hogy folytató-
dik az országos Otthon Me-
lege program; a pályázatok 
vélhetően február végén 
jelennek majd meg. A ka-
matmentes, visszatéríten-
dő hitel a fűtéskorszerűsí-
téstől a nyílászárócserén 

át a szigetelésig számtalan 
dologra felvehető. Családi 
házaknál félmilliótól tíz-
millióig, lakásoknál hét-
millióig lehet támogatást 
igényelni, tízszázalékos 
önrésszel.

  Á. K.

Az új okoskamerák minden irányban forgathatók lesznek
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Angol, német, olasz, spanyol és francia 

Meg újult a könyvtár idegen nyelvű állománya
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár örömmel tájékoztatja 
az olvasóit, hogy az elmúlt hónapokban megkezdték a 
könyvtár idegen nyelvű állományának teljes felújítását.

 Ennek keretein belül nem-
csak klasszikus szépirodal-
mi és bestseller művekkel bő-
vítették a kínálatot, hanem 
azokra is gondoltak, akik 
még csak most ismerkednek 
egy-egy nyelvvel. A könyvtár 
munkatársai úgy vélik, hogy 
egy idegen nyelvet úgy a leg-
könnyebb elsajátítani, ha fo-
lyamatosan foglalkozunk 
vele: filmet, videókat nézünk, 
zenét hallgatunk, vagy éppen 
olvasunk. Az olvasással pe-
dig nem csak szókincsünket 
fejlesztjük, a nyelvtani szer-
kezetek is így raktározódnak 
a legkönnyebben, valamint a 

leírt szavak látványa a he-
lyesírásunkra is pozitív ha-
tással van.

A könyvtárban eddig is ta-
lálhattak egyszerű nyelve-
zeten íródott történeteket a 
nyelvtanulók. Ezentúl a jól 
ismert Oxford Bookworms 
sorozaton kívül az ELI kiadó 
könnyített olvasmányai kö-
zül is kedvükre válogathat-
nak. Míg az Oxford kifejezet-
ten az angol nyelvvel foglal-
kozik, addig az ELI soroza-
tában az angolon kívül né-
met, olasz, spanyol és fran-
cia nyelvű olvasmányokat is 
találunk. A nyelvi szinten-

ként és érdeklődési körön-
ként beosztott könyvek kö-
zött mindenki talál magá-
nak megfelelőt, kezdve az 
egészen kezdőknek szóló, 
100–200 szavas szókincset 
igénylő képes történetekkel. 
A törzsszövegen kívül min-
den szinten szószedettel és 
érdekes feladatokkal is ta-
lálkozunk a könyvekben, va-
lamint minden kötetet hang-
anyag kísér. A Multi-ROM 
mellékleteken ezen kívül vi-
deók és játékok segítik a tör-
ténetben való elmélyülést és 
így a tanulást is. A Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
munkatársai remélik, hogy 
frissített állományukkal sok 
olvasónak segíthetnek kitű-
zött céljaik elérésében.

Egy letűnő korszak utolsó pillanatai

Dol gos hétköznapok fekete-fehérben
„Fényképeket gyűjteni annyi, mint a világot gyűjteni” – 
idézte T. Mészáros András Susan Sontag mondatát a 
kiállító fotóriportert köszöntve. Hancsovszki János 
Munkások címmel megnyílt tárlata egy letűnt korszak 
nagyrészt feledésbe merülő pillanatainak gyűjteményét 
tárja elénk.

Újabb fotókiállítás nyílt ja-
nuár 4-én a Szepes Gyula 
Művelődési Központban, 
amely a 80-as évek munkás-
embereit mutatja be úgy, 
ahogy akkor a megyei napi-
lap fotóriportere látta. A 
fényképek szerzőjét elsőként 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntötte. – Han-
csovszki János: a Fotós. 
Mindenki így ismeri őt Ér-

den, ahova abban az évben 
költözött, amikor én szület-
tem. Huszonkét évvel később 
„kereszteztük” egymás útja-
it, akkor, amikor a mesterem 
lett. Tőle tanultam a fényké-
pezést, a fényképészmester-
séget – árulta el a város első 
embere, majd hozzáfűzte: 

viszonyunkat – talán mond-
hatom, barátságunkat – ma 
is ez határozza meg. Ezért 
nem is tudok a tárgyilagos 
szemlélő álláspontjából be-
szélni „Hancsó” fotóiról – 
mondta, majd utalt rá, hogy 
a fotóriporter fél évszázados 
pályafutásának csupán egy 
csekély, de sokatmondó sze-
letét láthatják a tárlat láto-
gatói, illetve az azonos, Mun-

kások címmel megjelent fo-
tóalbumot lapozgatók. 

Ám ebben a kis szeletben 
is megmutatkozik és felis-
merhető mindaz, amit Han-
csovszki János gondol a vi-
lágról, és ahogyan látja a vi-
lágot. A klasszikus fényké-
pek középpontjába csak az 

ember, a tevékeny ember ke-
rült. Ugyanakkor alkotásain 
nem fedezhetők fel a mai fo-
tózásra jellemző szűrők és 
egyéb technikák. Az anyag 
és a téma van: a celluloid, a 
fények, tárgyak és emberek. 
Mégis többet mondanak el a 
világról, mint a mai „vizuális 
kommunikációk”. Ezek a vi-
lágot fekete-fehérben látta-
tott fényképek a hétköznapo-
kat, a nagyon is mulandó és 
egyszeri pillanatokat örökí-
tették meg és emelték a mű-
vészet panteonjába – emelte 
ki T. Mészáros András. S mi, 
nézői ezeknek a képeknek, 
hálásak lehetünk, hogy Han-
csovszki János bemutatja az 
általa begyűjtött világot – 
zárta szavait a polgármes-
ter. 

Molnár György harmoni-
kajátékát követően M. Nagy 
Péter, a kultúrház művelő-
désszervezője, a fotóriporter 
egykori kollégája nyitotta 
meg a fotókiállítást. Kiemel-
te: ezeken a felvételeken nem 
a munka fölkent hősei tekin-
tenek bizakodva a jövőbe. A 
80-as években már elmúltak 
azok az idők, amikor ezt így 
kellett ábrázolni. De nem is a 
kilátástalanság nyomása 
alatt, a napi megélhetésért 
küzdők meggyötört arcát 
látjuk. Egyfajta biztonságot 
és persze közömbösséget su-
gároznak a tekintetek, de 
főleg az évtizedek alatt rög-
ződött mozdulatok láthatók 
– mondta, hozzátéve: ma már 
a munkások szó is elértékte-
lenedett. Alkalmazottak, 
foglalkoztatottak, mikro- és 

kisvállalkozók, gazdálko-
dók vannak immár a munká-
sok helyett. 

A fotóriporter naponta jár-
ta megyét, évente csaknem 
30 ezer kilométert autózott, 
s nagyüzemekben, kis mű-
helyekben, földeken fényké-
pezett. Fotográfiái kordoku-
mentumok, apró emlékezet-
morzsái egy letűnő korszak 

utolsó pillanatainak, bár 
akkor ezt még nem tudhat-
ták – fogalmazott M. Nagy 
Péter. 

A Munkások című kiállítás 
anyagából egy nagyszerű fo-
tóalbum is készült, amit 
Hancsovszki János szívesen 
dedikált, majd ingyen haza-
vihették a tárlat látogatói. 

 BÁLINT EDIT

Mester és tanítványa. Hancsovszki János és T. Mészáros András pol-
gármester

A világot fekete-fehérben láttatott fényképek a hétköznapokat mu-
tatták be

Hancsovszki János nagyüzemekben, kis műhelyekben, földeken is 
fotózott

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 rréétteeggűű
üvveeggggeell
verhetetlen
áron!
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• norvégminőségi
termék
• gazdaságos működés
• 5 év cseregarancia
• országos kiszállítás
• könnyű szerelhetőség
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 
8.30-16 óráig

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

aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu; 
ertekesites@erdiujsag.plt.hu
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Helyreigazítás
Az Érdi Újság január 

25-ei lapszámának 8. olda-
lán a Magyar Földrajzi Mú-
zeum magyar kultúra napi 
rendezvényéről tudósító 
cikkünkben tévesen írtuk 
le a riportfilm készítőjének 
nevét és a film címét. He-
lyesen Balog Gellért a ké-
szítő, a film címe: Magya-
rok Szíriában. Továbbá 
nem felel meg a valóságnak 
a cikk szerzőjének azon ál-
lítása, miszerint „a szíriai 

ásatások sem folytatódhat-
nak egyhamar”. A filmbe-
mutató és tudományos elő-
adás alatt egyszer sem 
hangzott el, hogy a Szíriai–
Magyar Régészeti Misszió 
nem folytatná tovább vagy 
akár egy kis időre is szüne-
teltetné az idén 10. éve meg-
kezdett munkáját Szíriá-
ban, sőt, a csapattagok 
idén, 2017-ben is visszatér-
nek oda, ahová a háború 
kitörése óta az egész vilá-

gon egyedüliként, a hábo-
rús körülmények ellenére 
is kitartottak. Dr. Major 
Balázs pedig a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társada-
lomtudományi Kar, Régé-
szeti Tanszék vezetője és a 
Nemzetközi Kapcsolatok 
dékánhelyettese, a Szíriai–
Magyar Régészeti Misszió 
vezetője. Az érintettektől 
és olvasóinktól elnézést ké-
rünk a hibákért!

Hívd segítségül a képzelőerődet!

Raj zpályázat az 1848–49-es forradalomról 
Már nem egész egy hónap áll rendelkezésükre a rajzolni 
szerető iskolásoknak, hogy benyújtsák pályamunkáju-
kat az 1848–49-es szabadságharc emlékére meghirde-
tett pályázatra. A Szepes Gyula Művelődési Központban 
sok éve gyermekrajz-kiállítással emlékeznek meg a 
március 15-ei ünnepről. 

Mind a téma, mind pedig a 
rajzpályázat igen népszerű 
az érdi és a térségi iskolák-
ban, ezt igazolja, hogy az 
utóbbi időben évi száz-két-
száz gyermekrajz került a 
zsűri elé. A több mint egy 
évtizede elindított megmé-
rettetésre az idén is 6-tól 18 

éves korukig jelentkezhet-
nek a diákok. A beérkezett 
munkákat szakmai zsűri te-
kinti át és javasolja kiállítás-
ra, illetve díjazásra. Az érté-
kelés három korcsoportban 
történik: így a 6–10, 11–14 és 
15–18 év közötti tanulók ver-
senyeznek egymással. Raj-

zaikon az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc je-
lentős eseményeit vagy tör-
ténelmi alakjait ábrázolhat-
ják, illetve bemutathatják, 
mit jelent számukra a sza-
badság, azaz hogyan élik 
meg napjainkban a szabad-
ság eszményét. 

A rajzok hátoldalán fontos 
feltüntetni a szerző nevét, 
életkorát és címét. Akik is-
kolán keresztül pályáznak, 
írják rá az intézmény nevét 
és az évfolyamot is! A beadá-
si határidő március 6.  BE 

Strauss, Brahms és Puccini 

Far sangi koncert a Cantabile Kórussal
Ismét telt házas hangversenyt tartott a Szepes Gyula 
Művelődési Központ színháztermében a kibővült Érdi 
Kamarazenekar. A fiatal muzsikusokkal, fúvós és ütő-
hangszerekkel, szólistával és énekkarral kiegészült 
vonósegyüttes a múlt vasárnap a zenetörténet vidá-
mabb remekműveiből kínált nagyszerű válogatást az 
érdeklődőknek.

