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Ingatlant

?venne – eladna – cserélne
bérelne – bérbe adna
Független, önálló érdi ingatlaniroda

Érd, Riminyáki út 56. (Császár üzletház)
06-20/582-9895 • 06-20/927-3828 • 06-70/432-5600

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu
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Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu
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„Nem kudarcok vannak, hanem feladatok és megoldások”
Interjú Prekup Máriával, a tízéves Credo Központ alapítójával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 35. szám    2017. szeptember 13.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Ér d Budapest új szőlőskertje”
Minden eddigi látogatórekordot 

megdöntött a Szüreti Mulatság a hét-
végén, amire nemcsak az érdiek men-
tek ki szép számban, de rengetegen 
érkeztek az ország különböző telepü-
léseiről is. Az ófalusi Pincetulajdono-
sok Egyesülete tavasszal már nagy 
sikerrel változtatott rendezvényeinek 
eddigi koncepcióján és nyitotta ki a 
présházakat, szervezett gyermek-
programokat és indított városnéző 
kisvonatot a központ és a pincesor kö-
zött.

– Tizenegy éve rendezzük meg a 
Szüreti Mulatságot itt a pincesoron, de 
még soha nem voltak ilyen sokan. Jó 
érzés látni és hallani, ahogyan elisme-
rően nyilatkoznak az emberek a hely-
színről és a rendezvényről. Az igazi 
elismerés pedig azt hiszem az, amikor 
egy budapesti férfi azt mondta, hogy 
mostantól Érdet tekinti Budapest sző-
lőskertjének – mondta Martonosi Ta-
más, a Pincetulajdonosok Egyesületé-
nek alelnöke. n 18. oldal

Új közösségi ház a parkvárosiaknak

Átadták az új parkvárosi közösségi házat az Aszfalto-
zó utca és a Gépész utca sarkán. A helyszín rendez-
vényteremként és könyvtárként is funkcionál, olvasó-
terme színpaddal ellátott, így alkalmas mindenféle 
rendezvény megtartására.  n 3. oldal

Megújult buszmegállók városszerte

Tavasz óta több buszmegállót újított fel az önkor-
mányzat, ebből kettőt lakossági kérésre. Dr. Bács Ist-
ván alpolgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, hogy 
kettő buszmegálló teljesen átépült: az egyik az Erika 
utcában, a másik a Rekettye utcánál.  n 7. oldal

Nagy rangadót nyert az Érdi VSE

Idegenben 2–1-re legyőzte az NB III Nyugati csoport-
jának ötödik fordulójában a bajnoki címre esélyes Ka-
posvári Rákóczi FC-t az Érdi VSE labdarúgócsapata. A 
listavezető érdiek nem számítottak a meccs esélyesé-
nek, ezért is fontos ez a győzelem.  n 20–21. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZŰCS GÁBOR (MSZP-DK-EGYÜTT)
  06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra 
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy 
e-mail alapján minden nap.

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Új közösségi ház a parkvárosiaknak
Átadták az új parkvárosi közösségi házat az Aszfaltozó 
utca és a Gépész utca sarkán. Az intézményt a SPAR 
Magyarország Kft. építette egy 737 négyzetméteres tel-
ken, csaknem 10 hónap alatt. A 7,5 méter magas épület 
földszinti beépített alapterülete 373 négyzetméter, eme-
leti alapterülete 210 négyzetméter.

A közösségi ház rendez-
vényteremként is funkcionál, 
olvasóterme színpaddal ellá-
tott, ami elektromos redőny-
ráccsal gombnyomásra levá-
lasztva válik alkalmassá 
mindenféle közösségi ese-
ményre.

Az eseményen T. Mészáros 
András polgármester kö-
szöntőjében visszaemléke-
zett azokra az időkre, amikor 
a parkvárosiak panaszkod-
tak, hogy a rendszerváltás 
óta erre a városrészre senki 
nem fordított kellő figyelmet. 
A polgármester szerint ezek 
a visszajelzések mára alapta-
lanná váltak, hiszen ahogy 

megígérték, mostanra Park-
város is sorra került.

– Sikerül betartanunk az 
ígéretünket, ráadásul úgy, 
hogy közben a város többi 
része is épül, szépül. Tavaly 
átadtuk az átépült autópálya 
le- és felhajtót, tavasszal 
megnyílt az Interspar, most 
pedig új közösségi házat 
adunk át, ami valóban a 
parkvárosi emberek kom-
fortérzetét segíti a minden-
napokban – hangsúlyozta. T. 
Mészáros András szavait 
azzal zárta, hogy reményét 
fejezte ki: a közösségi ház 
által erősödni fog az érdi kö-
zösség.

Aradszki András (Fidesz–
KDNP) országgyűlési képvi-
selő, az NFM energiaügye-
kért felelős államtitkára is 
felidézett egy történetet ar-
ról, amikor a 2014-es válasz-
tási hajrában a parkvárosiak 
arra kérték őt, hogy tegyen 
valamit a városrészért, hogy 
az is fejlődhessen. Az állam-
titkár örömmel összegezte, 
hogy az elmúlt négy évben 
mennyit változott a környék.

– Megújultak a háziorvosi 
rendelők, több utca aszfal-
tos lett a csatornázás után, 
de nem állunk meg, a Mo-
dern Városok programból új 
iskolát és óvodát építünk 
Fenyves-Parkvárosban. Az 
óvoda négycsoportos lesz, 
csoportonként húsz kis-
gyermeket tud majd fogadni 
– emelte ki Aradszki And-
rás. Szólt arról is, hogy újjá-
építik a Teleki iskolát és 

gimnáziumi szárnyat is ki-
alakítanak.

Szedlacsek Emília, az 
EMMI Közösségi Művelődési 
és Művészeti Főosztály főosz-
tályvezetője érdi lakosként 
örömmel üdvözölte az épület 
nyitását.

– Jó látni, hogy van terünk, 
ahová az együttműködésein-
ket vihetjük. A város felelős-
ségének tekinti, hogy korosz-
tálytól függetlenül biztosít-
son az érdieknek kulturális 
lehetőségeket, művelődési al-
kalmakat. Különösen jelen-
tősnek látom érdiként a vá-
rosnak azt a tevékenységét, 
hogy az ifjúság érdekében 
felvállalt egy közösségi fel-
adatellátást – hangsúlyozta. 
Végül azt kívánta, hogy minél 
több alkalommal használják 
találkozásra, ünnepségre az 
új parkvárosi közösségi há-
zat.

Heiszler Gabriella, a 
SPAR Magyarország Keres-
kedelmi Kft. ügyvezető igaz-
gatója köszöntőjében azt 

mondta, nagyon fontos szá-
mukra a társadalmi szerep-
vállalás és hogy részt vegye-
nek a helyi közösségek életé-
ben. A most átadott közösségi 
ház egészében wifi működik, 
az épülethez 50 négyzetméte-
res belső kert, valamint bicik-
litároló is tartozik.

Az ünnepség végén két-
százhatvanöt kötetből álló 
könyvcsomagot ajándékozott 
a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár parkvárosi fiókkönyvtá-
rának az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat. Fodor Enikő diák-
alpolgármester elmondta, 
hogy főleg ifjúsági köteteket 
választottak, de több, felnőt-
teknek szóló bestseller is 
megtalálható a csomagban. 
Érdekesség, hogy a legtöbb 
könyvből kettőt vettek, mert 
azok a könyvek kerültek most 
a fiókkönyvtár állományába, 
amelyek az olvasási listákat 
vezetik, így biztos, hogy egy-
szerre többen lesznek kíván-
csiak egy-egy olvasmányra.

QQ Nyilas HajNalka
A közösségi ház egészében wifi működik, az épülethez 50 négyzetméteres belső kert, valamint biciklitá-
roló is tartozik  Fotók: Boros Sándor

Az Érdi Közösségi és Rendezvényház szimbolikus kulcsát ünnepélye-
sen Heiszler Gabriella (balról a második) adta át dr. Aradszki András-
nak, Szedlacsek Emíliának és T. Mészáros Andrásnak
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Aho l a figyelemben nincs hiány
Hátrányos helyzetű, szegény családból származott, 
mégis sikerült megvalósítania gyerekkori álmát: tanu-
lási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekekkel 
foglalkozik. Dolgozott kisegítő iskolában, kórházban, 
nevelési tanácsadóban, végül Érden megalapította a 
Credo központot, ami most ünnepli tizedik születésnap-
ját. Prekup Máriával beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Tíz éve hozta létre a Cre-
do tehetséggondozó és isko-
la-előkészítő központot. Mi-
ért pont ezt a várost és ezt a 
nevet választotta?

– Olyan régiót, várost ke-
restem, ahol a szakmai tudá-
somra a lehető legnagyobb 
szükség van. Érd nagy vá-
ros, és úgy gondoltam, hogy 
ahol ilyen sok a gyerek, ott 
elkél a segítség. Ebben nem 
is tévedtem. A Credo név dr. 
Thomas Gordon Hitvallásom 
emberi kapcsolatokról című 
írására utal, amely megha-
tározza életemet és munkás-
ságomat.

– Milyen „előélettel” került 
Érdre?

– Mielőtt elkezdtem itt a 
munkát, olyan utat jártam 
végig, amit viszonylag keve-
sen. Ózdon nevelkedtem, 
szegény családban. Valószí-
nűleg innen ered elkötelező-
désem a hátrányos helyzetű 
gyerekek felé. A környeze-
temben volt fogyatékkal élő 

gyerek, és mivel iskolám kö-
zelében volt kisegítő iskola 
is, sokat találkoztam sérült 
gyermekekkel, így nagyon 
korán megfogalmazódott 
bennem a gondolat, hogy 
ilyen gyerekeken szeretnék 
segíteni. Ez a vágy később is 
bennem maradt. Tudtam, 
hogy gyógypedagógus, logo-
pédus szeretnék lenni, csak-
hogy közgazdasági szakkö-
zépiskolát végeztem, ahol 
nem tanultunk biológiát, 
márpedig erre szükségem 
lett volna a gyógypedagógiai 
főiskolai felvételihez. Akko-
riban nagyon nehéz volt erre 
a szakra bejutni. Gyerekko-
romban nagyon sok mindent 
nem adott meg az élet, töb-
bek közt a tanulást segítő 
családi hátteret sem. Szegé-
nyek voltunk, így hiába vol-

tam nagyon okos gyerek, a 
szüleim nem tudtak támo-
gatni. Anyukám minden-
áron férjhez akart adni, én 
viszont gondoltam egyet, 
fogtam a motyómat, pénz 
nélkül, segítség nélkül el-
mentem Debrecenbe, és el-
helyezkedtem a Megyei Át-

helyező Bizottság és Beszéd-
javító Intézetnél. Megvettem 
a biológiatankönyveket, 
nappal dolgoztam, éjszaka 
pedig tanultam.

– Felvették?

– Igen. Büszkén emlék-
szem vissza erre az időszak-
ra, és sok gyereknek próbá-
lom átadni ezeket a tapasz-
talatokat, amelyek által min-
dig több és több lettem, nem 
úgy, mint a mai gyerekek, 
akik készen kapnak min-
dent. Megtanultam magamat 
fenntartani, és emellett ma-
ximális pontszámmal felvé-
teliztem. Levelezőn végez-
tem a főiskolát Pesten, és 
közben maradtam Debre-
cenben. Hajdúsámsonba jár-
tam gyakorlatra, később itt 
tanítottam a kisegítő iskolá-
ban. Szerettem volna meg-
szerezni az elmélet mellé a 
gyakorlatot is. A legnehe-
zebbet vállaltam be: egy ösz-
szevont ötödik-hatodik osz-
tályt, ahol a fogyatékos gye-
rekek mellett nagyon sok 
volt az erősen túlkoros, hát-
rányos helyzetű, magatar-
tászavaros fiatal is.

– Ez nem rettentette el?

– Olyannyira nem, hogy 
már abban az évben én tar-
tottam az összes bemutató 
foglalkozást a megyei to-
vábbképzésekre. Közben le-
diplomáztam, felvételiztem a 
debreceni egyetem pszicho-
lógia szakára. Itt sem elé-
gedtem meg az elméleti tu-
dással: a szomszédos gyer-
mekklinika hematológiai 
osztályán helyezkedtem el 
mint gyermekpszichológus. 
A pszichoszomatikus beteg-
ségek érdekeltek. Itt kőke-
mény tapasztalatokat sze-
reztem arra vonatkozóan, 
hogy a lélek hogyan tudja 
megbetegíteni a testet. El-
kezdtem vizsgálni, mi lehet e 
betegségek hátterében. Jó 
diagnoszta és terapeuta vol-
tam, sok gyereket meggyó-
gyítottam, többek közt a haj-
dúszoboszlói önkormányzat 
munkatársának gyermekét 
is. Az ottani nevelési tanács-
adóban akkoriban nagyon 
nagy gondok voltak, ezért a 
hölgy, látva a munkámat, 

eredményeimet, arra kért, 
vállaljam el az intézmény ve-
zetését. Én nem akartam, 
mivel sosem szerettem fő-
nökként dolgozni, engem 
csak a gyerekek tanítása, 
segítése érdekelt. Ahogy 
mondani szoktam, nekem ez 
a determinációm, a karmám. 
Az anyuka annyira könyör-
gött, hogy végül igent mond-
tam. Egy évtizeden keresz-
tül dolgoztam itt. Közben, 
vezetőként, politikai gazda-
ságtanból is megszereztem 
az – immáron harmadik – 
diplomámat.

– Nem bánta meg a váltást?

– Nem. Jó kis kihívás volt, 
és új tapasztalatokat adott. 
Tíz évig dolgoztam itt, és 
mire eljöttem, tanulmánya-
imnak és a korábbi munka-
helyeimnek is köszönhetően 
nagy elméleti és gyakorlati 
tudást halmoztam fel. E ket-
tő egysége nagyon fontos 
dolog.

– Akkoriban más problé-
mákkal küzdöttek a fejlesz-
tőpedagógusok, mint most?

– Igen. Nem volt ennyi  
drog-, alkoholprobléma, és az 
internet, a számítógép káros 
hatásai sem léteztek még. A 
gyerekek legfeljebb lázadtak, 
csavarogtak. Egyszerűbb 
volt velük bánni. Akkor még 
tekintélyelvű volt a szociali-
záció, a gyerek tudta, hol a 
helye az őt körülvevő világ-
ban, és hogy kihez milyen 
módon kell viszonyulnia. A 
mostani világban nagyon ko-

moly szocializációs gondok 
vannak. Ennek oka, hogy 
már nincs hierarchia, a gye-
rekek egyenrangú partner-
ként kezelnek mindenkit. Ezt 
nagyon károsnak tartom. A 
gyerekekkel egyértelműen 
közölni kell az otthoni sza-
bályrendszert, az elváráso-
kat, és tudatosítani benne 
azt, hogy a felnőttekhez neki 
kell alkalmazkodnia mint 
gyereknek, és mindezt követ-
kezetesen kell véghezvinni. 
Sajnos, már az óvodából ke-
zelhetetlen gyerekek kerül-
nek ki, akik úgy gondolják: 
nekik mindent szabad, aztán 
jönnek az iskolai problémák, 
ahol mindkét fél egymásra 
mutogat. Pedig egyértelmű: a 
nevelés, a szocializáció nem 
a társadalom, az oktatási 
rendszer feladata, hanem a 
szülőé, akinek tudatosítania 
kell a gyerekben, hogy visel-
kedni, odafigyelni kutya kö-
telessége.

– Önnek három felnőtt 
gyermeke van, így a szülői 
oldalt is megtapasztalhatta.

– Így van. Elváltan, egye-
dül neveltem a fiaimat és a 
lányomat, akikre, azt gondo-
lom, nagyon büszke lehetek. 
A válásom után kerültem 
ebbe a régióba, választottam 
Érdet, és döntöttem úgy, 
hogy magánúton próbálok 
segíteni a gyerekeknek 
mindazzal a tudással, amit 
az évek során szereztem. 
Létrehoztam hát ezt a fej-
lesztőközpontot, ahol a hát-
rányos helyzetű gyerekek 
ingyenes segítséget kaphat-

„Számomra nem kudarcok vannak, hanem feladatok és megoldások”

„Egyedül neveltem a fiaimat és a lányomat, akikre nagyon büszke 
lehetek”
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nak. Nagyon nehéz volt az 
indulás, visszaköszönt éle-
tem kezdeti periódusa, mi-
kor átéltem, hogy mindent 
magamnak kell előteremte-
nem a nulláról, ráadásul itt 
volt a három gyerekem is. 
Megtapasztaltam ugyanak-
kor, hogy az önzetlenség és a 
szeretet milyen hatalmas 
hajtóerő, mennyire megsok-
szorozza az energiáinkat, és 
milyen hatalmas munkára 
tesz képessé bennünket. A 
Credo a mai napig erre a sze-
retetenergiára alapozva mű-
ködik. Visszakanyarodva a 
családomhoz, a magánéle-
tem nem volt problémamen-
tes: a nagyobbik fiam  
ADHD-s, lányom diszlexiás-
diszgráfiás és diszkalkúliás 
volt, aki az együtt-tanulás 
mellett a napi szintű fejlesz-
tést is igényelte.

– Milyen eredménnyel?

– Kitűnő tanuló volt világ-
életében. A mai napig fejben 
vagy akár kézen számolni 
nem tudó gyerekem most a 
Corvinus Egyetem nemzet-
közi gazdálkodási szakát 
angol nyelven tanulja, most 
kezdi a diplomáját. Itt sze-
retnék rávilágítani arra: a 
diszes gyerekek általában 
magas intellektusúak, meg-
értik a magyarázatot, csak 
épp az önálló alkalmazásra 
képtelenek, sajátos megsegí-
tési formát igényelnek. A 
szülőnek minimum az álta-
lános iskolában, de talán ké-
sőbb is mindvégig gyermeke 
mellett kell lennie, nem 
hagyhatja magára a tanu-
lásban. A Credo-ban egyéni-
leg tanulunk a diszes gyere-
kekkel, mert legyenek bár-

milyen értelmesek is, a nap-
köziben önállóan képtelenek 
feldolgozni a leckét.

–  Említette, hogy a hátrá-
nyos helyzetűeknek térítés-
mentesen segít.

– Így van. Kezdettől úgy 
dolgoztam, hogy a gyerekek 
körülbelül fele fizetett a 
szolgáltatásokért, a többie-
ket, ahol a szülő nem tudott 
fizetni, térítésmentesen lát-
tam el. Sokakat készítettem 
fel így pótvizsgára, megis-
merkedtem és egyeztettem a 
tanárokkal, igazgatókkal. 
Mai napig is ezt teszem. A 
Bolyai általános iskolából jó 
néhány éven keresztül vit-
tem a jól tanuló, jó magatar-
tású, hátrányos helyzetű 
gyerekeket nyaralni – a költ-
ségeket a saját zsebemből 
álltam. A mai napig sokat 
segítek a rászoruló gyereke-
ken. Nagyon szomorúnak 
tartom, hogy az oktatási in-
tézmények nem veszik észre 
a gyermekek másságát, pe-
dig évtizedek óta a csapból 
is ez folyik. Az ilyen gyere-
keket – akik előbb-utóbb 
magatartási zavarokkal is 
küszködnek – az iskolában 
lustának, rendetlennek tart-
ják, sok esetben fekete bá-
rányként stigmatizálják, és 
ebből szinte már nincs kiút a 
gyermek számára.

– Ma több az ilyen gon-
dokkal küzdő gyerek, mint 
mondjuk húsz éve?