Bár az érdi közönség az 
utóbbi években már hozzá-
szokott az Érdi Kamaraze-
nekar újévi hangversenyé-
hez, idén januárban ez elma-
radt. Ám mindössze csak 
egyetlen hónapot kellett vár-
ni ahhoz, hogy a szimfoni-
kus zenekarrá bővült vonós-
együttes újra nagyszabású 

koncerttel lepje meg a nagy-
érdeműt. 

– Tulajdonképpen azért 
lett az újéviből farsangi 
hangverseny, mert tavaly év 
végén jó néhány fiatal ze-
nésszel egészült ki az Érdi 
Kamarazenekar, akiknek 
nincs még rutinjuk a próbák-
hoz, s emiatt elhúzódott a 

felkészülés – nyilatkozta az 
Érdi Újságnak a rendezvény 
előtt Rédai Erzsébet, a zene-
kar művészeti vezetője. 

Hozzátette: az utánpótlás 
érdekében szükségét érez-
ték a fiatalításnak, így jó né-
hány nyolcadikos és gimna-
zista zenenövendéket hívtak 
muzsikálni a vonósegyüttes-
be. Az év eleji koncerten 
azonban mindig sokkal több 
muzsikus kerül a színpadra, 
mert ilyenkor szívesen bese-
gítenek a kollégák, a zenész 
barátok és ismerősök, s en-
nek köszönhető, hogy kisebb 
szimfonikus zenekarrá duz-

zad a kamarazenekar pár 
fős csapata. Ugyanakkor 
örömmel fogadják, ha egy-
egy kórussal, énekszólistá-
val is együttműködhetnek, 
mert így lesz a koncert mű-
sora is változatos és igazán 
élvezhető a közönség számá-
ra – fűzte hozzá a gordonkán 
játszó Rédai Erzsébet. 

A farsangi hangversenyen 
Johann Strauss műveiből 
csendült fel legtöbb, de el-
hangzottak Puccini, Brahms, 
Kálmán Imre és Rózsavölgyi 
Márk szerzeményei is. A mű-
sorban szólót énekelt Amb-
rus Orsolya, valamint köz-
reműködött Vékey Marian-
na karigazgató vezetésével 
a Cantabile Kórus Törökbá-
lintról. 

A műsort Héja László kar-
nagy vezényelte, s a zenemű-
vek között egy-egy rövid 

narráció is elhangzott a so-
ron következő muzsikusról 
vagy szerzeményéről. 

A február 4-ei hangver-
senyt az önkormányzat és a 
Lukin Zeneiskola támogat-
ta, de lehetőség volt támoga-
tó kártyák vásárlására is, 
amelyekkel a zenekedvelő 
közönség is hozzájárulhat a 
hasonló rendezvények meg-
valósulásához. Mint azt a 
művészeti vezetőtől megtud-
tuk, a farsangi koncert után 
az Érdi Kamarazenekar már 
ennél kisebb csapatban, de 
folytatja a felkészülést. Leg-
közelebb böjti, illetve húsvéti 
hangversenyeken szerepel-
nek majd. Olyan műveket 
próbálnak, amelyek nem igé-
nyelnek nagyobb appará-
tust, de egy-egy templomi 
koncerten örömmel hallgat-
ja majd a közönség.   BE

A műsort Héja László karnagy vezényelte

A zeneművek között egy-egy rövid narráció is elhangzott
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MMeegghhíívvóó

Az érdi Irodalomkedvelők klubja
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait

2017. február 10-én 18 órakor kezdődő

HHaabbooss LLáásszzllóó kköönnyyvvbbeemmuuttaattóójjáárraa

Beszélgetőtárs: Somfai István (a Poly-Art elnöke)

Közreműködnek:Horváth István és az IRKA-klub tagjai

Az est háziasszonya:DaróciLajosné klubvezető

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ (Érd, Alsó utca 9.)
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A kormány a 2015–2017-es 
évek közötti időszakot a 70 
évvel ezelőtt Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlék-
évévé, Gulág-emlékévvé nyil-
vánította. Ez alkalomból az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma pályázatot írt ki, amely-
nek célja, hogy támogassa a 
Szovjetunióba hurcoltak sor-
sának minél szélesebb körű 
megismertetését a témához 
kapcsolódó kiadványok, 
helytörténeti kutatások anya-
gának megjelentetésével.

A pályázaton a Csuka Zol-
tán városi könyvtár is sike-
resen vett részt, 650 000 Ft 
támogatásban részesült a 
helyismereti gyűjteményben 

fellelhető, témával kapcsola-
tos dokumentumok (kézira-
tok, visszaemlékezések) digi-
talizálására és közzétételére.

Ennek köszönhetően hon-
lapjuk (www.csukalib.hu) e-
könyvtárába a következő új 
dokumentumok közzétételé-
re került sor: Soproni Rezső A 
véres csillag birodalmában! és 
a Hazatérés című visszaemlé-
kezései, Dudás László Bumas-
ka helyett málenkij robot című 
kézirata, interjúkötete.

Az érdi Soproni Rezsőt 17 
évesen hurcolták el 1945. 
áprilisában és 9 évet töltött 
a Gulág munkatáboraiban, a 
szibériai Norilszkban. Az ott 
történt eseményeket örökíti 
meg visszaemlékezésében. 

Sajnos a mű befejezetlen, de 
egyedülálló településünk tör-
ténetében.

Dudás László kéziratában 
a történelmi háttér és írásos 
forrásdokumentumok bemu-
tatása mellett 8 emberrel ké-
szített interjút elhurcolásuk 
történetéről.

A fenti anyagok eddig kéz-
iratként csak helyben használ-
ható dokumentumai voltak a 
könyvtárnak, webes felületen 
viszont mostantól mindenki 
számára elérhetővé, kutat-
hatóvá vált. Természetesen a 
papíralapú dokumentumok 
továbbra is hozzáférhetőek 
és helyben használhatóak a 
könyvtár helyismereti gyűjte-
ményéből.

Új  e-kiadványok a könyvtár honlapján
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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

PROGRAMOK
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Február 11-én, szombaton 9–12 óráig
„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!” BÉRLET III/1.
Hyppolit, a lakáj – vígjáték két 
részben
A 3 alkalmas bérlet ára 7000 Ft, alkalmi 
belépőjegy 2800 Ft.
Február 19-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁSOK
KAMARATEREM
Hancsovszki János – Munkások
Fotókiállítás
Megtekinthető március 6-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Balogh István fotókiállítása
Megtekinthető február hónapban
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Tamaskáné Jakab Margit textilki-
állítása
Megtekinthető február hónapban

KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
A téli fotózás technikai feltételei
Február 14-én, kedden 18 órakor
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Gymnocalyciumok

Előadó Lukoczki Zoltán. Helyszín: Lakóte-
lepi Klubövezet, Enikő u. 2.
Február 9-én, csütörtökön 17 órától

KERTBARÁTKÖR
Vezeti Németh Antal
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet, Enikő 
u. 2.
Február 10-én, pénteken 17 órától

VITALITÁS KLUB
A hagyományos kínai orvoslás 
rendszere
Előadó Makai József
Február 13-án, hétfőn 17 órától

ELŐZETES
„MICIMACKÓ SZÍNHÁZ” BÉRLET III/1.
Farsangnapi kutyabál a Csurgó 
zenekarral
10 órakor óvodai csoportoknak, 14 órakor 
kisiskolai csoportoknak
A megmaradt üres helyekre egyéni jegye-
ket árusítunk 800 Ft/fő áron
További információ: Czinderné Bea 06 30 
597 8823
Február 20-án, hétfőn 10 és 14 órakor

GYERMEK AGYKONTROLL
Tanfolyam, Kovács Erika vezeté-
sével.
További információ Czinderné Bea 06 30 
597 8823
Február 25–26-án, szombat-vasárnap 
9–16 óráig

A Szepes Gyula Művelődési 

Központ termei bérbe 

vehetők kulturális, 

közművelődési 

alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix 

06 23/365-490/105

06 23 365 490/105
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
18.00; szombat-vasárnap: 10.00–18.00
December 1-jétől március 31-ig
Hétfő: szünnap; kedd-péntek: 10.00–
17.00; –zombat-vasárnap: 10.00–18.00
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 hon�társaink 
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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Az angol irodalom gyöngyszemeiből
Február 15-ig
KIÁLLÍTÁS
Alkotó olvasó: Folt hátán folt 1.
Rónyainé Varga Tünde patchwork techni-
kával készített lakástextiljei
Megtekinthető február15-től

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Medvenapok
Február hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Tél végi népszokások
Balázsolás, farsang stb.
Február hónapban
ZENEI KLUB
Vendég Győri Noémi fuvolaművész
Beszélgetőtárs Lehotka Ildikó.
Február 16-án, csütörtökön 17 
órakor

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 órái g
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES a 

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 

nyugdíjas igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak.

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
KIÁLLÍTÁS
Téli Tárlat 2017
Érd és vidéke képzőművészeinek kiállí-
tása
Megtekinthető február 18-ig
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FEBRUÁR 13., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2016–2017. évi labdarúgó 

Magyar Kupa
  Érdi VSE–Budafoki MTE
21:40 Élő örökségünk  15/12. rész
 ismeretterjesztő sorozat
22:10  Bibliai Szabadegyetem   

90/32. rész 
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 Tűzijáték

FEBRUÁR 14., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
 Ferencz Németh Band
20:45 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
21:30 Mozgás
 sportmagazin
22:00  Műábránd
22:15 Párhuzamos múlt II. rész
 dokumentum� lm 
22:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:15 Tűzijáték

FEBRUÁR 15., SZERDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról

19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00  Bibliai Szabadegyetem   

90/33. rész 
21:00 Drog és fegyver
   akció� lm, R: Tony Kandah, Martin 

Morris 1994
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 85. rész
20:00  A 2016–2017. évi női 

kézilabda-bajnokság
  Mosonmagyaróvár KC SE–Érd  

(ismétlés)
21:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!                                                                                                                                
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 17., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Az Érdi Művésztelep 2016 
20:00 Sztárportré 85. rész 
20:30 Párhuzamos múlt II. rész

21:00 Skorpió Force
 akció� lm, 1996
 R: Mark J. Gordon
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45  Híradó
  0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 18., SZOMBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 61. rész
20:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:30 Mozgás
 sportmagazin
21:00 Drog és fegyver 
   akció� lm, R: Tony Kandah, Martin 

Morris  1994
22:30 Bibliai Szabadegyetem   
 90/33. rész 
23:30 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:00 Tűzijáték

FEBRUÁR 19., 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 Skorpio Force
 akció� lm, 1996
 R: Mark J. Gordon
22:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
23:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti 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  A tudomány mai állása 

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 JazzPresszó Birta Mikivel  
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ - Érd a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Gazdasági irodaPÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
• pénzügyi feladatok elvégzésében való

közreműködés, ezzel kapcsolatos részfel-
adatok elvégzése, a hitelesített beérke-
ző és kimenő számlák nyilvántartása, a
kötelezettségvállalás nyilvántartása;

• pénztár helyettesi teendők ellátása;
• kimenő, bemenő számlák adattartalmának

ellenőrzése;
• kiadott előlegek nyilvántartásának vezetése
• statisztikák, jelentések, adatgyűjtések elké-

szítésében történő részvétel;
• tárgyi eszköz analitika kezelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-

lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, középfokú szak-

irányú iskolai végzettség és/vagy közép-
fokú szakképzettség (pénzügyi-számviteli
ügyintéző OKJ, képesített könyvelő);

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• emelt szintű szakképesítés,
• mérlegképes könyvelő szakképezettség,
• államháztartási területen szerzett, legalább

1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány,

• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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:

1/225/2017, valamint a munkakör megne-
vezését: pénzügyi ügyintéző;

• 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 elbírálásánakmódja, rendje:
• a munkakör kitöltése kizárólag a megjelölt

végzettségekkel lehetséges;
• az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők

személyes meghallgatáson vesznek részt;
• azon pályázatokat áll módunkban elfogadni,

amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
február 21.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője a„Közszolgálati tisztviselőkről szóló”2011. évi CXCIX. törvény 1( § .45( bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda,

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

CSOPORTVEZETŐI
munkakör betöltésére.