– Igen, ez civilizációs be-
tegség. Pici korban a túl sok 
inger pont annyira ártal-
mas, mint a kevés. Régen 
az ingerszegény környezet-

nek volt károsító hatása, 
mert nem volt mitől fejlőd-
jön a gyerek, most viszont a 
túlzott ingermennyiséggel 
van gond: a gyerekek körüli 
szüntelen vibrálásnak ka-
tasztrofális hatása van. A 
kialvatlanság, a fáradtság 
is fontos tényező e zavarok 
kialakulásában. A statisz-
tika szerint a mai fiatalok 
25 százaléka alvásdepresz-

szió miatt neurotikus. A ki-
csiknél sem jobb a helyzet: 
a szülő későn ér haza, az 
esti program kitolódik, tíz 
órakor még javában zajlik 
az élet. A környezetszeny-
nyezés, az élelmiszerekben 
használt adalékanyagok és 
tartósítószerek növekvő 
mennyisége is hozzájárul a 
kedvezőtlen folyamathoz, 
és még sorolhatnánk.

– Van, hogy az önhöz járó 
gyerekeknek életmódválto-
zást javasol?

– Igen. A szülők igénylik 
is az ilyen tanácsadást, 

ezért tervezek egy ingyenes 
kurzust.

– Megvonva az elmúlt tíz 
év mérlegét, mi volt a legna-
gyobb sikere és a legna-
gyobb kudarca?

– Legnagyobb siker a sze-
retet, ami felém áramlik. 
Rengeteg hálát kapok a gye-
rekektől és a szülőktől is. 

Azok az ADHD-s és diszes 
gyerekek, akik velem talál-
koztak, g imnáziumban, 
egyetemen tudják folytatni a 
tanulmányaikat, és reális, 
pozitív énképpel sikerül 
megállni a helyüket a világ-
ban. Fontosnak tartom a 
gyerekkel közölni a tényt: 
kiscsillagom, te nem hülye 
vagy, hanem tanulási nehéz-
ségekkel küzdesz. Ezért ne-
ked jóval többet kell tanul-
nod, tenned. Több ezer gye-
rekkel foglalkoztam életem-
ben, az elmúlt tíz évben pe-
dig jóval ezren felül. Volt 
olyan, hogy az életüket men-
tettem meg – mint amikor 
egy ADHD-s gyermeket be 

akartak tenni állandóra a 
Vadaskertbe, mert azt hit-
ték, súlyos értelmi fogyaté-
kos. Ma már jól halad az is-
kolában, a magatartása 
problémamentes. Kudarc? 
Számomra nem kudarcok 
vannak, hanem feladatok és 
megoldások. Kudarc és siker 
egyébként sincs. A gondol-
kodásmódunkból fakad, mi-
ként éljük meg a velünk tör-
ténteket.

– Milyen tervei vannak a 
jövőre?

– Tovább szeretném fej-
leszteni az intézményt úgy, 
hogy holisztikus – testre, lé-
lekre és szellemre egyaránt 
irányuló – személyiségfej-
lesztést tudjunk nyújtani. 
Rohanó, túlhajszolt vilá-
gunkban fontos lenne, hogy 
az emberek megtanuljanak 
megállni, elengedni a fe-
szültségeket és töltekezni. A 
legfontosabb, hogy egész na-
pos iskolaelőkészítőt tud-
junk nyújtani a magatartási 
és tanulási zavarokkal küz-
dő hatéves gyerekeknek. 
Olyan hivatalos oktatási in-
tézményt szeretnék létre-
hozni, ami híd az óvoda és az 
iskola között, és azoknak a 
gyerekeknek jelent megol-
dást, akiknek nincs értelme 
visszamaradniuk plusz egy 
évet az óvodában, mert mind 
biológiai érésüket, mind bel-
ső motivációjukat tekintve 
kinőtték az óvodai kerete-
ket, ugyanakkor egy-egy 
részterület elmaradása mi-
att még nem kezdhetik meg 
az iskolát, mert egyértelmű-
en kudarcra vannak ítélve. 
Azon dolgozom, hogy ez 
megvalósulhasson.

„Rengeteg hálát kapok a gyerekektől és a szülőktől is”



6 | 2017. szeptember 13. |    közélet

Virágzó társadalmi felelősség
Kétszázötven darab árvácskát ültetett az érdi Fidelitas 
a Gyula utcai Meseház Óvoda előtti térre azért, hogy a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében szebbé tegyék 
az intézmény fogadó parkját. Riebel Zsófia, az érdi Fide-
litas csoport elnöke elmondta, szeretnének jó példát mu-
tatni minden korosztálynak, ezért szerveznek rendsze-
resen közösségépítő akciókat.

Múlt pénteken a Fideli-
tas néhány aktivistája ga-
zolással kezdte a napját, 
ugyanis az óvoda melletti 
partfal „fiókjait” előbb 
meg kellett szabadítani a 
gyomoktól, azután lehe-
tett a növényeket beültet-
ni. De nemcsak a partfal, 
hanem az óvoda előtti té-
ren álló ágyás is megszé-
pült, a gazolást és a fel-
ásást követően színhar-

monikusan kerültek az 
árvácskák a földbe.

Riebel Zsófia elmondta, 
azt remélik, hogy a végered-
mény elnyeri majd a tetszé-
sét az óvodásoknak, a szüle-
iknek és az itt dolgozóknak 
is. A tervek szerint a Mese-
ház óvoda fogja gondozni a 
jövőben a teret, de felajánlot-
ták azt is, hogy a jövőben 
rendszeresen karbantartják 
a virágokat.

A Fidelitas akcióiról meg-
tudtuk, hogy a programjai-
kat saját maguk találják ki 
és szervezik meg.

– A társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében na-
gyon fontosnak tartjuk, 
hogy mi fiatalok is megmoz-
duljunk. Azt szeretnénk el-
érni, hogy Érd a mi korosz-
tályunk számára is egy sze-
rethető város legyen. Azt 
tapasztaljuk, hogy egyre 
többen szeretnének segíte-
ni és nagyon jó érzés, hogy 
például a TeSzedd akciónk-
ra sok civil is jelentkezett, 
aki hozzánk hasonlóan ten-
ni szeretne Érdért – hang-
súlyozta az elnök.

QQ NyH

Tud ománytörténeti újdonságok Svédországtól Japánig
Friss kutatási eredményekkel, különleges életutakkal 
ismerkedhettek meg múlt csütörtökön a Balázs Dénes 
Tudománytörténeti Konferencia hallgatói. Az előadások 
mellett – amelyek közül több is Érd múltjához kötődött 
– átadták a Teleki Sámuel-érmet is.

Valaha a térképeken fehér 
folttal jelölték az ismeretlen, 
fel nem tárt területeket. Ma 
már nincs „terra incognita”, 
legalábbis ami a térképet il-
leti – a tudománytörténet-
ben azonban jócskán akad-
nak még felfedezésre, fel-
dolgozásra váró területek. 
A Balázs Dénes Tudomány-
történeti Konferencián, 
amit tizedik alkalommal 
rendezett meg a Magyar 
Földrajzi Múzeum, tudo-
mánytörténeti fehér foltok-
kal foglalkozó, a geográfia 
múltjához kapcsolódó, illet-
ve Érd város történetéhez 
köthető előadásokat hall-
gathatott meg a közönség.

– Ez egy országos jelentő-
ségű konferencia. Számos 
új kutatási eredmény került 
napvilágra, amelyeknek itt 
fórumot adunk. Nagy öröm 
számunkra, hogy Debre-
centől Szombathelyig, Bu-
dapesttől Szegedig jönnek 
érdeklődők, résztvevők, és 
komoly kutatási eredmé-
nyekkel járulnak hozzá e 
szakterület teljesebbé téte-
léhez. Külön öröm szá-
munkra, hogy érdi előadók 
is részesei rendezvénysoro-
zatunknak – mondta la-
punknak dr. Kubassek Já-
nos  múzeumigazgató, 
hangsúlyozva: a múzeum 
szellemi műhely is, és a 
munkatársak is több elő-
adással készültek erre a 
napra.

Ahogy T. Mészáros And-
rás polgármester fogalma-
zott köszöntőjében: a konfe-
rencia az ismeretterjesztő 

küldetése mellett tisztelet-
adás az alapító Balázs Dé-
nes emlékének. 

– Az elmúlt esztendőkben 
akárhányszor jöttünk a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumba, 
mindig valami újat talál-
tunk, mindig valamivel több 

volt az intézmény, és mindig 
valamivel előrébb tartott. Ez 
köszönhető a munkatársak-
nak, az igazgatónak és 
mindazoknak, akik ezt a 
múzeumot üzemeltetik, 
fenntartják, a város és a tu-
domány érdekében és örö-
mére – zárta szavait T. Mé-
száros András.

Elsőként Érddel kapcsola-
tos előadásokat hallhattak 
az érdeklődők. Lendvai Ti-
már Edit, a múzeum mun-
katársa Göran Wahlenberg 
Északnyugat-Kárpátokban 
végzett földtudományi mun-
kásságát ismertette.

Dr. Stencinger Norbert 
történész, gimnáziumi tanár 
Füstös Antal 1965-től 1977-ig 
tartó érdi egyházi szolgála-
tát idézte fel, bemutatva az 
óvárosi római katolikus kö-
zösség vezetőjének a helybe-
li ifjúság szellemi, lelki neve-
lésében játszott szerepét. 
Mint lapunknak hangsúlyoz-

ta: Füstös Antal Érd történe-
tének karizmatikus szemé-
lyisége volt, és olyan emberi 
kvalitásokkal rendelkezett, 
ami a mai érdieknek is pél-
daértékű lehet.

Lehoczki Zsuzsanna, a 
múzeum munkatársa az Ér-

den 1829–31 között bekövet-
kezett járványos megbete-
gedésekről tartott előadást, 
Pergel Antal történész, az 
Érdi Szakképzési Centrum 
főigazgatója pedig Gyarma-
tai Dáni Béla vezérkari szá-
zadost, az orosz–japán há-
ború idején Tokióba kiren-
delt katonai attasét és mun-
kásságát mutatta be a kö-
zönségnek. Dr. Kubassek 
János múzeumigazgató Te-
leki Pál tanítványáról, dr. 
Ujpétery Elemér tudósról és 
diplomatáról beszélt, aki-
nek szellemi hagyatékát a 
múzeum őrzi.

A konferencia előadói több 
tudományágat is képvisel-
tek. Előadást tartott dr. 
Papp-Váry Árpád professor 
emeritus, térképész, geográ-
fus; dr. Gercsák Gábor 
egyetemi docens, dékánhe-
lyettes; dr. Gulyás Zoltán 
térképész kutató; Segyevy 
Dániel Zoltán geográfus, 
doktorandusz; Oláh Kriszti-
na térképész, doktorandusz; 
dr. Vig Károly zoológus; dr. 
Pusztai Gábor tanszékveze-
tő, egyetemi docens; Sipos-
né prof. dr. Kecskeméthy 
Klára ezredes; dr. Nóvé 
Béla történész, aki egy fil-
met is bemutatott, témája: 
’56-os menekült kamaszok a 
francia idegenlégióban. 

A tudománytörténeti kon-
ferencia rendszeres vendége 
dr. Korsós Zoltán zoológus, 
a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum főigazgatója, 
aki idén a kétszáz évvel ez-
előtt meghalt Kitaibel Pál 
természettudós munkássá-
gáról beszélt a közönségnek.

QQ ÁdÁm KataliN

Riebel Zsófia (balra): „azt szeretnénk elérni, hogy Érd a mi korosztá-
lyunk számára is egy szerethető város legyen”

Hagyomány, hogy a Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencián adják át a Magyar Földrajzi Társa-
ság és Érd városa által alapított Teleki Sámuel-érmet, amit azok nyerhetnek el, akik jelentős mértékben 
gyarapították a földrajz és a társtudományok ismereteit. A díjat Gábris Gyula professor emeritus, a tár-
saság elnöke és T. Mészáros András adták át dr. Szabó József professor emeritusnak, aki több mint fél 
évszázada végez intenzív tudománytörténeti kutatásokat a földrajz tudománytörténete tárgykörében, 
rendszeresen publikál tudománytörténeti dolgozatokat és kimagasló munkát végzett Hunfalvy János 
életművének feldolgozásában és bemutatásában

7közélet  | 2017. szeptember 13. |

Meg újult buszmegállók városszerte
A város fejlesztése kapcsán az önkormányzat évente 
nagyon sok javaslatot kap az itt élőktől, hogy melyek 
azok a területek, amelyeken legközelebb javítani kéne. 
A városvezetés a beruházások során mindenkoron 
igyekszik figyelembe venni a lakosság igényeit, így volt 
ez akkor is, amikor legutóbb buszmegállók fejlesztésére 
került sor.

Tavasz óta négy buszvárót 
újított fel az önkormányzat; 
ebből kettő lakossági vissza-
jelzés nyomán, kettő pedig a 
szolgáltató Volánbusz Zrt. 

kérésére esett át rekonst-
rukción. Dr. Bács István al-
polgármester (Fidesz–
KDNP) elmondta, hogy kettő 
buszmegálló teljesen átépült: 

az egyik az Erika utcában, a 
másik a Rekettye utcánál. Az 
Erika utcai megállónál a vá-
rosközpont felé teljes vasbe-
ton alap került a buszok alá, 
mert már annyira meg volt 
süllyedve, hogy szinte hasz-
nálhatatlanná vált.

– A Rekettye utcai busz-
megálló beruházása 6 millió 
forintba került, itt a szakem-
berek teljesen kicserélték az 
alapot, térköveztek, megol-

dották a vízelvezetést és sze-
gélyeket is építettek a többi 
között – mutatott rá dr. Bács 
István. – Buszvárókat is tele-
pítettünk, összesen 5 millió 
forint értékben, ezeket a Ró-
mer Flóris térnél mindkét 
irányban, a Muskátli utcánál 
mindkét irányba, az Aggte-
leki utcánál pedig a város-
központ felé helyeztettük ki 
– mondta az alpolgármester.

Dr. Bács István elmondta 
még, hogy térkő-
vel burkolják és 
új buszvárót épí-
tenek a Budai 
úton, ami a leg-
f o r g a l m a s a b b 
megálló Érden. 
Ezzel kapcsolat-
ban nagyon sok 
visszajelzést ka-
pott a polgármes-
teri hivatal és az 
alpolgármester 
is, hogy túl szűk 
a megállóban a 
gyalogosjárda és 
nagyon kényel-
metlen mind a 
várakozók, mind 
a sétányon közle-
kedők számára 
az áthaladás.

A jövő terveivel kapcsolat-
ban pedig megtudtuk, hogy 
az önkormányzat felújíttat-
ná a Vadlúd utcai megállót, 
mert nagyon sok panasz ér-
kezik rá, viszont a megálló 
területe állami tulajdonban 
van, így a város nem építkez-
het rajta.

Dr. Bács István elmondta, 
hogy reményei szerint, ami-
kor a Modern Városok prog-
ramból megépül a Vadlúd 
utcai csomópont, akkor a 
buszmegállót is helyrehoz-
hatják. n Bnyh

Simó: támogatni kell a kormányt!
Az Európai Bíróság döntése a kvótaperben felháborító, 
teljes mértékben ellentétes az európai értékekkel és az 
európai biztonsággal, politikai döntés született – mond-
ta sajtótájékoztatóján Simó Károly alpolgármester, az 
érdi Fidesz szóvivője. Hozzátette: a döntés elfogadhatat-
lan, ezért támogatni kell a kormányt abban, hogy meg-
védhesse az országot. 

Simó Károly hangsúlyoz-
ta, hogy a döntést követően 
Szijjártó Péter külügymi-
niszter határozott álláspon-
tot fogalmazott meg, ugyan-
is azt mondta, „minden fron-
ton küzdünk”, hogy továbbra 
se lehessen Magyarország 
és a magyarok feje fölött 
dönteni arról, ki jöhet be az 
ország területére. Az érdi Fi-
desz szóvivője kiemelte, 
hogy támogatják a magyar 
kormányt abban, hogy Ma-
gyarország minden jogor-
voslati lehetőséget igénybe 
vehessen, hogy a magyar 
emberek akarata ellenére 
senkit se lehessen az or-
szágba telepíteni.

Simó Károly beszélt arról 
is, hogy a kormány kvóta el-
leni harcát az ellenzék a kez-
detektől fogva nem nemzeti, 
hanem pártpolitikai kérdés-
ként kezelte.

– Az elmúlt években több 
ízben is kiderült, hogy ha az 
ellenzéken múlna, a kvótát 
már végrehajtották volna, 
ezért egyre világosabb a 
jövő évi választás tétje. A 
magyar választópolgárok-
nak arról kell dönteniük 
jövő tavasszal, hogy Orbán 
Viktor és a Fidesz–KDNP 
kormány védje meg az or-
szágot, vagy pedig jöhetnek 
azok a migránsok, akik az 
elmúlt években jelentős 
számban elindultak hazánk 
felé – húzta alá az érdi Fi-
desz szóvivője.

– Ez egy felelős döntés, vé-
gig kell gondolni, hogy ebben 
a kérdésben ki milyen állás-
pontot képvisel – folytatta.

A sajtótájékoztatón az 
érdi Fidesz szóvivője szólt 
arról is, hogy a Soros-háló-
zat tagjai ősztől új stratégiá-
hoz folyamodhatnak a kor-

mánybuktatás reményében, 
ennek pedig különböző álla-
mi intézmények, ingatlanok, 
épületek elfoglalása lehet a 
legfontosabb eleme.

– Az utcai zavargásokat 
meg kell akadályozni, nem 
megengedhető, hogy az el-
ért eredményekről ilyen 
módon tereljék el az embe-
rek figyelmét. De nemcsak 
az országban, helyben is 
vannak intő jelek, hiszen 
hallottunk róla, hogy városi 
rendezvényeken arra ké-
szül az ellenzék, hogy meg-
zavarja a békés hangulatot. 
Mi a higgadt, normális kom-
munikációban bízunk és 
reméljük, hogy nem kerül 
sor arra, mint amire a 2014-
es választások során volt 
példa, hogy a kampány utol-
só napjaiban az érdi balol-
dal egy prominensének ve-
zetésével megfenyegettek 
egy idős aktivistánkat. Az 
illető politikus azóta elné-
zést kért, s mi reméljük, 
hogy hasonlóra nem kerül 
újra sor, mert elítéljük mind 
a verbális, mind a fizikai 
erőszakot – jelentette ki 
Simó Károly.

Végül az érdi Fidesz szóvi-
vője említést tett arról, hogy 
az LMP-hez igazol a kam-
pányban Ron Werber, a ne-
gatív kampányairól elhíre-
sült izraeli tanácsadó, aki 
korábban a szocialistákat 
segítette.

– Ennek tükrében talán 
nem meglepő már, hogy ho-
gyan jelent meg a közösségi 

térben az a gyűlöletkam-
pány, amit egy tatabányai 
LMP-s képviselő gerjeszt Ér-
den. Mi ezt mélyen elítéljük, 
és arra szólítjuk fel a politi-
kai pártokat, hogy hagyják 
ezt abba, s békés, párbeszéd-
re alapuló kommunikációt 
folytassunk a kampány so-
rán – zárta szavait a szóvivő.

Qn nyh

Dr. Bács István elmondta: térkő-
vel burkolják és új buszvárót épí-
tenek a Budai úton is, ami a leg-
forgalmasabb megálló Érden

Öt buszvárót is telepített az önkormányzat, összesen 5 millió forint értékben

Az érdi Fidesz szóvivője arra szólítja fel a politikai pártokat, hogy bé-
kés, párbeszédre alapuló kommunikációt folytassanak a kampány 
során
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A Föld legmélyebb barlangjában
Inverse Everest – a kiállítás címe a világ legmagasabb csú-
csára utal, fordított előjellel, a fotók ugyanis, amit a Magyar 
Földrajzi Múzeumban láthatunk a Föld legmélyebb száraz-
földi pontján készültek, a Voronya-barlangban.