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

kal kapcsolatos egyeztetés, közremű-
ködés;

• közlekedési,- útügyi és forgalomtech-
nikai feladatok végrehajtásának koor-
dinálása;

• vízügyi igazgatási feladatokkal kapcso-
latos döntés-előkészítésben közremű-
ködés;

• az iroda feladatkörével kapcsolatos
közgyűlési és bizottsági előterjesztések,
döntések előkészítése, döntések végre-
hajtásában való közreműködés;

• önkormányzati beruházással
kapcsolatos projekt adatlapok
folyamatos vezetése;

• az iroda feladatkörébe tartozó városi
beruházások, fejlesztések, pályázta-
tások előkészítésben, lebonyolításban
közreműködés;

• beszerzések során az igényfelmérés,
piackutatás, becsérték megállapítás
feladatainak ellátása, szerződések elő-
készítése;

• közbeszerzési eljárás esetén együttmű-
ködés az eljárásban résztvevőkkel;

• az önkormányzati költségvetési rende-
let tervezéséhez, az iroda feladatkörét
érintő részletes költségvetési javaslat
készítése;

• az önkormányzati tulajdonú forgalom-
képes vagyonelemek, önkormányzati
intézmények vagyonüzemeltetési, ál-
lagmegőrzési, karbantartási feladatai.

Amunkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: az ellátandó feladatoknál kerül
feltüntetésre.
Amunkakör betöltője irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységekmegnevezése:
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek szá-
ma: 9 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a
jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint ÉrdMegyei JogúVáros Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőoktatásban szerzett építész-, épí-

tő-, kertészmérnök szakmacsoportokba
tartozó, gazdaságtudományi, agrár,
szociológus, földrajztanár, geográfus
szakképzettség, vagy

• felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és környezetvédelmi, vízügyi, település-
fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés, vagy

• felsőoktatásban szerzett közszolgálati,
gazdaságtudományi, természettudo-
mányi, bölcsészettudományi, társa-
dalomtudományi, hittudományi, jogi,
műszaki szakképzettség, vagy

• felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga;

• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vagyonüzemeltetési feladatok ellátásá-

ban szerzett gyakorlat,
• hatósági feladatok ellátásában való

gyakorlat,
• közigazgatásban hasonló területen

szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező-

készség,
• precizitás, megbízhatóság, jó elemző-

készség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.( Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítvány, okle-

vél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2017. már-
cius. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 22. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Molnár Zoltán
nyújt, a 06 23 522 300/276-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei

Jogú Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal címére történő megküldé-
sével (2030 Érd, Alsó utca 1-3.(. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14//2017., valamint a munkakör
megnevezését: csoportvezető;

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

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. február 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1(

bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány;

• a kinevezés határozatlan időre szól, 6
hónapos próbaidő kikötésével;

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

• Kttv. 129. § (3( bekezdése:„A (2(
bekezdéstől eltérően, ha a vezetői
kinevezéskor a kormánytisztviselő
nem rendelkezik jogi vagy közigazga-
tási szakvizsgával, azt a kinevezéstől
számított 2 éven belül le kell tennie.
Ha a szakvizsga kötelezettségét e
határidőn belül a kormánytisztviselő
számára felróható okból elmulasztja,
kormányzati szolgálati jogviszonya
e törvény erejénél fogva megszűnik.
A közigazgatási szakvizsga letételére
nyitva álló határidőbe nem számít bele
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság vagy a keresőképtelenség,
továbbá a 30 napot meghaladó kikül-
detés időtartama.”
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Szociális Gondozó Központ - Érd a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Gazdasági iroda SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok:
• számviteli feladatok elvégzésében való rész-

vétel, ezzel kapcsolatos részfeladatok önálló
elvégzése, gazdasági események kontírozá-
sa, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartá-
sok vezetése

• könyvviteli feladások elkészítése, az egyes
gazdasági eseményekhez kapcsolódó számí-
tások elvégzése, valamint a könyvvezetéssel
kapcsolatos további feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, középfokú szak-

irányú iskolai végzettség és/vagy közép-
fokú szakképzettség (pénzügyi-számviteli
ügyintéző OKJ, képesített könyvelő);

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• emelt szintű szakképesítés,
• mérlegképes könyvelő,
• államháztartási területen szerzett, legalább

1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,

• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-
másolat,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány,

• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-
520-362-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásánakmódja:
• 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:

1/226/2017, valamint a munkakör megne-
vezését: számviteli ügyintéző;

• 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 elbírálásánakmódja, rendje:
• a munkakör kitöltése kizárólag a megjelölt

végzettségekkel lehetséges;
• az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők

személyes meghallgatáson vesznek részt;
• azon pályázatokat áll módunkban elfogadni,

amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
február 22.
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Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
aCsuka Zoltán Városi Könyvtár

IGAZGATÓ (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
kinevezés.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Amunkakör megnevezése: könyvtáros.
A vezetői megbízás időtartama: 2017.
április 2-ától 2022. április 1-jéig.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatal-
nok u. 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
beosztással járó lényeges feladatok:
• a pályázatban kidolgozott vezetői prog-

ram és a fenntartó által jóváhagyott
éves munkaterv alapján történő fel-
adatellátás;

• a könyvtári gyűjtemény és könyvtári
szolgáltatások helyi igényeknek meg-
felelő alakítása, a könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári
állomány feltárása, megőrzése,
védelme, közhasznú információs
szolgáltatás nyújtása, helyismereti
információk és dokumentumok
gyűjtése,más könyvtárak állományának
és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen
feladatok magas színvonalon történő
ellátása;

• az intézmény rendeltetésszerű és gaz-
daságos működésének biztosítása;

• együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel;

• együttműködés a város intézményeivel,
a kulturális tevékenységet végző civil
szervezetekkel;

• a munkáltatói jogok gyakorlása az in-
tézményben;

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a„Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.

törvény, az annak végrehajtásáról szóló
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint
az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában
működő közművelődési és közgyűjteményi
intézményekben dolgozó közalkalmazot-
tak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008.
(II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakirányú egyetemi végzettség és

szakképzettség vagy nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsga, vagy főis-
kolai könyvtárosi képzettség;

• felsőfokú szakirányú végzettségnek és
szakképzettségnek vagy a felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsgának
és egyben az intézmény alaptevékeny-
ségének megfelelő jogviszonyban leg-
alább öt éves szakmai gyakorlattal való
rendelkezés;

• idegennyelv-ismeret;
• büntetlen előélet, illetve annak ténye,

hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi
intézményben végezhető tevékenység
folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt;

• a beosztás ellátásához szükséges ma-
gyar nyelvtudás;

• magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkálta-
tóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú egyetemi végzettség;
• Intézményvezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

• a végzettséget igazoló okiratok egysze-
rű másolata;

• a jogszabályban meghatározottak sze-
rinti szakmai gyakorlatot igazoló okira-
tok egyszerű másolata;

• szakmai önéletrajz;
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezeté-

si program a fejlesztési elképzelésekkel;
• a kulturális szakemberek szervezett

képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló ren-
delet szerint akkreditált, államháztar-
tási, könyvtári minőségügyi és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyam elvége-
zését tanúsító okirat egyszerűmásola-
ta, vagy az annak elvégzésére irányuló
szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi
mentesülés esetén amentesülés alapjá-
ul szolgáló okiratok egyszerű másolata;

• idegennyelv-ismeret igazolásához álla-
milag elismert komplex típusú nyelv-
vizsga-bizonyítvány vagy azzal egyen-
értékű okirat, vagy szakmai gyakorlat
külföldi teljesítéséről szóló igazolás egy-
szerű másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy az annak megkéré-
séről szóló postai feladóvevény máso-
lata;

• pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség vállalásáról.

Amegbízás kezdő időpontja:
2017. április 2.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 3.
A pályázat benyújtásának helye, módja:
a pályázatot mellékletekkel együtt, három
nyomtatott példányban és elektronikusan
kérjük benyújtani postai úton ÉrdMegyei Jogú
Város Önkormányzat Polgármesterének cí-
mezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), vagy elektronikus
úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda veze-
tője részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen
keresztül. A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 14/3943/2017., valamint a pályázat
megnevezését: könyvtár igazgató. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt
Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügy-
intéző nyújt a 06 23 522 349 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:
• a pályázót a pályázati határidő lejártát

követő huszonegy napon belül a kineve-
zési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a be-
töltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;

• a szakértői bizottsági meghallgatást
és véleményezést követően Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Köznevelési
és Művelődési Bizottsága személyesen
is meghallgatja a pályázót;

• a szakértői bizottság írásba foglalt vé-
leményét mérlegelve, a Köznevelési
és Művelődési Bizottság javaslatára a
végleges döntést Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése hozza meg a benyújtási ha-
táridőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének március
havi rendes ülése.
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Pályázati felhívás
HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE

ÉrdMegyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában,
területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város
4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi
körzetének ellátása területi ellátási kötele
zettséggel, vállalkozás formájában, az ön
kormányzattal kötött feladatellátási szerző
désben rögzített feltételekkel. A városban
a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot
gazdasági társaságműködteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly
u. 47. sz. alatti rendelő. Érd megyei Jogú Város
Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal
döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingat-
lanon új egészségügyi szolgáltató épület megva-
lósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról,
amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi
gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett
időpontja 2018. év.
A jogviszony időtartama: A feladatellátási
szerződés ötéves időtartamra szól, amely kérelem-
re meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
• Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiség
használatát. A rendelő használatával felme-
rülő rezsiköltség – a közműszolgáltatókkal
kötött szerződés alapján – a praxisjog
jogosultját terheli.

• Érd Megyei Jogú Város Önkormány
zata a nyertes pályázót támogatási
szerződés keretében havi 300 000
Ft támogatásban részesíti egy éven
keresztül az OEPfinanszírozáson felül.
A nyertes pályázó a támogatás össze
gét a praxis működtetésére, eszközök,
berendezések, műszerek beszerzésére
használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékeny-
ségről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtá-
sáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rende-
letben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
• Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakor-

vosi képesítés;
• Büntetlen előélet;
• Cselekvőképesség;
• Magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat
kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettsé-

get tanúsító okiratok hiteles másolata;

• egészségügyi alkalmasságot igazoló ok-
mány másolata;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány vagy az annak megkéréséről
szóló postai feladóvevény másolata azzal,
hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak
az okirattal már rendelkeznie kell;

• szakmai önéletrajz;
• nyilatkozat a praxis vállalkozási formában

történő működtetéséről;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra

vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerjék, és abba betekinthessenek;

• a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata
elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy hozzájá-
rul a nyilvános tárgyaláshoz;

• a pályázó nyilatkozata, hogy praxisenge-
déllyel nem rendelkezik. Amennyiben a
pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, ak-
kor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a
pályázat benyújtásának határidejét követő köz-
gyűlés ülése. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
A pályázat benyújtásánakmódja: A pályázatot
egy példányban, zárt borítékban, postai úton
(vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormány-
zata részére, T. Mészáros András polgármesternek
címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni:„Házi gyermekorvosi
körzet pályázat”.
A jogviszony kezdete: a feladatellátási szerző-
dés megkötését követően, az egészségügyi tevé-
kenység folytatására vonatkozó praxisengedély
alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés hatályba
lépését követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás
Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon mun-
kaidőben vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.
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Szelektív hulladékgyűjtő járatok 2017-ben
GYŰJTÉSI NAPOK
2017.02.13; 2017.03.13; 2017.04.10; 

2017.05.08; 2017.06.12; 2017.07.10; 2017.08.14; 
2017.09.11; 2017.10.09; 2017.11.13; 2017.12.11.