A világ legmélyebb szá-
razföldi pontja 2197 méterre 
van a felszíntől, s Grúziában, 
egész pontosan Abháziában 
található. Hírnevét akkor 
szerezte ez a hosszú föld 
alatti járat, amikor 2004-ben 
ukrán barlangászok 2080 
méter mélyre jutottak, a bar-
lang máig eddig a mélységig 
járható.

Az érdi tárlatmegnyitón 
Ambrus Gergely, az expedí-
ció vezetője elmondta, hogy 
a Föld legmélyebb, száraz-
földön is elérhető pontjára 
eljutni minden barlangász-
nak álma, igazi kihívás. De 
ők nem pusztán egy teljesít-
ménytúrának tekintették ezt 
az utat, hanem minőségi fo-
tókon kívánták megörökíte-
ni mindazt, amit a kilenc föld 
alatt töltött nap során láttak. 
Ezt a céljukat láthatóan elér-
ték, hiszen ritkán látni ilyen 
minőségű barlangi fotográ-
fiákat – nem véletlenül járja 
a kiállítás immár egy éve a 
miskolci Hermann Ottó Mú-
zeum jóvoltából az országot.

Persze barlangászteljesít-
ménynek sem kicsi 2080 mé-
ter mélyre eljutni és vissza-
jönni, állandó sötétségben, 
hidegben, nyirkosságban, 
omlás- és csúszásveszély-
nek kitéve, fejenként 30–40 
kilogrammnyi, vízhatlan 
zsákokba csomagolt felsze-
relést cipelve. Ez még úgy is 
férfias erőpróba, ha kiépített 
táborhelyek várják az expe-
díciókat, ahogy a felvétele-

ken láthattuk, hiszen olyan 
kihívásokkal is meg kellett 
küzdeniük, mint víz alatt át-
kelni egy járaton – úgyneve-
zett szifonon – 1440 méteres 
mélységben. 

Az expedícióra négy ma-
gyar barlangász vállalko-
zott, Ambrus Gergelyen kí-
vül ifj. Adamkó Péter, Tóth 
Attila és Jager Attila, a 
helyszínen csatlakozott még 
hozzájuk az erdélyi Fábián 
Előd és a libanoni Abou Na-
der, így hatan tették meg az 
utat oda és vissza.

A kiállítás megtekinthető 
szeptember 24-ig. n -y-

A Föld legmélyebb elérhető pontjára eljutni minden barlangász 
álma

Tárlat a padlásról

Értékmentő – vagy ha 
úgy tetszik értékteremtő – 
kiállítást láttunk a parkvá-
rosi közösségi házban, ahol 
a Szociális Gondozó Köz-
pont jóvoltából egy idő óta a 
Képzőművészek Érdi Kö-
zössége és az IRKA rendez 
közösen tárlatokat. Ezúttal 
Németh Lajos festményeit 
mutatták be.

Német Lajos képeit Tar-
nócziné Barabás Irén jóvol-
tából láthatjuk most Érden, 
lényegében a véletlenek kö-
szönhetően. Ercsiben is-
merkedett meg azzal az 
asszonnyal, akik a padlá-
sán őrizte az autodidakta 

festőtől örökölt képeket, de 
kisebb otthonba való költö-
zés okán kénytelen volt 
megválni tőlük. Barabás 
Irén vállalta, hogy gondját 
viseli a műveknek, s meg-
szervezte ezt a kiállítást, 
amelynek megnyitóján 
Somfai István, a Poly–Art 
Alapítvány elnöke és Ma-
jorné Bániczky Julianna 
művésztanár méltatta a pi-
cit impresszionista, picit 
pointilista jegyeket felmu-
tató festményeket, a Szent-
endre szerelmeseként 80 
éves koráig alkotó jogász, 
Németh Lajos munkáit.

Qn (mnp)

Innováció és gondolkodás
Csütörtökön nyílt meg a 
Művészet és Technika című 
kiállítás az Érdi Galériá-
ban, amely a regensburgi 
egyetem képzőművészeti 
fakultása és az AVL AUTÓ-
KUT MÉRNÖKI KFT köz-
reműködésével jött létre.

Az egyetem művészeti 
hallgatóinak és az AVL mér-
nökeinek a kapcsolata im-
már hét éves múltra tekint 
vissza. Ez alatt a hét év alatt 
ez a negyedik képsorozat, 
amit elhoztak Magyaror-
szágra. Ez a különleges kép-
sorozat két különböző beállí-
tottságú embercsoport mun-
kájának gyümölcse: művé-
szek és mérnökök dolgoztak 
együtt, hogy létre jöhessen 
ez a kiállítás - meséli Dirk 
Janetzko, az AVL HTC ügy-
vezető igazgatója.

Az alkotások mindegyike 
ötvözi valahogy a modern 
technikát, a mérnökök életé-
nek kelléktárát, egybeol-
vasztják a klasszikus festé-
szeti elemeket a technika 
vívmányaival.

Josef Mittlmeier, a regens-
burgi egyetem professzora 
úgy gondolja, nem az a fon-

tos, hogy tetszenek-e ne-
künk ezek a képek, hanem 
hogy felkeltsék az érdeklő-
désünket. Véleménye sze-
rint, ami összeköti ezeket a 
képeket az az innováció és a 

gondolkodás. A festmények 
különböző szubjektív való-
ságokat mutatnak meg, sok-
kal mélyebb mögöttes tartal-
mat hordoznak, mint egy 
fénykép. Ha százan ugyan-
arról a dologról készítenek 
egy képet valamilyen digitá-

lis eszközzel, mind a száz 
fotó közel ugyanolyan lesz, 
ha százan megfestenek vala-
mit, az százféle lesz.

- A képek segítségével egy 
olyan békés diskurzust foly-

tathatunk, ami által külön-
böző világnézeteket tudunk 
egymás mellé helyezni, 
azonban, ha ezt nem tudjuk 
megvalósítani, olyan ször-
nyűségek következhetnek 
be, mint a háborúk. – zárta 
szavait a professzor.

„Művészek és mérnökök dolgoztak együtt, hogy létre jöhessen ez a 
kiállítás”

Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu
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Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs
védElmEt nyújtanakmindEn sérvrE!

Rendszeres fogadóórát tartunk Budapesten, a Rottenbiller
utca 24. (VII. ker.) Materia Medica Gyógyszertárban,minden
kedden, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, a cég telephelyén is tartunk fogadóórát.

kérésükrE HÁzi lÁtOgatÁst vÁllalUnk!

információ, levélcím: spranz kft.
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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Rumini nem mehet nyugdíjba!
Rengeteg gyerek volt kí-
váncsi Berg Judit íróra, 
zsúfolásig megtöltötték a 
városi könyvtár olvasóter-
mét, sokan saját példány-
nyal érkeztek, a dedikáló-
asztalnál sorba álltak az 
írónő aláírásáért.

Tipikus gyermekírói kar-
riernek nevezhetnénk – ha 
van ilyen egyáltalán – Berg 
Juditét. A bölcsész, tanár 
végzettségű fiatal anyuka 
első kislányának kezdett el 
meséket költeni, na jó, elein-
te inkább csak kitalálni. 
Hogy ez hatásos módszer le-
hetett a kicsit nehezen kezel-
hetőnek lefestett kislány fi-
gyelmének megragadására, 
az bizonyos, mert ahogy 
ezen a találkozón láttuk és 
hallottuk, aligha létezik 
olyan gyerek, akit Berg Judit 
közvetlen, élvezetes, humo-
ros előadásmódja ne venne 
le a lábáról.

Legismertebb meseregé-
nyének, a Rumininek az ere-
detlegendája önmagában is 
kedves és meggyőző: a törté-
net szerint a kicsi Lilla kezd-
te nyaggatni, hogy egeres 
mesét szeretne, de az anyu-
kának éppen nem volt mesél-

hetnékje, de ha már mégis 
muszáj, valami kalandosat, 
kalózosat, kincskeresőset 
talált volna ki. Nem véletle-
nül, hiszen neki magának 
Robin Hood volt a kedvenc 
hőse gyerekkorában. Így 
született Rumini, a kicsi 
egér, aki hajósinasként vág 
neki kalandos életének, s a 
nyolcadik kötetben már Ru-
mini kapitányként látjuk vi-
szont. S bár a szerző szándé-
ka szerint lezárulnának már 
a kalandok, az olvasók köve-
telik a folytatást, tehát Ru-
mini nem vonulhat nyugdíj-
ba. S ha a hírek igazak, akár 
filmvásznon is láthatjuk ta-
lán, amit nagy várakozás 

előz meg, hiszen Berg Judit 
Lengemesék című könyvéből 
csodaszép rajzfilm is készült 
már.

Mert Rumini csak egy a 
sok Berg Judit-hős és -törté-
net közül, hiszen közel fél-
száz, különböző korosztály-
nak szól mesét írt már. Per-
sze könnyű – mondhatnánk 
– négy, állandóan új történe-
teket követelő gyermek mel-
lett ilyen termékenynek len-
ni, bár másfelől nehéz is le-
het, hiszen a népes család 
nem mindig kedvez az írói 
elmélyülésnek, de amint a 
példa mutatja, a szükséges 
egyensúly megteremthető.

QQ M. Nagy

Tal pon maradni feketén-fehéren
Barabás Andi fotókiállítása olyan világba enged bete-
kintést, amivel ritkán szembesülünk. Talpon maradni – 
hirdeti a művelődési központban látható tárlat címe, a 
képek pedig megmutatják, hogy próbálják ezt elérni a 
Fészek Gyermekvédő Egyesület érdi átmeneti gyermek-
otthonában.