UTCALISTA
Aggteleki; Aradi 2–38.; Aradi 1–29.; Ászok; 

Aszú; Badacsonyi; Bajcsy-Zs. 2–70.; Bajcsy-
Zs. 1–53.; Bakator; Bakonyi 2–34.; Bakonyi 
1–33.; Bihari 2–28.; Bihari 1–27.; Bikavér; Bor; 
Burgundi; Csap; Csopaki; Dinka; Donga; 
Ezerjó; Furmint; Hárslevelű; Hordó; Kadar-
ka; Kármentő; Kéknyelű; Leányka; Musko-
tály; Must; Naszályi 2–48.; Naszályi 1–35.; 
Nógrádi; Oportó; Otelló; Pezsgő; Radnai 
2–46.; Radnai 1–43.; Regéci; Retyezáti; Riz-
ling; Sárfehér; Saszla; Siller; Somlói; Szamo-
rodni; Szilváni; Szőlő; Szürkebarát; Tárnoki 
38–108.; Tárnoki 37–139.; Tokaji; Törköly; Ür-
mös; Venyige; Vincellér 2–68.; Vincellér 1–45.

GYŰJTÉSI NAPOK
2017.02.14; 2017.03.14; 2017.04.11; 

2017.05.09; 2017.06.13; 2017.07.11; 2017.08.08; 
2017.09.12; 2017.10.10; 2017.11.14; 2017.12.12.

UTCALISTA
Alsóvölgyi; Árvalányhaj; Bajuszfű; Bazsa-

rózsa; Begónia; Beléndek; Bojtorján; Boros-
tyán; Buxus; Búzavirág; Ciklámen; Csen-
kesz; Csicsóka; Csorbóka; Csormolya; Derce-
fű; Estike; Facélia; Fátyolvirág; Fodormenta; 
Fürdő; Georgina; Gladiolus; Gledícsia; Gyo-
pár; Gyömbér; Gyöngyvirág; Gyűszűvirág; 

Hajnalka; Harangvirág; Hérics; Hortenzia; 
Hóvirág; Ibolya; Iglice; Ikravirág; Infű; Isza-
lag; Izsóp; Jácint; Jázmin; Kaktusz; Kakukk-
fű; Kamilla; Kankalin; Keserűfű; Komócsin; 
Koronafürt; Kövirózsa; Kutyavári; Ligetszé-
pe; Liliom; Lótusz; Szép Ilonka; Tárnoki 
2–36.; Tárnoki 1–35.; Vincellér.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.15; 2017.03.15; 2017.04.19; 
2017.05.17; 2017.06.21; 2017.07.19; 2017.08.16; 
2017.09.20; 2017.10.18; 2017.11.15; 2017.12.20.

UTCALISTA

Alsó; Arató; Bojtár; Borona köz; Csordás; 
Csősz; Dózsa György; Eke köz; Felső; Fő; Ge-
reblye; Gereblye; Gizella; Hamzsabég tér; Hő-
sök tere; Ida; Ildikó; Ilona; Irén; Irma; Iskola 
köz; Izabella; Janka; Járom; Johanna; Jolán; 
Jolán dűlő; József Attila; Judit; Juhász; Júlia; 
Jusztina; Kakukkhegyi; Kálvária; Kálvária 
köz; Kantár köz; Kapa köz; Karolina; Kas-
tély; Kasza köz; Katalin utca; Kengyel köz; 
Kerék; Kerülő; Keskeny; Keve köz; Kinga; 
Klára; Kocsi köz; Kondás; Kötél köz; Kriszti-
na; Külső római; Mecset; Meredek; Molnár; 
Nyereg köz; Pásztor köz; Római; Sugár; Szán-
tó; Szapáry; Széles; Szent Mihály tér; Tárcsa 
köz; Tárcsázó; Temető; Vető.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.16; 2017.03.16; 2017.04.20; 
2017.05.18; 2017.06.15;2017.07.20; 2017.08.17; 
2017.09.21; 2017.10.19; 2017.11.16; 2017.12.21.

UTCALISTA

Adél; Ágnes; Ágota; Angyalka; Anna; An-
tónia; Aranka; Bella; Berta; Bíró; Blanka; 
Borbála; Budai; Cecília; Csilla; Délibáb; Díj-
nok; Diósdi 2–4.; Diósdi 1–9.; Edina; Edit 
2–18.; Ella; Ellenőr; Elnök; Előadó; Elöljáró; 
Elvira; Emese; Emília; Emma 2–12.; Emőke 
2; Emőke 3; Ercsi; Erzsébet 22-től végig; Er-
zsébet 21-től végig; Esküdt; Eszperantó tér; 
Eszter; Etelka; Éva; Gépíró; Gondnok; Gya-
kornok; Hírnök; Hivatalnok; Intéző; Írnok; 
Jegyző; Kálvin tér; Képviselő; Kornélia; 
Könyvelő; Mérnök; Orvos; Paula; Szabadság 
tér; Tanácsos; Tanár; Technikus; Teréz; 
Tisztviselő; Titkár; Tollnok; Tolmács; Tu-
dós; Ügyész; Ügyvivő; Velencei.

GYŰJTÉSI NAPOK

2017.02.17; 2017.03.17; 2017.04.21; 
2017.05.19; 2017.06.16; 2017.07.21; 2017.08.18; 
2017.09.15; 2017.10.20; 2017.11.17; 2017.12.15.

UTCALISTA

Bíbic; Bölömbika; Csalogány; Csér; Csíz; 
Csóka; Daru; Fácán; Fácán köz; Fecske; Fe-
kete sas; Fogoly; Fülemüle; Fürj; Gém; Gó-
lya; Gulyás; Gulyás Tanya; Haris; Harkály; 
Hattyú; Héja; Holló; Kakukk; Kanári; Kar-
valy; Keselyű; Kócsag; Pacsirta; Papagáj; 
Páva; Pelikán; Pintyőke; Ruca; Sólyom; 
Szajkó; Szalonka; Szárcsa; Szarka; Turul; 
Túzok; Vadkacsa; Varjú; Vöcsök.

Az Érdi Szivárvány Óvoda
a„Közalkalmazottak Jogállásáról szóló”1992.

évi XXXIII. törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 1 fő.
Amunkavégzés helye: az Érdi Szivárvány Óvoda Meseház
Tagóvodája, 2030 Érd, Gyula utca 33-37.
Amunkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása. A 3-7 éves korú
gyerekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerekszeretettel.
Együttműködő, pedagógiai kapcsolattartás a szülőkkel és a
kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:

• főiskola, óvodapedagógus,
• felsőfokú iskolai végzettség,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztő peda-
gógusi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából

figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzett-
ségeket igazoló okiratok másolata,

• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Amunkakör betöltésének időpontja: 2017. március 02.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
A pályázat benyújtásánakmódja:
• postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda

címére (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) megküldésével.
A borítékon fel kell tüntetni:„óvodapedagógus”;

• személyesen Simonics Gabriella intézményvezető
részére.

A pályázat elbírálásánakmódja, rendje: intézményve-
zető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 01.
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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

POS TAI KÜLDEMÉNYEK CÍMZÉSE
Az utóbbi napokban egyre növekvő számban kézbesít a Magyar Posta 
olyan leveleket, melyeken az ÉTH Nonpro�t Kft. címét (2030 Érd, Sas u. 
2.) tüntették fel, de címzettként az NHKV Zrt. neve szerepel. Tisztelettel 
és nyomatékosan felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink �gyelmét, hogy ilyen kül-
deményeket nem nyithatunk fel és nem vehetünk át, mert az a levéltitok 
megsértésének minősül! Az ilyen küldeményeket kénytelenek vagyunk 
a feladónak visszaküldeni! Kérjük, amennyiben részünkre, az ÉTH Non-
pro�t Kft.-nek kívánnak írni, szíveskedjenek azt cégünknek címezni!
Amennyiben az NHKV Zrt.-nek kívánnak levelet küldeni, az NHKV Zrt. 
postacíme: 1255 Budapest, Pf.: 15. Székhelyének címe: 1011 Budapest, 
Iskola u. 13. A levelet azonban gyorsabban megkapják a posta�ókon 
keresztül.
Az alábbiakban kiemelve is feltüntetjük a helyes megnevezéseket és 
címzést:

 ÉTH Nonpro� t Kft. NHKV Zrt.
 2030 Érd, Sas utca 2. 1255 Budapest, Pf.: 15.

Tisztelettel:
Szamek Zsolt

ügyvezető ÉTH Nonpro�t Kft.

BÖL CSŐDÉK NYÁRI ZÁRVATARTÁSA
A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 1.6 pontjában 
foglalt hatáskörében eljárva – az Önkormányzat fenntartásában működő 
bölcsődék nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a Pöttöm Sziget Bölcsőde (Érd, Aradi u. 7/A.)
2017. július 17–július 28-ig,

az Apró Falva Bölcsőde (Érd, Edit u. 2.)
2017. augusztus 7–augusztus 18-ig  ZÁRVA TART.

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

TÁJÉKOZTATÓ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
Tájékoztatjuk a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban és az Esélyteremtő Ösztöndíjban 
részesülő tanulókat, hogy az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által alapított tanul-
mányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet 11.§ és 22.§ alapján

• A félévi bizonyítvány kézhezvételét 
követően az ösztöndíj továbbfolyó-
sításához a tanulói jogviszonyt feb-
ruár 28-ig igazolni kell.

• A benyújtási határnapot követő-
en beérkezett vagy postára adott 
igazolásokat érvénytelennek kell 

tekinteni. Utólagos hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

• A tanulói jogviszony igazolása hiá-
nya esetén a második félévi ösztön-
díj folyósítását meg kell szüntetni.

Az igazolásokat (iskolalátogatási igazolás) a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján kell benyújtani (Érd, Alsó u. 3., Polgárok 
Háza) személyesen, vagy postai úton a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Iroda címére (2030 
Érd, Alsó u. 1.) küldeni.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVATARTÁSA
Az 1/2017.(I.19.) KÖMÜB határozata alapján Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és 
Művelődési Bizottsága – az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének 2.9. 
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – a 
2016/2017. nevelési évre az önkormányzat által fenn-
tartott óvodákban a nyári zárás rendjét a határozat 
melléklete szerint határozza meg.

INTÉZMÉNY NEVE ZÁRÁS KEZDETE ZÁRÁS VÉGE
Kincses Óvoda 2017.07.24. 2017.08.18.
Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája 2017.06.26. 2017.07.21.
Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája 2017.07.24. 2017.08.18.
Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája 2017.07.24. 2017.08.18.
Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája 2017.06.26. 2017.07.21.
Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája 2017.06.26. 2017.07.21.
Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája 2017.07.24. 2017.08.18.
Szivárvány Óvoda 2017.07.31. 2017.08.25.
Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája 2017.07.10. 2017.08.04.
Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodája 2017.07.24. 2017.08.18.
Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 2017.07.17. 2017.08.11.
Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája  2017.07.03. 2017.07.28.
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Lak ossági fórum a záportározóról

2018 végéig épül fel a Modern Városok program részeként Érdlige-
ten, a Papi földeken egy záportározó és egy szabadidőközpont. A 
projektet Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bemutat-
ja a lakosság számára is február 22-én 17 órától az Érdligeti iskola 
Túr utcai épületében. A Polgármesteri Hivatal minden érdeklődőt 
tisztelettel vár. 