Ötven fekete-fehér fotog-
ráfia villantja fel a kis kö-
zösség hétköznapjait, ünne-
peit, boldog, olykor szomo-
rúbb perceit. Ahogy fölidé-
zem magamban a falakon 
látott képeket, nem tolak-
szik az emlékezetembe egy-
egy konkrét fotó; arcok, sze-
mek, mozdulatok és gesztu-
sok összessége jelenik meg 

hangulatként, eg ységes 
egészként, amivé a képek 
összeolvadnak. Az ilyen 
téma legnagyobb veszélyét 
kerülte el jó érzékkel a fo-
tográfus: nem készített túl-
dramatizált, hatásvadász 
felvételeket, nem meghök-
kenteni akarja a látogató-
kat, hanem együttérzésre 
ösztönözni. Azért is sikerül-

hetett ez Barabás Andinak, 
mert nem amolyan „szágul-
dó riporterként” készített 
néhány felvételt – ilyenkor 
keresik sokan a leglátvá-
nyosabb mozzanatokat – 
egy otthonban, ahová a sors 
vezette, bár akár úgy is ala-
kulhatott volna… „Mert oly-
kor mindannyian lehetünk 
lent vagy lejjebb, s akkor 
nincs mit tenni, mint talpon 
maradni.” - írta kiállításá-
nak ajánlásában Barabás 
Andi.

– Másfél éve egy farsangi 
mulatságra sodort az élet, a 
Fészek Gyermekvédő Egye-
sület átmeneti otthonába. 
Fotózni mentem, önkéntes-
ként, kíváncsian. Aztán a 
dologból valahogy rendsze-
res találkozók lettek, a gye-
rekek, a nevelők megszok-
ták, hogy ott vagyok, hogy 
kamera van nálam, s hogy 
fényképezek. Sok időt töltöt-
tem közöttük több mint egy 
éven át. A képanyag pedig 
nőtt és nőtt s egyre inkább 
éreztem, hogy ez nagyon 
fontos dolog, s egyre inkább 
hiszem, hogy ezeknek a ké-
peknek küldetésük van. – 
nyilatkozta a fotóművész.

Mi is ezt érezzük, amikor 
képről képre megtekintjük a 
tárlatot, s ezt érezte és hang-
súlyozta megnyitójában 
Simó Károly alpolgármester 
(Fidesz-KDNP) is, nem feled-
kezve meg arról sem, hogy 
milyen fontos, egy város 
alapfeladataihoz kapcsolódó 
munkát végez a Fészek 
Gyermekvédő Egyesület.

Az egyesületnek számos 
önként vállalt feladata van, 
ezek közül egy az átmeneti 
gyermekotthon működteté-
se, ahol egyszerre 14 gyer-
meket látnak el – tudtuk 
meg Kisnémet Dávidné ott-

honvezetőtől –, a lakók ösz-
szetétele vegyes, mindenfé-
le korú fiú és lány él együtt, 
az okok is különbözőek, le-
het ez bántalmazás, hajlék-
talanság vagy más krízis-
helyzet. Az otthonban az el-
tölthető maximum másfél év 
alatt szakemberek segítsé-
gével megpróbálnak megol-
dást keresni a családban 
felmerült problémákra an-
nak érdekében, hogy a gyer-
mekek lehetőség szerint a 
saját családjukba kerülhes-
senek vissza. Az otthonnak 
1999-es megnyitása óta 600 
gondozottja volt. Q (mnp)

Barabás Andi kiállítását Simó Károly méltatta

„Játszunk!”

A találkozón sorban álltak az írónő aláírásáért
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Prémiumminőségű, magyar fejlesztésű
egészségvédő termékek szakáruháza
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ÉRD TISZTASÁGÁÉRT

       Tel: Macsotay Tibor:06 30 2000 890
      egyéni szedést jelezzék, hogy zsákot, 
            kesztyűt biztosítani tudjunk!

Szendvicset, ásványvizet, üdítőt
               biztosítunk!

2017 szept.16-án
    szombaton
 8-12 óra között

Várjuk egyesületek, magánszemélyek
jelentkezését a következő pontokon:
1: Ötvös u.-Szövő u. (Martin Norbert)
2: Visegrádi u.-Zólyom u.
                (Fülöp Sándorné, Magdika)
3: Dunapart (Pluhár István)
4: Tárnoki u.temető melleti rész
                                (Bada Zoltán)

Ha örökbe fogadná 
Buksit vagy Dingót, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Buksi 3 év körüli, kistestű kanocs-
ka. Élénk, vidám, emberbarát, sze-
reti a társaságot, általában ku-
tyákkal is problémamentes.

Dingó barátságos, 1 év körüli, 
mozgékony kan kutyus. Kertes 
házba költözne szívesen, egyedüli 
kedvencnek is ideális.

Élménypedagógia a nyelvoktatásban!

ovisoknak babáknak iskolásoknak

Angol nyelvoktatás gyerekeknek
3hónapos kortól 19 éves korig.

www.helendoron.hu

Tel.: 30/427-4027
e-mail: erddiosd@helendoron.com
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Az akció a készlet erejéig tart!
BOMBA ÁRON!
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EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
1123 Budapest, Kék Golyó u. 24. 70/60-50-123
1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61.  70/607-2222

Csak személyesmegrendelés esetén!
Nyugdíjasoknak plusz kedvezmény!

AJTÓ – ABLAK – ÁRNYÉKOLÓ – KAPU

Műanyag ablakok
AKÁR 2 hÉT ALATT!

Beltéri ajtók
AKÁR 5 hÉT ALATT!
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A mAgAzinbAn vAló megjelenésről, A szAbAd hirdetési felületekről
hirdetési tAnácsAdó kollegáink, ügyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

Ingatlanmelléklettel!g

Sztárinterjú
Malek Andreáva
• Együttélés kontraházasság

•a lEgszEbbőszi balkonnövén
yEk

• csináljunkbábszínházat

•a gyErEkkori Elhízás kockáza
tai

é ü ő

i

szEptEmbErbEn ismét családi lapozó!
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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.

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Asztaldíj: 1250 Ft. További információ 
Czinderné Bea (06-30-597-8823).
Szeptember 16-án, szombaton 9–12 óráig
SZÍNHÁZ
Hunyady Sándor: A vöröslámpás ház
Zenés vígjáték két felvonásban, a Turay 
Ida Színház előadásában
Szeptember 24-én, vasárnap 15 órakor

KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
A legújabb Mammilláriák 
bemutatása
Előadó Füleki József

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 14., csütörtök 17 óra

ELŐZETES
MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
Előadások 10 órakor óvodásoknak, 14 
órakor kisiskolásoknak. A bérletek ára 
2250 Ft. Jelentkezés és további informá-
ció: 06-30-597-8823-as telefonszámon, 
Czinderné Tassi Beáta.
Hetvenkedő János
A Magyar Népmeseszínház előadása
Október 9-én, hétfőn
Ludas Matyi
A Szegedi Miniszínház előadása
November 20-án, hétfőn
Itt van a szép víg karácsony
A Katáng Zenekar karácsonyi koncertje
December 11-én, hétfőn
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!
A háromalkalmas bérlet ára 7500 Ft. 
Bérletek válthatók a művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 10–18 óra 
között.
A vöröslámpás ház
Zenés vígjáték két felvonásban
Szeptember 24-én, vasárnap 15 órakor
Indul a bakterház
Vígjáték két részben
Október 15-én, vasárnap 15 órakor
Francia szobalány

Vígjáték két felvonásban
November 19-én, vasárnap 15 órakor

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

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-vasárnap 10–18 
óráig
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Inverse Everest 2016
Fotókiállítás Földünk legmélyebb bar-
langjáról. A kiállításra a belépés díjtalan
Megtekinthető szeptember 24-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

3276 expedíciós nap

A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-

fus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül

Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 

kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 

emlékére
Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes árú 
jegy 1000 Ft, a kedvezményes jegy 
ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 
kiállításonként

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-

gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 

információk elérhetőek a 06-23-365-470 

telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 

honlapon

Értesítjük Önöket, hogy a 
könyvtár kötészeti 

szolgáltatása szünetel.

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
Bővebb információt honlapunkon és 
könyvtárunk egyéb elérhetőségein 
kaphatnak az érdeklődők.
BETLEHEMKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
A pályázattal kapcsolatos időbeli üte-
mezést (leadás, szavazás) és minden 
tudnivalót megtalálnak könyvtárunk 
honlapján!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Világjáró könyvválogató
Japánról szóló kötetekből és a japán 
irodalom gyöngyszemeiből
Szeptember 27-ig

A belépés minden 

rendezvényünkre ingyenes! 

Foglalkozásokra csoportokat 

csak előzetes egyeztetés után 

tudunk fogadni. Kérjük, hogy 

legalább két héttel előre 

kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 

telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 

zajlik majd. Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
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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: 10-től 18 óráig

Péntek: 10-től 17 óráig

Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA

2030 Érd, Sárd u. 35.

Tel.: 06 23 375 933

Kedd, szerda, péntek: zárva

Hétfő: 10-től 18 óráig

Csütörtök: 10-től 17 óráig

Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

Családi jegy váltása, érvényes 
diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és 
nyugdíjasigazolvány 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

TÁRLAT
Művészet és technika
A Regensburgi Egyetem hallgatóinak 

kiállítása
Megtekinthető szeptember 23-ig.

SzEpTEMBEr 18., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
19:50  2017–2018. évi  női kézilabda-

bajnokság
 Vasas SC–Érd  
21:05 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval
21:45  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Stenczinger Norbert  előadása
22:00 Bibliai Szabadegyetem   63/90. rész
23:00 Mozgás
 sportmagazin
23:30 Monda és valóság határán 8/10.
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
  0:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:15 Híradó
  0:30 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 19., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép                                   
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 Dr. Lonnie Smith Trio
21:05 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csepel FC 
 23:40 Műábránd
   0:00 Mozgás
 sportmagazin
   0:30 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
   0:45 Híradó
    1:00 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 20., SzErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 Bibliai Szabadegyetem   64/90. rész
21:00 Héjanász az Hepehupán
 tévéfilm  
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
22:50 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:05 Híradó
 23:20 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 21., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 116. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Vasas SC–Érd 
21:45 Kempo magazin
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 Mozgás
 sportmagazin
23:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Stenczinger Norbert  előadása
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00    Híradó
  0:15 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 22., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 116. rész
20:00 Műábránd
20:20  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–MTK Budapest 
21:35 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:05   Határon 1988–89
 dokumentumfilm
23:05 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10  Híradó
 0:25 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 23., SzOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Stenczinger Norbert  előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm  
21:45 Bibliai Szabadegyetem 64/90. rész
 dokumentumfilm
 22:45   Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  23:15 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 24., 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  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–MTK Budapest (ismétlés) 
22:15 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:10   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Stenczinger Norbert  előadása
23:25 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:55 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:25 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.

Előadások:
10 órakor óvodásoknak
14 órakor kisiskolásoknak
A bérletek ára: 2250 Ft
Jelentkezés és további információ 
a 30/597-8823 telefonszámon  
Czinderné Tassi Beátánál
E-mail: tassi.beata@szepesmk.hu

 DECEMBER 11.

2017
ŐSZ

 OKTÓBER 9.
HETVENKEDŐ
JÁNOS 

           NOVEMBER 20.

ITT VAN A SZÉP 
VÍG KARÁCSONY

LUDAS MATYI
a Szegedi Miniszínház előadása

a Katáng Zenekar karácsonyi koncertje

a Magyar Népmeseszínház 
előadásában
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Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Sport 
és Ifjúsági Bizottsága a civil 
szervezetek önkormányzati 
támogatásáról szóló 4/2007. 
(II.26.) számú önkormány-
zati rendeletben foglaltak 
alapján pályázatot hirdet az 
Önkormányzat közigazga-
tási területén működő civil 
szervezetek részére. (Civil 
szervezet: a civil társaság, a 
Magyarországon nyilvántar-
tásba vett egyesület és az 
alapítvány.)
A Sport és Ifjúsági Keretre 
pályázhatnak mindazon civil 
szervezetek, amelyek az aláb-
biakban felsorolt feladatokat 
kívánják megoldani:
•	 ifjúsági korosztály számára 

legalább havi rendszeresség-
gel közösségi összejövetelek, 
klubok programjainak szer-
vezése;

•	ifjúsági és gyermeksport 
rendezvények szervezése, 
versenyeken való részvétel;

•	szorgalmi időszakon kívüli 
programok megvalósítása 
(hétvégi, szabadidős, szünidei 
stb.);

•	gyermek- és ifjúsági táborok 
szervezése, azokon való 
részvétel;

•	fogyatékkal élők részére szer-
vezett sport- és szabadidős 
rendezvények megtartása.

A pályáztatás rendje
A program megvalósításának 
határideje a pályázat kiírását 
követő legkésőbb 1 év, a pá-
lyázat szakmai és pénzügyi 
beszámolójának benyújtási 
határideje legkésőbb a pályázati 
cél megvalósulásától számított 
30. nap.
Ugyanazzal a programmal csak 
egy kerethez lehet pályázni.
Valamennyi keretre együttvéve 
legfeljebb kettő pályázat ad-
ható be.
A benyújtási határidőt követően 
beérkezett/postára adott pályá-
zat érvénytelen.
A pályázat hiányosan kitöltött 
adatlap és a kötelező mellékle-
tek hiánya esetén érvénytelen. 
Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség.
A 2017. 09. 01. és 2017. 12. 31. 
között megrendezésre kerülő 
ifjúsági és sportrendezvények, 
események támogatására vehe-
tő igénybe.

A benyújtás módja
Pályázni a pályázati adatlap 
benyújtásával, az abban meg-
határozott dokumentumok 
csatolásával lehet úgy, hogy 
ugyanazon civil szervezetnek 
több pályázat benyújtása esetén 
a programhoz közvetlenül nem 
kapcsolódó pályázati dokumen-
tumok közül a bírósági bejegy-

zés másolatát, az alapszabályt, 
az alapító okiratot, a polgári jogi 
társasági szerződést, a köztarto-
zás igazolást vagy nyilatkozatot 
tárgyévben csak a legelső pályá-
zatához kell csatolnia.
A pályázat benyújtható:
•	személyesen ügyfélfogadási 

időben Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Humán Irodáján (Érd, Budai 
út 8. fsz.), ügyfélfogadási 
időn kívül az Ügyfélszolgálati 
Irodán (Érd, Alsó u. 3. fszt.);

•	postai úton Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Humán Irodájának (2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf. 31.) címezve.

A pályázatot egy példányban, 
zárt borítékban kell benyújtani. 
A borítékra kérjük ráírni: „Sport 
és Ifjúsági Keret pályázat”. 
Postai úton benyújtott pályázat 
esetén a benyújtási határidőn a 
postára adás idejét kell érteni.
A pályázatok kiírása, valamint a 
beérkezett pályázatok elbírálá-
sáról és a támogatás odaítélé-
séről történő döntés a Sport és 
Ifjúsági Bizottság hatáskörébe 
tartozik.
Alapítványok esetében az 
e rendelet szerint nyújtott 
támogatás alapítványi forrás 
átadásának minősül, melyről 
a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja 

alapján – a bizottságnak a 
támogatás odaítéléséről szóló 
döntése figyelembevételével – a 
Közgyűlés határoz.

Az önálló bankszámlával 
nem rendelkező civil társaság 
pályázónak pályázatában 
kötelezettségvállaló szerveze-
tet kell megjelölnie, amely a 
támogatási összeg fogadására 
saját bankszámláját az önálló 
bankszámlával nem rendelkező 
kedvezményezett részére biz-
tosítja.

A benyújtás határideje
Az önkormányzat honlapján 
való megjelenést követő 30. 
nap (2017. 10. 01.). A pályáza-
tok elbírálásának határideje a 
benyújtási határidő leteltétől 
számított 15 nap.

A pénzügyi támogatás fel-
használása és elszámolása
A pályázatonként elnyerhető 
legnagyobb támogatás összege 
legfeljebb 600 000 Ft lehet.
A pályázatok elbírálásánál 
előnyt élveznek azok a pályázók, 
akik a pályázati cél megvalósí-
tásához saját forrással is rendel-
keznek.
Ha a civil szervezet programja 
pályázata alapján a meghatáro-
zott határidőn belül, de a pá-
lyázat odaítélését követő évben 
valósul meg és ugyanabban az 
évben ismét sikerrel pályázik, 

az új támogatási szerződés 
mindaddig nem írható alá, míg 
a korábbi támogatással kapcso-
latos elszámolás és beszámoló 
elfogadása meg nem történt. 
Amennyiben az elszámolás és a 
beszámoló elutasításra került, 
az illetékes bizottság az újabb 
támogatás odaítéléséről szóló 
döntését visszavonja.
A nyertes pályázókkal az Önkor-
mányzat támogatási szerződést 
köt. A civil szervezet a támoga-
tás összegének felhasználásáról 
a támogatási szerződésben 
meghatározott módon köteles 
elszámolni, illetve a megvaló-
sulásról szakmai beszámolót 
készíteni, amely benyújtásának 
határideje legkésőbb a pályázati 
cél megvalósulásától számított 
30. nap.
A támogatási szerződésben rög-
zített céltól eltérő felhasználás, 
valamint a feladat teljesítésének 
elmaradása esetén, illetőleg, 
ha a civil szervezet a támogatás 
igénylésekor lényeges körül-
ményről, tényről valótlan vagy 
hamis adatot szolgáltatott, vagy 
a felhasználásról nem számol el, 
a támogatás összegét vissza kell 
fizetni.
A döntésről valamennyi pályázót 
írásban értesítjük.

Sport és Ifjúsági Bizottság

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Közgazdasági Iroda, Adócsoport

ADóügYI ügYInTÉZő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. 
pontja szerinti feladatkör.

Ellátandó feladatok: helyi iparűzési 
adóval kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 gazdasági középiskolai végzettség, 

vagy középiskolai végzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, 
banki ügyintézői, informatikai, 
műszaki, logisztikai, menedzserasz-
szisztens szakképesítés;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi munka-

körben eltöltött gyakorlat,

•	 közigazgatási alapvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget igazoló okira-
tok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. november 1.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. október 20. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kartikné Szilágyi Enikő, 
a Közgazdasági Iroda, Adócsoport, 
csoportvezetője nyújt, a 06-23-522-
317-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Me-

gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 14/3943-11/2017., vala-
mint a munkakör megnevezését: 
adóügyi ügyintéző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére– Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó 
utca 1. I. em. 115.

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

•	 a kinevezés határozott időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.
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AZ ÉTH FELHÍVÁSA
Bejelentkezés  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba
Felhívjuk az Érd városában lakóingatlannal rendelkező valamennyi lakos figyel-
mét, hogy a hulladékszállítás a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatások 
körébe tartozik.
Ez azt jelenti, hogy minden érintett ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatást 
végző cég (itt most az ÉTH) nyilvántartásában szerepelnie kell. Amennyiben ez 
a nyilvántartásba vétel bármely okból eddig elmaradt, azoknak be kell jelent-
kezniük ebbe a nyilvántartásba. A bejelentkezés megtehető személyesen (2030 
Érd Sas utca 2.), vagy ugyanerre a címre írt levélben, vagy elektronikus úton:   
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu. A bejelentkezéssel kapcsolatban telefonos tájékoz-
tatás is igénybe vehető: 06/23-522-600
Az ÉTH hulladékszállítási szolgáltatása díjköteles, amit negyedéves ütemezés-
ben kell megfizetni. Ennek fejében díjmentes jogosultság keletkezik:
•	 a heti rendszeres kommunális hulladékszállításra,
•	 a havi egyszeri szelektív hulladék elszállítására,
•	 a hulladékudvar igénybevételére,
•	 évi egyszeri lomtalanítás igénylésére.
A tájékoztatóval kapcsolatban a fenti elérhetőségek bármelyikén szívesen állunk 
az érdeklődők rendelkezésére.