Ruhaosztás

A Hit Gyülekezete Érdi Szeretetszolgálata és az Érdi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat közös szervezésében 2017. február 18-án 
(szombat) 10–12 óráig ruhaosztást tartanak Érden a Diósdi út 35-
ben, a régi Érusz udvarban. Fér� , női és gyermekruhák, cipők és 
gyermekjátékok között lehet válogatni. 

Márai-szalon 

Vil ágváros a világváros határában
Aki egyszer részt vett a Márai-szalon rendezvényén, ál-
lítja: különleges élményben volt része. A tizenkét éves 
szalon baráti találkozóhely a budai várban, az I. kerületi 
önkormányzat elegáns, késő barokk pompájú házasság-
kötő termében.

A másfél órás, rögtönzé-
sekkel és meglepetésekkel 
teletűzdelt program vendé-
gei ismert és ismeretlen em-
berek, neves és pályakezdő 
színészek, művészek, írók, 
politikusok, gasztronómu-
sok, borászok, gyűjtők, mu-
zsikusok, papok stb. Olya-
nok, akiknek a gondolatait 
érdemes meghallgatni. A 
vendégek között minden al-
kalommal jelen van egy bo-
rász is. A borászok körében 
fogalom a szalon; majdhogy-
nem vetélkednek, hogy vala-

melyik hó végi kedden meg-
jelenhessenek. A januári 
esemény egyik vendége T. 
Mészáros András, Érd pol-
gármestere volt. A progra-
mok ötlet- és házigazdája, 
Szigethy Gábor elmondta, 
mindig olyan vendégeket hív 
beszélgetőtársul, akikkel 
valamilyen szempontból, de 
szellemi kapcsolatban áll.

Szigethy Gábor elárulta, 
járt már náluk számtalan 
különleges mesterség képvi-
selője, mint például papír-
nyomó, ikonfestő, fafaragó, 

de beszélgetett már a pan-
nonhalmi perjellel is, miként 
Ránki Dezső Kossuth-díjas 
zongoristával is találkozha-
tott a szalonba ellátogató kö-
zönség. Egyúttal hozzátette, 
a politikusok, művészek és 
borászok szintén állandó 
vendégnek számítanak, így 
mondhatni, talán csak idő 
kérdése volt, hogy régi isme-
rőse, T. Mészáros András, 
Érd polgármestere is meghí-
vást kapjon.

Az est folyamán ugyan 
több érdekes családi törté-
nettel is megismerkedhetett 
a közönség, a legtöbb szó 
mégis a polgármester köz-
életi munkájáról esett. T. Mé-
száros András mesélt a poli-
tikai szerepvállalásának 
kezdeteiről, az alpolgármes-
terségről, a megyei közgyű-
lésben folytatott munkájá-
ról, illetve arról is, hogy mi-
ért nem indult soha az or-
szággyűlési választásokon. 
– Számomra sokkal kézzel-
foghatóbb a városban jót ten-
ni. Fontos, hogy iskolát, óvo-
dát építsünk, felújítsuk az 
orvosi rendelőket – magya-
rázta a közönségnek a pol-
gármester, aki örömmel tett 
eleget a meghívásnak. 

 NYH

Meleg étel, ruha, tűzifa

Hel ytálltak a krízishelyzetben is
A Szociális Gondozó Központ és az egyházak támogatá-
sával sikerült átvészelniük a legszegényebbeknek a 
rendkívüli hidegeket: a meleg étel mellett ruhákat, tűzi-
fát, tanácsot és odafigyelést is kaptak a családok.

Másodjára osztott ételt 
ezen a télen az Érdligeti 
Római Katolikus Plébánia 
közössége, a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szö-
vetség, a KDNP és több ke-
resztény szervezet közre-
működésével, a Szociális 
Gondozó Központ szerve-
zésében.  

– Nemcsak a gázellátás-
ban, hanem a hajléktalanel-
látásban is krízisidőszak 
volt az utóbbi másfél hónap, 
de az érdi szociális intézmé-
nyek remekült helytálltak – 
mondta lapunknak dr. 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képvise-
lő, aki maga is részt vett az 
ételosztásban.  A politikus 
kérdésünkre elmondta, ha 
szükség van a segítségükre, 
ismételten részt vesznek a 
gondozóközpont és az egy-

házak egész télen át tartó 
közös ételosztásán. 

Ezen a vasárnapon 350 
adag rizses hús készült, mel-
lé uborkát, nagy adag kenye-
ret, almát, forró teát szolgál-
tak fel az önkéntesek, illetve 
a Szociális Gondozó Központ 
munkatársai, akik segítsé-
get, tanácsot is nyújtottak a 
hozzájuk fordulóknak. Az 
Emma utca 8. szám alatt, a 
kertben elhelyezett aszta-
loknál közel kétszázan ebé-
deltek, százhatvan rászoru-
lónak pedig házhoz vitték az 
ételt. Paróczai Zoltánné, a 
Dr. Dizseri Tamás Habilitá-
ciós Központ egységvezető-
je, az ételosztás főszervezője 
lapunknak elmondta: az el-
múlt hetek a rendkívüli hi-
deg miatt nagyon nehezen 
teltek, hiszen a gondozóköz-
pont munkatársai saját au-

tóikkal szállítják házhoz az 
ételt, és a havas, jeges uta-
kon ez nem volt egyszerű. 
Szerencsére az egyházak-
kal kiváló az együttműkö-
dés, meleg étel mindig került 
az asztalra, és nagy mennyi-
ségű meleg ruházat is érke-
zett, amivel a rászorulókat 
tudják segíteni. A Habilitáci-
ós Központ Emberi Hang 
Alapítványa, illetve a torda-
si Béla atya jóvoltából több 
családot tűzifával is tudtak 
támogatni, úgy, hogy az ön-
kormányzat által nyújtott 
rendkívüli támogatást ki-
egészítették.

– Nagyon köszönöm a kol-
légáim segítségét és az egy-
házakét is. Negyedik éve 
tartunk ételosztást, és egyre 
többen csatlakoznak hoz-
zánk – hangsúlyozta Pa-
róczai Zoltánné. Mint mond-
ta, március végéig folytatják 
a vasárnaponkénti akciót – a 
tavasz első hónapjában már 
nem hetente, hanem a hó ele-
jén, közepén és végén is egy 

alkalommal. A rászorulókat 
már megterített asztalok 
várják, rajta az ebéddel: 
nincs sorbanállás, tüleke-
dés, csupán a repetáért kell 
az üstökhöz menniük az ebé-
delőknek vagy azoknak, 
akik inkább elvinnék az 
ételt. A gondoskodást meg is 
becsülik azok, akik hetente 
igénybe veszik ezt a lehető-
séget.

– Ilyen az országban kevés 
helyen van: ruhákat, adomá-
nyokat kapunk, és hónapo-
kon keresztül meleg ételt – 
mondta az asztalnál kanala-
zó Alb József.

– Nagyon hálásak va-
gyunk azoknak, akik hétről 

hétre meleg ételt adnak ne-
künk, és nemcsak az ebé-
dért, hanem azért a tisztele-
tért és szeretetért is, amivel 
felénk fordulnak. Ez egészen 
egyedülálló – tette hozzá 
Hamburger László, aki 
ugyan saját lakásában él, de 
családja nincs, munkája is 
csak rendszertelenül. – Ha 
van munka, akkor eszem, ha 
nincs munka, akkor nem jut 
semmi – jegyezte meg az 
ételosztásokon rendszere-
sen részt vevő férfi.

Mint megtudtuk, február 
12-én az Érd-parkvárosi Re-
formátus Gyülekezet, 19-én 
pedig a görögkatolikusok fő-
zik az ebédet.   ÁDÁM KATALIN

A népszerű Márai-szalon vendége volt T. Mészáros András

Aradszki András országgyűlési képviselő is részt vett az ételosztásban
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Sze nior Akadémia
Hamarosan Érden is elindulhat a Szenior Akadémia, 
hiszen az Idősügyi Tanács javaslatot tett a közgyűlés 
felé, hogy Érden is indítsák el a Zsigmond Király Egye-
tem népszerű, nyugdíjasoknak szóló előadás-sorozatát.

Hatalmas sikere volt múlt 
évben a városi rendelőinté-
zetben az Idősügyi Tanács 
Idősek Akadémiája című 
programjának, ahol szak-
szerű, fontos tanácsokkal 
látták el hónapról hónapra 
az érintett korosztályt. 
Ezen sikeren felbuzdulva 
szeretnék folytatni idén is 
ezt a fajta programot úgy, 
hogy az idősebb korosztály 
ne csak az egészségügy, 
hanem más témák mentén 
is szakszerű, szakavatott 
előadóktól tanulhasson. 
Legutóbbi ülésén a város 
Idősügyi Tanácsa javasla-
tot tett a közgyűlésnek, 
hogy anyagilag is támogas-
sa a programot. A döntés 
februárban várható.

A Zsigmond Király Egye-
tem a hazai idősoktatás 
egyik fellegvára. Ez nem-
csak azt jelenti, hogy az 
egyetemisták több szakon 
is tanulhatnak az idősek-
ről, hanem azt is, hogy az 
országban elsőként itt vé-
geznek olyan hallgatók, 
akik hivatalosan is idősok-
tató-idősképző egyetemi 
diplomát kapnak. Az intéz-
ménynek pedig van egy 
nagyszerű kezdeményezé-
se is, hiszen egy-egy város-
ban lehetőséget teremtenek 
arra is, hogy egy ún. szeni-
or akadémia keretében tá-
jékoztassák, s később tanít-
sák az 50 feletti korosz-
tályt.

A szabadegyetemtől az 
különbözteti meg ezt a kép-
zést, hogy ez az idősek igé-
nyei szerint szerveződik, 
tehát elsősorban ennek a 
korosztálynak szól, illetve 
az előadók ismerik a geron-

tagógia (idősképzés) speci-
ális területeit (az ország-
ban itt van egyedül ilyen 
szakirányos képzés), azaz 
szakmailag megalapozot-
tan tudják, hogyan kell ezt 
a korosztályt tanítani. 

Az előadásokra a Zsig-
mond Király Egyetemen 
már az első félévtől ráépül-
tek a tanfolyamok is, ame-
lyekből a 10. félévre már 47 
indult el, csak a főiskolán 
(az angol nyelvi kurzusok-
tól a számítástechnikáig, a 
művészettörténettől az 
időstornáig). – A kihelye-
zett képzések sorát 2012-
ben Pestszentlőrincen és 
Szentendrén indítottuk el. 
Mára a ZSKE-n kívül már 
29 helyszín tartozik a rend-

szerbe, Budapest több ke-
rületétől a Budapest von-
záskörzetében lévő több 
városig – mondta el az Érdi 
Újságnak dr. Jászberényi 
József felnőttképzési igaz-
gató.  – Az első félévekben 
itt is mindig plenáris elő-
adásokkal kezdünk (általá-
ban 7 előadással), s ezeken 
felmérjük a szenior tanulá-
si igényeket, hogy aztán 
tanfolyamokat tudjunk in-
dítani.

Az előadások rendkívül 
sokféle témát ölelnek föl: az 
idősek szociális helyzetétől 
az internetig, az idősek 
munkalehetőségeitől az 
életkor meghosszabbításá-
ról szóló elméletekig. Az 
előadók továbbra is a téma 
szakavatott professzorai 
lesznek, s az egyórás elő-
adások után az érdeklődők 
kötetlen beszélgetésen 
vesznek részt.

 BNYH

Tel  t házas kosaras bál 
Szerencsére a legrégibb 
hagyománnyal bíró mulat-
ságot nem árnyékolta be az 
Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör tagjainak átme-
neti egyet nem értése. Mint 
ahogy közel négy évtizede 
mindig, a hétvégén is ren-
geteg résztvevővel és haj-
nalig kitartó jókedvvel bá-
loztak a kultúrházban.

Idén is hamar megtelt a 
helyszín, ahol a városunk-
ban élő bukovinai székelyek 
népdalkörének tagjai a het-
venes években első báljukat 
megrendezték, s azóta min-
den esztendőben a művelő-
dési központban tartják meg 
farsangi mulatságukat. 
Idén, pár év kihagyás után, 
ismét Kóka Rozália, a 45 
éves Érdi Bukovinai Népdal-
kör alapítója és a kosaras 
bál elindítója köszöntötte a 
résztvevőket. – A 40 és 45 
esztendő kimondva és meg-
élve is, bizony két emberöltő-
nyi idő! Az eltelt hosszú évek 
alatt nagyon sokan megfor-
dultak ebben a kicsi népdal-
körben – fogalmazott a Nép-
művészet Mestere, Magyar 
Örökség-díjas előadómű-

vész, aki az idén újra felvál-
lalta az általa kezdeménye-
zett énekkar vezetését. Hoz-
zátette: négy évtizeddel ez-
előtt még a szüleik és a nagy-
szüleik töltötték meg a műve-
lődési ház termeit, valamint 
azok is, akik ma már meglett 
asszonyok és férfiak, de ak-
kor még csak kis lánykák és 
fiúcskák voltak, amikor itt 
táncoltak ennek a teremnek 
a közepén. Rengeteg szép él-
ményt éltek meg ezen évtize-
dek alatt, s szerencsére min-
dig volt legalább tizenkét 
asszony, aki nem hagyta el-
felejteni, hogy honnan jöttek 
az őseik. Ilyenkor farsang 
táján a vidám dalokat vették 
elő köszöntésül, majd regge-
lig mulattak a kedves közön-
séggel, vendégeikkel – emlé-

kezett vissza a népdalkör 
régi-új vezetője.

A népdalkör a vidám, far-
sangi népdalcsokor mellett 
azt a négy évtizedes szokást 
sem hagyta el, hogy a „Már 
én többet Bukovina lakosa 
nem leszek” kezdetű dalt is 
elénekelje, amely most is 
egykori otthonaik elhagyá-
sára emlékezteti a székelye-
ket. Ám az e feletti szomor-
kodás helyét hamar átvette a 
jókedvű mulatozás. A zene-
kar rázendített a muzsikára, 
s a népdalkör tagjai első tán-
cosokként megnyitották a 
bált, aztán pillanatok alatt 
bekapcsolódott a bálozók so-
kasága, s mint mindig, idén 
is csaknem reggelig kitar-
tott a jókedv. 

 B. ÁBRAHÁM  

„Csúnyán beszél a gyerek”

Szé   p magyar beszéd verseny 
Érden már hosszú évek óta a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtára ad otthont a Szép magyar beszéd 
verseny általános iskolai területi fordulójának. A diákok-
nak kétszer kell a zsűri elé állniuk. A megmérettetés a 
nehezebb feladattal, egy számukra ismeretlen szöveg 
felolvasásával indul. Ezután következik a könnyebbik 
része: a jól begyakorolt, szabadon választott próza. 

A lényeg, hogy mindkét 
esetben szép kiejtéssel, jól 
hangsúlyozva olvassák fel a 
szöveget. 

A háromtagú zsűri – 
amelynek elnöke Dózsa La-
jos, a Kós Károly Szakképző 
Iskola igazgatója, tagjai Ör-
ményi Eszter és Szabó And-
rea könyvtárosok voltak – 
két korcsoportban hallgatta 
meg és értékelte a verseny-
zőket. Az 5–6. osztályosok 
kötelező szövege a Szent 
László pénze című monda 

volt, míg a 7–8. osztályos ta-
nulók Dóra Zoltán Csúnyán 
beszél a gyerek című írásá-
nak felolvasását kapták fel-
adatul. 

A választható próza pedig 
roppant színes képet muta-
tott: Fekete István, Vass Al-
bert, Márai Sándor írásaiból 
éppúgy hallhattunk részle-
tet, mint a mai ifjúsági iroda-
lom képviselőinek műveiből. 
Dózsa Lajos hangsúlyozta: a 
Szép magyar beszéd verse-
nyen nem színészi produkci-

ót, hanem az értelmes, érthe-
tő, megfelelően tagolt szöveg-
olvasást és a bátor bemutat-
kozást várják el a diákoktól. 
Hozzátette: bár a zsűrinek 
feladata a rangsorolás, de 
senkinek ne szegje kedvét, 
ha most nem sikerült dobo-
gós helyezést elérni, hiszen 
már az is figyelemre méltó 
eredmény, hogy iskolájukat 
képviselhették a területi ver-
senyen – mondta a zsűri elnö-
ke. Az 5–6. évfolyam tanulói 
számára itt véget ért a ver-
seny, míg a 7–8. osztályosok 
korcsoportjában az első he-
lyezést elért diák az országos 
döntőben képviseli majd tér-
ségünket.   BÁLINT EDIT

Eredmény: 
5–6. évfolyam: 1. Fernen-
gel Réka (Törökbálint) 2. 
Bass Borbála Janka (Sós-
kút) 3. Svingor Mihály (Érd, 
VMG) Különdíj: Bodnár Fi-
orella és Lehoczky Tamara 
(Törökbálint). 7–8. évfo-
lyam: 1. Kovács Vivien (Érd, 
Bolyai). 2. Pethő Márton 
(Érd, Kőrösi) 3. Valernovics 
Ágnes (Törökbálint). Kü-
löndíj: Harkai Balázs (Érd, 
VMG) és Szalma Borka 
(Érd, Kőrösi).        

A gyerekeket háromtagú zsűri értékelte

A Szenior Akadémia házigazdája Endrei Judit ismert televíziós 
személyiség

A népdalkör vidám farsangi dalcsokorral is készült
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Röp labda Magyar Kupa az Arénában!
Február 10-én és 11-én az ÉRD Aréna ad otthont a férfi 
és női röplabda Magyar Kupa bronzmeccseinek, illetve 
döntőinek. A nőknél nem változott a tavalyi mezőny, sőt, 
nemcsak a résztvevők, hanem azok elosztása sem, hi-
szen a döntőt a Vasas Óbuda és a címvédő Linamar Bé-
késcsabai RSE vívja, míg a dobogó legalsó fokáért a 
Jászberényi RK játszik a Fatum Nyíregyházával.

 A férfiaknál ellenben a ta-
valyi finálé bronzmeccsé 
„szelídült”, miután a címvé-
dő Fino Kaposvár az Open-
house Szolnoki RKSI ellen, a 
HÉP-Kecskeméti RC pedig a 
Pénzügyőr SE ellen kapott 
ki, így a döntőt a Tisza-parti 
és a fővárosi együttes vívja 
majd. A röplabda Magyar 
Kupa négyes döntőjében 
mind a férfiaknál, mind a 
nőknél négy-négy csapat 
vesz részt. A kétnapos ese-

mény a női döntővel kezdő-
dik, majd a bronzmérkőzés-

sel folytatódik. Szombaton a 
férfiak küzdenek meg a har-
madik helyért, majd a döntő-
ért. Az előző kiírásban a fér-
fiaknál a Fino Kaposvár lett 
a végső győztes, megelőzve a 
Kecskeméti RC-t, a Dágot és 
a MAFC-BME-t, míg a nők-
nél a Linamar-Békéscsabai 
RSE történelmet írt, hiszen 

először lett kupagyőztes, mi-
után a Vasas Óbudát győzte 
le a döntőben, a harmadik a 
Fatum Nyíregyházát legyő-
ző Jászberényi RK lett. A 
röplabda Magyar Kupa dön-

tőire és bronzmérkőzéseire 
már kaphatóak az ÉRD Aré-
na weboldalán, a www.erda-
rena.hu oldalon. A belépés 
tizenkét év alatt ingyenes.

 D.B

Február 10., péntek:
17.00:  Linamar-BRSE–Vasas Óbuda (női döntő)
19.30:   Jászberényi RK–Fatum Nyíregyháza 

(női bronzmérkőzés)

Február 11., szombat:
17.00:   FINO Kaposvár–HÉP-Kecskeméti RC 

(fér�  bronzmérkőzés)
19.30:   Pénzügyőr SE–Openhouse-Szolnoki RKSI 

(fér�  döntő)

A tavaly történelmet író Békéscsaba ismét döntős  (fotó: hunvolley.hu)

Kézilabda

Nye rni kell a németeknél!
Nincs mese, az EHF-kupa csoportkörének utolsó – hato-
dik – fordulójában idegenben, a német SG BBM Bietig-
heim otthonában kell kiharcolnia a továbbjutást az ÉRD 
női kézilabdacsapatának, amely az ötödik körben tizen-
egy gólos vereséget szenvedett az orosz Rosztov-Dontól, 
viszont a bajnokságban a Dunaújvárost idegenben felül-
múlták Szabó Edina lányai.

DKKA–ÉRD
Előzetesen nem várt köny-

nyű meccs az ÉRD női kézi-
labdacsapatára a K&H női 
kézilabdaliga 11. fordulójá-
ban, hiszen Szabó Edina 
együttese két kulcsfontossá-
gú EHF-kupa-meccs között a 
Dunaújvárosi KKA vendége 
volt, ám az igazán nagy 
rangadó elmaradt, hiszen a 
Janurik Kinga által vezérelt 
ÉRD sima, hétgólos, 29–22-
es győzelmet aratott.

Két Janurik-védéssel és 
egy Fekete Bozsana-góllal 
kezdődött a meccs, ám Ko-
vács Anna két és Szalai Ba-
bett egy gólja után Szabó Edi-
na időt kért, de a folytatásban 
7–4 után egy négygólos széri-
ával folytatta az ÉRD, amely 
ezt követően ki sem engedte a 
vezetést a kezéből, s a szü-
netre Katarina Krpezs-Sle-
zák és Mireya González két-
két góljával az ÉRD 13–10-es 
előnnyel vonult.

A fordulás után a bravúrok 
sorát bemutató Janurik Kin-
ga csak három gólt kapott, 
miközben Szvetlana Grid-
nyeva a 2014/2015-ös bronz-
meccset idézte a három kivé-
dett hetesével, s ezeknek kö-
szönhetően az ÉRD a 45. 
percre már nyolcgólos előny-
be került.

A hajrában pedig még az is 
belefért az ÉRD-nek, hogy a 
kulcsemberek pihentek, s 
úgy tűnik, hogy Kiss Niko-
lett is egyre jobban kezd be-
illeszkedni új csapatába, hi-
szen három gyönyörű góllal 
vétette észre magát.

ÉRD–ROSZTOV-DON
„Ami nem öl meg, az meg-

erősít” – ezt mondta Janurik 
Kinga az ÉRD–Rosztov-Don 
női kézilabda EHF-kupa-
meccset követően, miután 
Szabó Edina együttese tizen-
egy gólos, 30–19-es veresé-
get szenvedett hazai pályán.

Még a mérkőzés előtt az 
orosz klub sajtósa megkér-
dezte tőlünk, hogy helytálló-
e az az információja, hogy az 
ÉRD ebben a szezonban még 
nem szenvedett vereséget 
hazai pályán. Erre pedig 
csak helyeselni tudtunk, ki-
egészítve azzal, hogy Szabó 
Edina együttese az eddigi 
huszonkét meccséből tizen-
nyolcat megnyert, egyszer 
döntetlent játszott idegenben 
és háromszor kapott ki (egy-
szer éppen a Rosztov-Dontól, 
valamint a Győri Audi ETO 
KC-tól és a norvég Byasen 
Trondheimtől).

Ilyen adatok után bizakod-
va várhattuk ezt az össze-

csapást az EHF-kupa C-cso-
portjának ötödik fordulójá-
ban, ám ahogy indult a 
meccs, abban nem volt sok 
köszönet, hiszen az oroszok 
Viktorija Borscsenko két 
hétméteresével és Alexand-
rina Cabral Barbosa átlövé-
sével rögtön háromgólos 
előnyt szereztek, majd ugyan 
az érdiek is belelendültek, de 
4–5 után nem tudtak egyenlí-
teni, s a Rosztov-Don ismét 
meglépett, ezúttal néggyel. 
Majd egy 4–0-s érdi széria 
után támadhattak Klivinyi 
Kingáék a vezetésért is, de 
egymás után két labdavesz-
tésből előbb Anna Vjahirje-
va majd Cabral Barbosa is 
bevette Janurik Kinga kapu-
ját, majd Ana Szeny is ered-
ményes volt. A szünetben 
még bizakodva konstatálhat-
tuk, hogy a háromgólos (10–
13) hátrány még ledolgozha-
tó. De nem lett az…

Hiszen a fordulás után re-
pülőrajtot vettek az oroszok, 
akik Siraba Dembelé és Vja-
hirjeva két-két, valamint Juli-
ja Manaharova három góljá-
val hatgólos előnybe kerültek, 
mivel ezen gólok között Ma-
riama Signaté köszönt be 
kétszer Katrine Lundénak. 
A második játékrész derekán 
hétgólos orosz vezetésnél tu-
lajdonképpen eldőlt a mérkő-
zés, s a hajrában pedig tovább 
nőtt a különbség. A vége 30–19 
lett az oroszoknak.

– Gratulálok a Rosztov-
Donnak, mert nagyon jól 
játszottak. Nagyon készül-
tünk erre a hazai meccsre, 

hogy hátha meg tudjuk itt-
hon szorongatni őket. – 
kezdte Janurik Kinga, a 
tőle megszokott magabiz-
tosság helyett szomorkod-
va. – Az első félidőben ott is 
tudtunk lenni a nyakukon 
és nem tudtak minket meg-
törni, viszont ez a második 
félidőre nem mondható el. 
Ott lefutottak minket és 
gyors játékukkal átgázol-
tak rajtunk. A mi erőssé-
günk a védekezés, de ezt 
nagyon jól széttördelték. 

– Gratulálok a Rosztov-
Donnak a győzelemhez és a 
csoportkörből való továbbju-
táshoz. Remekül játszottak 

ma. A kollégám kétfelé is 
üzent. Egyszer a külvilág-
nak, hogy a Rosztov él és vi-
rul, másszor üzent a játéko-
sainak: én is ezt tenném: a 
csapatomnak egy olyan mér-
kőzés volt, amire nem volt 
könnyű a felkészülés – érté-
kelt Szabó Edina.

Ami a folytatást illeti, egy-
szerű a képlet, hiszen a né-
met SG BBM Bietigheim ide-
genben legyőzte a norvég 
Byasen Trondheimet, így ha 
az SG BBM Bietigheim–ÉRD 
meccsen a németek nem 
nyernek, úgy a Rosztov-Don 
és az ÉRD jut tovább.

 DOMONKOS BÁLINT

K&H női kézilabdaliga, 11. forduló
Dunaújvárosi KKA–ÉRD 22–29 (10–13)
ÉRD: JANURIK – KRPEZS 6 (2), M. GONZÁLEZ 4, A. Bulatovics 
1, Kisfaludy 1, Klivinyi 3, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva, Stojak 
(kapusok), SIGNATÉ 3, GONZÁLEZ 4, Barján 2 (1), Gulyás, Sza-
bó L. 2 (1), Araujo 1, KISS N. 3, Vajda 1. Edző: Szabó Edina

Női EHF-kupa, csoportkör, 5. forduló
ÉRD–Rosztov-Don (orosz) 19–30 (10–13)
ÉRD: Janurik – Krpezs 7 (3), M. González 1, A. Bulatovics, Kis-
faludy 2, Klivinyi 2, Fekete B. 2. Csere: Gridnyeva, Stojak (ka-
pusok), SIGNATÉ 2, Szabó L.1 (1), Kiss N. 1, Araújo 1, Gulyás, 
Barján. Edző: Szabó Edina

Klivinyi Kingáéknak nem sikerült megállítani a világklasszisokkal 
teletűzdelt orosz csapatot
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Labdarúgás

Sok a kérdőjel
Nem jött jól az Érdi VSE labdarúgóinak, hogy a hétvé-
gére tervezett, Vác FC elleni felkészülési mérkőzés 
elmaradt. A pályák állapota és a következő napok idő-
járása nagymértékben befolyásolhatja a tervezett 
programot, sőt, a bajnoki rajtot is… 

„Martfűről hazatérve – 
ahol közel ideális állapotok 
mellett történt a felkészülés 
– itthon azzal kellett szem-
besülnünk, hogy a pályák 
állapota közel sem alkal-
mas a minőségi edzésmun-
ka elvégzésére. Olyan pá-
lyán edzettünk, mely egyál-
talán nem mondható ideá-
lisnak  – kezdte Limperger 
Zsolt. – Ezzel természete-
sen nemcsak nekünk kel-
lett szembenéznünk, ha-
nem ez a probléma riválisa-
ink többségét is érintette. 
Ennek tükrében egy fele-
más felkészülésen vagyunk 

túl. Ilyenkor azt szokták 
mondani, hogy mindent el-
végeztünk, amit tervez-
tünk. Ez sajnos most koránt 
sincs így. Hétvégére is ter-
veztünk egy felkészülési 
mérkőzést, melyet a Vác le-
mondott. Így hiába alkal-
mas a játéktér, ellenfél hiá-
nyában nem tudunk játsza-
ni. Szerdára megpróbálunk 
még egy ellenfelet találni, 
de ez már nagyon közel van 
a hétvégi Budafok elleni ku-
pamérkőzéshez. Bár min-
denféle híreket lehet halla-
ni, hogy elmarad a kupafor-
duló és a bajnoki rajt is elto-
lódik. Amíg ez nem lesz hi-
vatalos, addig a jelenlegi 
program szerint készülünk. 
Hétvégén Budafok ellen ku-
pamérkőzés, egy héttel ké-
sőbb bajnoki mérkőzésen 

fogadjuk az Ajka csapatát. 
Ha ez változik, mi is változ-
tatunk az edzésterven” – 
mondta az Érdi VSE vezető-
edzője.

„Azért is sajnálom, hogy 
elmaradt a hétvégi felké-
szülési mérkőzés, mert ek-
kor már az általam elkép-
zelt kezdőcsapatot tudtam 
volna pályára küldeni. 
Több játékost is új poszton 
próbáltam ki. Védőt közép-
pályán, középpályást véde-
lemben. Ezzel a taktikai 
variációs lehetőségek is bő-
vülhetnek és nem ártott vol-
na még élesben kipróbálni 

a tétmérkőzések előtt. Min-
den külső körülménytől 
függetlenül, már nagyon 
várjuk a bajnoki rajtot, re-
méljük az időjárás is ke-
gyes lesz hozzánk a követ-
kező napokban” – jegyezte 
meg Limperger.

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség versenykiírása 
alapján a Magyar Kupa 
mérkőzéseit – köztük a feb-
ruár 11-ei, tizennégy órára 
kiírt Érdi VSE–Budafoki 
MTE találkozót – nem lehet 
műfüves pályán lejátszani. 
A kupamérkőzésekkel és az 
első tavaszi fordulókkal 
kapcsolatban a versenybi-
zottság lapzártánk utánra 
ígérte döntését. Ennek 
eredményéről az Érdi VSE 
honlapján, az érdi-vse.hu-n 
olvashatnak.  HARMAT JENŐ

Felemás felkészülésen vannak túl a labdarúgók

Vál ogatott fl oorballmeccsek
Az érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola torna-
csarnoka adott otthont a Magyar Floorball Szakszövet-
ség által szervezett háromnapos és háromcsapatos 
Hungarian Floorball Opennek, amelyen a magyar férfi-
válogatott mellett a szlovák és a belga nemzeti együttes 
vett részt.

Az első napon a magyarok 
Belgiummal találkoztak, 
ahol a mieink jó kezdés után 
(első harmad: 3–0) a folyta-
tásban ugyan mindkét játék-
részt elvesztették, de ennek 
ellenére nyertek, hiszen 
mind a második, 
mind a harmadik 
játékrészben csak 
eggyel voltak job-
bak a belgák. Az-
tán a szombati Bel-
g ium–Szlovák ia 
mérkőzésen utóbbi 
kiélezett csatában 
nyert 7–6-ra, ezzel 
eldőlt, hogy a mini-
torna utolsó mecs-
cse egyben a döntő 
is lesz, hiszen a 
belgák harmadik-
ként zárnak. Az 
északi szomszéd 
kezdett jobban, 
olyannyira, hogy a 
negyedik percben 
kétszer is bevette a 

magyar kaput, majd a hete-
dikben már 4–0 volt oda, a 
harmad végére pedig ötgólos 
előnybe kerültek a vendé-
gek. A középső felvonás már 
jobban alakult a mieinknek 
támadásban és helyzetki-

használásban, mint az első, 
de ennek ellenére a különb-
ség tovább nőtt (1–7). A vég-
játék viszont pazarul indult, 
miután három perc alatt há-
romszor is eredményes volt a 
magyar csapat, ám a szlová-
kok időkérése megtörte a 
hazaiakat, s több gól már 
nem született, így a szom-
szédok a 7–4-es győzelem-
mel nyerték meg a tornát, 
míg a magyarok második 
helyen végeztek.  DOMI

Zöldben a magyar, piros-kékben a szlovák válogatott
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A Kludi Szerelvények Kft.
BETANÍTOTT

MUNKATÁRSAKAT KERES
az alábbi munkaterületekre többműszakos

munkarendbe:
FORGÁCSOLÓGÉPEK

KEZELÉSÉRE
Érdeklődni telefonon:

06-20/376-0881 SKOLITS RÓBERT

ÖNTÖDEI GÉPEK
KEZELÉSÉRE.
Érdeklődni telefonon:

06-30/856-9798KOÓSCSABA 43
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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    TAVASZI
KÉSZLETKISÖPRÉS!

Szemüvegkeretek verhetetlen áron!

Utolsó darabok

akár 70% kedvezménnyel!

Az akció 2017. február 1–28-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.
További részletek az üzletben.

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.  (az Interspar üzletsorán)

Tel.: 23/545-375, 30/709-16-24

4
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Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését  
feladhatja személyesen  

ügyfélszolgálati  
irodánkban.

2030 érd,  
szabadság 

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

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

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

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

telefonszámon.
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Gazdikereső

Joe kistestű, idősödő tacsike-
verék kan, súlyos állapotban 
találták Érden 2015-ben. Egy 
nagy kutya megtépte, talán el 
is ütötték, így majdnem oda-
lett az egyik szeme, eltört a 
mellső lába. A műtét utáni lá-
badozást is jól viselte, már jól 
van, nagyon hálás minden si-
miért. Nyugodt természetű, 
más kutyákkal általában ki-
jön, ha nem bosszantják.

Oxi 2 év körüli, kistestű, ivar-
talanított szuka kutyus. Az M6 
autópálya lehajtójánál ro-
hangált rémülten, állatbará-
toknak sikerült megfogni, így 
a menhely gondozásába ke-
rült. Először félt, de hamar 
kedves lett. Jóindulatú, békés, 
játékos, más kutyákkal is ösz-
szeszoktatható. Termete és 
rövid szőre miatt benti tartás-
ra vihető.

Ha örökbe fogadná Joe-t vagy Oxit, vegye fel a kapcso-
latot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a www.
siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Termé-
szetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-49521015.

Ren dőrök mentették az elakadt járműveket
Térségünk közútjain sze-

mélyi sérülés nélkül sikerült 
átvészelni a múlt hét elején 
ránk zúduló ónos eső és fagy 
okozta veszélyeket – adta hí-
rül lapunknak Kürti István. 
A közlekedésrendészeti ve-
zető hozzátette: ebben az 
időszakban főként a perem-
területeken fordultak elő 
balesetek, de szerencsére 
azok is csupán anyagi kár-
ral végződtek.

A főutak fagymentesítése 
ugyan folyamatos volt, ám a 
mellékutakra csak a fűútvo-
nalak megtisztítását követő-
en jutottak el sószóró jármű-
vek, így azokon veszélye-
sebb volt közlekedni. A jég-
páncéllal borított, rendkívül 
csúszós úttesten többször 
egymásnak csúsztak, ütköz-
tek vagy keresztbe fordultak 
a járművek. Leginkább a kö-
vetési távolság be nem tartá-
sa, valamint nem az útviszo-
nyokhoz igazodó haladási 
sebesség miatt futottak egy-
másba a járművek. A kemé-
nyen lefagyott, jeges utak 
miatt a hét első napjaiban 
mindössze három balesetről 
értesítették az Érdi Rendőr-
kapitányságot, s kértek 
rendőri segítséget. Parkvá-

rosban egy parkoló jármű-
nek ment neki egy másik, 
mert a tükörsima jégen nem 
tudott idejében megállni. A 
Zámori úton pedig egy ép-
pen megállni szándékozó 
autóba ütközött bele a mö-
götte közlekedő jármű. Ófa-
luban a Kerülő úton egy gép-
kocsi váratlanul átcsúszott a 
szemközti sávba és szinte 
frontálisan belecsapódott az 
ellenkező irányba haladó 
autóba. Kürti István úgy fo-
galmazott: az, hogy az emlí-
tett baleseteket személyi sé-
rülés nélkül úszták meg a 
résztvevők, főként annak 
volt köszönhető, hogy az em-
berek a megszokottnál még-

is óvatosabban közlekedtek, 
s a megengedettnél is ala-
csonyabb sebességgel ha-
ladtak a járművek. Arról vi-
szont senki nem vezetett 
statisztikát, hány olyan ki-
sebb koccanásos baleset for-
dult elő, amelyekben a felek 
között kölcsönös megegye-
zés született a károk rende-
zéséről. Mint ahogyan arról 
sincs hírünk, hány gyalogos 
esett el s szenvedett zúzódá-
sokat a jégpáncéllal borított 
járdákon. Szerencsére csü-
törtökre már enyhült a fagy, 
s azóta a jégborítás is eltűnt 
az utakról, így a közlekedés 
is visszatért a megszokott 
kerékvágásba.    

A főutakon lehetett közlekedni, a mellékutcák viszont sok esetben 
járhatatlanná váltak

ALBÉRLET KERESÉS

Idős néni vagyok, nincs lakásom.
Kérem, aki tud segítsen lakha-
táshoz vagy olcsó albérlethez
jutni. Bármit elfogadok, bárhol.
06-22/243-476.

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354

43
96

93

TELEK

Tárnokon üdülési telek 2,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20/263-
1465.

EGÉSZSÉG

Egészségmegőrzés; betegségek,
tavaszi fáradság megelőzése.
Jóga tanfolyam, alapfoglalko-
zás. Bejelentkezés: 06-30-936-
7101.

INGATLAN

Érden eladó 150 négyszögöles
építési telek bekerítve, villany-
víz-csatorna a telken, 20 nm
lakható házzal. 06-30/352-1993

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 43

97
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ÜZLET, IRODA

Érd központjában 120 nm-es üz-
let hosszú távra kiadó. Telefon:
06-20/9-537-866.

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

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

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu
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Elektro-Optika Kft. 2030 Érd, Kaktusz u. 22.

Telefon: 06-23/520-077

Azonnali belépéssel

műszErÉszT
felveszünk.

VÁLLALKOZÁS

AUTÓ/MOTOR

44
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

· Folyamatos akciók
Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 43
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Munkavédelem
Munkaruházat
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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

43
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 43

66
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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SZOBANÖVÉNY, DÍSZNÖVÉNY
www.virag-online.hu

INGYEN
06-20 432 63 64

házhoz szállítás egész Érden.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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 43
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Sövénynyírás, bozótírtás,
kerttisztítás.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Fakivágás, Faápolás,
sövénynyírás.

Igény szerint szállítással!
Kovács Sándor T: 06 20 485 6547 43
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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.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 43
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OKTATÁS

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

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

433354

ÁLLÁST KÍNÁL

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársat keres
öntödei gépekre

BETANÍTOTTÖNTŐ
MUNKAKÖRBE.

Érdeklődni telefonon:
06 30 856-9798 KOÓS CSABA

A Kludi Szerelvények Kft. diósdi üzemébe
fORgácsOlógépEK
üzEMElTETéséRE,
BEállÍTásáRA

szakképzett munkaerőt keres, többműszakos
munkarendbe.

Feladatok:
Automata forgácsológépek felszerszámozása,
beállítása,
gépkezelők betanítása valamint a legyártott
anyagok ellenőrzése.

Továbbá keres:
cNcMEgMUNKáló
KÖzpONTOKRA

beállítókat.
Juttatások:
• közlekedési hozzájárulás
• év végi juttatás
• premizáltmunkakör

Érdeklődni:
Személyesen Skolits Róbert területvezetőnél.

Telefon: 06-20/376-0881.
Jelentkezni személyesen:

Kludi Szerelvények Kft. 2049 Diósd Homokbánya u. 75.
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06 20 915 5994
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 43
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ
munkakörbe.

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Villanyszerelés, hibaelhárítás. Te-
lefon: 06-30/272-32-70.

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

férfi gépkezelőt
felveszünk.

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

E-Mail: recyclen@recyclen.hu
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Nemzetközi cég diósdi irodájába
Manager asszisztens munkatár-
sat keres, tárgyalóképes angol/
német nyelvtudással. Fényké-
pes önéletrajzokat, fizetési
igény megjelölsével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló
munkatársak jelentkezését várjuk.

T: 06-20-417-1665 44
05

12
44

05
04

eladót
ajándékboltba felveszünk

azonnali kezdéssel

jelentkezés önéletrajzzal:
érdi tesco üzletsorán

Hepi ottHon üzlet, 70/413-8083

Peugeot Pé-Ta Márkakereskedés
autószerelő munkatársat keres

Jelentkezni a 06-23/521-620
telefonszámon vagy petakft@peta.hu

e-mail címen lehet. 43
96
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Érden keresek főzni tudó, friss
nyugdíjas hölgyet bejárónő-
nek, illetve kerti munkára jogo-
sítvánnyal rendelkező ezermes-
ter nyugdíjas urat. Jelentkezés:
06-70/362-1550.

Nemzetközi cég diósdi irodájába
műszerész munkatársat keres.
Fényképes önéletrajzokat, fize-
tési igény megjelölésével az
ag@biotech-medical.com e-
mail címre várjuk.

Autókereskedés keres jogosít-
vánnyal rendelkező, németül
társalgási szinten beszélő mun-
katársakat. Jelentkezés önélet-
rajzzal: contador@citromail.hu

Húsboltba szakképzett hentest
felveszünk kiemelt bérezéssel.
Jelentkezni személyesen: Érd,
Béke tér 7.

TÁRSKERESÉS

Szakképzett vagy érettségizett
eladónőt sportruházati boltba
felveszünk. Tel.: 06-23/362-486.

Társkereső iroda Érden, progra-
mokkal, kirándulásokkal. Idő-
pont egyeztetés és bejelentke-
zés: 06-30-531-1648.

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-

tott ácsokat felveszek. Telefon:

06-30/563-55-44.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

VEGYES

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

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

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

A d éli féltekén avatták fel Domonkos Béla alkotását
Az érdi szobrászművész fél évig dolgozott a legnagyobb 
magyar sportlegenda, Puskás Ferenc életnagyságú 
szobrának elkészítésén, amelyet a felcsúti Puskás Aka-
démia központi részén avattak fel 2014-ben. A múlt 
szombattól Domonkos Béla művének pontos másolata 
immár az ausztráliai Olimpiai Parkot is díszíti. 

Még élt Puskás Ferenc öz-
vegye, Erzsébet, amikor a 
művész megkapta a megbí-
zást a világhírű magyar fut-
ballista életnagyságú szob-
rának megalkotására. – A 

munka folyamatának szinte 
minden apró mozzanata ér-
dekelte. Puskásné gyakran, 
néha két-három hetente kilá-
togatott az érdi műterembe, 
hogy meggyőződjön róla, 

olyan lesz-e a szobor, ami-
lyennek látni szeretné – em-
lékezett vissza Domonkos 
Béla az Érdi Újságnak nyi-
latkozva. Hozzátette: neki 
személy szerint azonban 
nem kellett megmondani, 
milyennek ábrázolja az 
aranylábú sportolót, hiszen 
ismerte Puskás Ferencet, so-
kat látta őt játszani az 1954-
ben felépült Népstadionban. 
Nem csoda, hogy a művész 

nagy örömmel vállalta 
ezt a hálás feladatot. 
Természetesen megvolt 
a saját elképzelése arról, 
hogyan mintázza meg a 
világhírű futball-legen-
dát. Csakhogy emiatt fo-
lyamatosan összetűzés-
be került Erzsébet asz-
szonnyal, aki egykori 
férjét úgy szerette volna 
a szoborban is viszont-
látni, ahogyan belesze-
retett: jóképű, elegáns és 
jól fésült fiatalember-
ként. Vele szemben a mű-
vész a Budapesti Hon-
védban játszó, 10-es szá-
mú mezbe bújt alakját, a 
meccs hevétől csapzott 
hajú, s a pályán dereka-

san küzdő sportolót kísérel-
te meg megmintázni, aki épp 
rúgásra emeli a fűzős sport-
cipős, „aranylábát” – mesél-
te lapunknak Domonkos 
Béla. Hozzáfűzte: Bár nem 
lehetett jelen az ünnepsé-
gen, mégis roppant büszke 
arra, hogy a szobor pontos 
másolata a távoli kontinens-
re is eljutott, s immár a mel-
bourne-i Olimpiai Parkot dí-
szíti. Méltó ez a hely, hiszen 
egykor itt állt az a stadion, 
amelyben Puskás Ferenc 
már edzőként dolgozott, s 
csapatával megnyerte az 
ausztrál nagydöntőt. Do-
monkos Béla műalkotását és 
annak Ausztráliába való el-
szállítását a Puskás Nemzet-
közi Futball Alapítvány ku-
ratóriumi tagja, Robert Bel-
teky – magyar nevén Bélteky 
Róbert – finanszírozta, sőt ő 
járta ki a nehezen megsze-
rezhető ausztrál hatósági 
engedélyeket is. A szobor ki-
juttatásában és méltó helyé-
re kerülésében azonban Ma-
gyarország Külügyminisz-
tériuma, a helyi követség 
konzulátusa is segítségére 
volt. Sőt, vélhetően sokat 

nyomott a latban Orbán Vik-
tor miniszterelnök Ausztrá-
liába eljuttatott támogató le-
vele, amit Jakab János, a 
Puskás Akadémia felügyelő-
bizottsági elnöke szorgal-
mazott. Puskás Ferenc Ér-
den készült, életnagyságú 
bronzszobra 16 ezer kilomé-
tert utazott, s február 4-én, a 
Melbourne Victory–Mel-
bourne City derbi napján Né-
meth Zsolt, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának elnö-
ke leplezte le.   BÁLINT EDIT

Múlt szombaton avatták fel Do-
monkos Béla Puskás-szobrát 
Melbourne-ben

Robert Belteky és Domonkos Béla az elkészült szoborral