Az ÉTH Sajtószolgálata

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városrendészeti Csoport

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 14. 
pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 a közterület használatával össze-

függő hatósági ügyintézés;
•	 a Városrendészeti Csoport köz-

terület-felügyelői által megtett 
intézkedések, szabályszegési 
ügyek során keletkezett adatok 
feldolgozása, rendszerezése, 
lekérdezések, a kapcsolódó leve-
lezés lebonyolítása, statisztikai 
kimutatások és vezető információk 

kinyerése, összeállítása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: Az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsé-
szettudományi, társadalomtu-
dományi, hittudományi, jogi, 
műszaki szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;

•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban hatósági 

területen eltöltött gyakorlat,
•	 közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. október 16.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. október 3. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Sike Attila Városrendészeti 
Csoportvezető nyújt, a 06-23-522-314-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának  
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
13/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: hatósági ügyin-
téző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére, Személyzeti 
Csoport, Pest megye, 2030 Érd, 

Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd,  
Fehérvári út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szociális munka eszközeivel és 

módszereivel segítséget nyújt az 
utcán életvitelszerűen tartózkodó 

egyéneknek az életvitelük javítá-
sában, ügyeiknek intézésében, és 
hozzájárul a családi és társas kapcso-
latok újrafelvételéhez;

•	 krízisidőszakban napi szinten kapcso-
latot tart a hajléktalan személyekkel, 
csoportokkal és biztosítja számukra 
az életfenntartáshoz szükséges 
feltételeket.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvég-

zettség, közösségi szociális munkás 
vagy szociálpedagógus, szociális 
menedzser, okleveles szociális mun-
kás, okleveles szociálpolitikus;

•	 B kategóriás jogosítvány;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: határozott fellépés.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló 
szintű konfliktusmegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

ványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes 

adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 29. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt 
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális 

Gondozó Központ – Érd címére törté-
nő megküldésével (2030 Érd, Emma 
utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/712/2017, 

valamint a munkakör megnevezését: 
utcai szociális munkás;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag a 

megjelölt végzettségekkel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatá-
son vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. október 2.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást 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



30%-kal nőtt a pedagógusszakra jelentkezők száma

Újraemelkedikapedagógusokbére
Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptem-
berétől a pedagógusok, akkor fejeződik be ugyanis a
2013-ban beígért béremelés újabb üteme.

OKTATÁS Az elmúlt évtize-
dek egyik legjelentősebb pe-
dagógusbér-fejlesztése foly-
tatódik szeptemberben, az
érintettek hét-tízezer forint-
tal magasabb fizetésre szá-
míthatnak. A pedagógusok
bére az elmúlt néhány évben
átlagosan ötven százalékkal
emelkedett. 2010-ben, ami-
kor a jelenlegi kormány át-
vette az ország vezetését, a
pedagógusok anyagi és er-
kölcsi elismertsége igen ala-
csony volt. Éppen ezért a pe-
dagógusok voltak az elsők,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabi-
net. Hét évvel ezelőtt egy
húsz éve tanító, főiskolai
végzettségű pedagógus
bruttó 149 ezer forintot kere-
sett, míg az idei év végére a
fizetése bruttó 301 ezer fo-
rint lesz. A béremelés érinti
az óvónőket, az óvodapeda-
gógusokat, a logopédusokat,
a fejlesztő pedagógusokat, a
felsőfokú végzettségű böl-
csődei nevelőket, valamint a
területi gyermekvédelmi

szakszolgálatnál dolgozó
örökbefogadási tanácsadó-
kat is.
A fizetések rendezése ha-

tással van a pályaválasztás-
ra is. Ma már egyre több fia-
tal dönt a pedagógus-életpá-
lya mellett. Egy fiatal, pálya-
kezdő, főiskolai végzettségű
óvodai pedagógus, vagy pá-
lyakezdő, főiskolán tanult
bölcsődei nevelő bruttó bére
is emelkedett, méghozzá
hatvanezer forinttal. Való-
színűleg a béremeléseknek
is köszönhető, hogy rövid idő
alatt harminc százalékkal
nőtt a pedagógusszakra je-
lentkezők száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen lát-
ják kiszámíthatónak, vonzó-
nak a pályát. Palkovics
László oktatási államtitkár
korábban azt mondta: 2013
és 2016 között ötezerrel nőtt
a tanárok száma. Hozzátet-
te: a kormány folyamatosan
korrigálja a korábban beve-
zetett bolognai rendszert,
amely hozzájárult a szakta-
nárok hiányához. Ismertet-
te, hogy 2010-hez képest 552

milliárd forinttal többet költ
a kormány oktatásra, jövőre
a köznevelés mintegy 71 mil-
liárdos többletet kap.
A 2012-es esztendőhöz ké-

pest jövőre 315 milliárd fo-
rinttal több jut a pedagógu-
sok béremelésére, amellyel a
kormány azt szeretné elérni,
hogy a tanítók és tanárok
megbecsülést, a diákok pe-
dig jobb minőségű oktatást,
versenyképes tudást kapja-

nak. Maruzsa Zoltán közne-
velési helyettes államtitkár
azt mondta, kibővítenék a
nehéz körülmények között

végzett munkáért járó, eddig
kizárólag területi alapon biz-
tosított pótlékot a pedagógu-
sok körében. Forrás: MW

Minősítésselmégmagasabbafizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minősítési
eljárásban, ami lehetővé teszi, hogy jövőre magasabb fize-
tési kategóriába lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal
közlése szerint, a jövő évi eljárásokra eddig 10 502-en jelent-
keztek, de várják a további pályázókat is.

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

Érkeznekaz iskolákbaaz ingyenes tankönyvek
ISKOLA Több mint egymil-
lió diák kapott ingyen tan-
könyvet augusztus végéig. A
kormány döntése alapján az
új tanévtől már nemcsak az
alsó tagozatos diákok, ha-
nem az 5-9. osztályos tanu-
lók is ingyen jutnak a tan-
könyvekhez. Erre 12 milli-
árd forintot különítettek el a
költségvetésben – ismertette
a részleteket Rétvári Bence,
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára. A politikus jelez-
te, hogy a szeptemberi csalá-
di pótlékot is több mint egy
héttel korábban, augusztus
végén folyósították, mivel
sok családnak fokozott
anyagi megterhelést jelent
az iskolakezdés.
A Könyvtárellátó (KEL-

LO) szerint nem lesz gond az
iskolakezdéskor, mert idő-
ben megérkeztek az oktatási
intézményekbe a kiadvá-

nyok. A tízmilliomodik tan-
könyv már július 19-én,
vagyis határidő előtt elké-
szült, a kiadványok nagy ré-
szét Debrecenben, az Alföldi
Nyomdában gyártották. A
magyar könyvnyomtatási
kapacitás 70 százalékával
rendelkező konzorcium idén
1001 különböző állami tan-
könyv nyomtatására kapott
megrendelést. A nyomdai
munkák befejezése után a
KELLO elkezdte kiszállítani
a tankönyvcsomagokat.
Jelentősen nőtt a gyerme-

kek szünidei étkeztetésére
fordított pénz is. Rétvári
Bence korábban azt nyilat-
kozta, hogy 2010-óta közel
50 százalékkal, 370 forintról
570 forintra emelkedett az
egy gyermek egynapi nyári
szünidei étkeztetésére fordí-
tott összeg. Mint kifejtette,
az étkeztetés időtartama 54
napról 70 napra nőtt, a napi

költségkeret emelésével pe-
dig bőségesebb és jobbminő-
ségű ételt kapnak a szünet-
ben a szociálisan rászoruló
gyerekek.
A szünidőben naponta

több mint 136 ezer gyermek
számára kértek szüleik

szünidei étkeztetést. Rétvári
Bence azt is közölte, hogy
idén mintegy 74 milliárd fo-
rintot költ a kormány ingye-
nes, illetve kedvezményes
gyermekétkeztetésre, ami
már több mint két és félsz-
erese annak, amit az MSZP-

kormány az utolsó évében,
2010-ben biztosított erre a
célra.
Mindemellett a tehetősebb

önkormányzatok maguk is
hozzájárulnak a szünidei ét-
keztetés ellátásához.

Forrás: MW

Ismét vonzóapedagógusi pálya, jelentősenemelkedettazok száma,akik ezena területenhelyezkedné-
nek el Fotó: Shutterstock

Időben érkeznek a tankönyvek Fotó: MTI
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KAMATTAL
0%

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!

Válassza az MFB kiszámítható hitelét,
• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,

fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel igénybe vehető,

• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári megtakarítását,

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel!
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000

17hirdetés  | 2017. szeptember 13. |
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Nyí lt nap az Idősek Klubjában
Az érdeklődők megismerkedhettek a tagokkal, a klub 
életével, és részt vehettek a foglalkozásokon is, aki pe-
dig kedvet kapott ahhoz, hogy rendszeres látogató le-
gyen, csatlakozhatott a tagokhoz.

Az időseknek éppúgy 
szükségük van társaságra, 
szórakozásra, igényes idő-
töltésre, mint a fiataloknak, 
csak ők ezt az igényüket 
már nehezebben tudják ki-
elégíteni. Nekik jelent jó 
megoldást a Szociális Gon-
dozó Központ Időseket Ellá-
tó Központjához tartozó Idő-
sek Klubja, ahol színes prog-
ramokkal, napi háromszori 
étkezéssel, háztól házig 
szállítással várják a nyugdí-
jasokat.

Szeptember 5-én nyílt na-
pot tartottak, hogy az érdek-

lődők belekóstolhassanak a 
klub életébe. Ottjártunkkor 
épp az igen népszerű fonal-
játék volt a program: a részt-
vevők egymásnak dobálták 
a gombolyagot, és közben 
kérdéseket tettek fel egy-
másnak a családról, a fiatal-
korról, a mindennapokról. A 
játékban a látogatók is részt 
vehettek – mint például Ica 
néni, aki az unokája kísére-
tében ismerkedett a klubbal.

– Szeretnénk minél több 
emberrel megismertetni ezt 
a fajta nappali ellátást. Ér-
den nagyon sok nyugdíjas-

klub működik; ezek prog-
ramjai rendszerint az aktí-
vabb, önállóan közlekedő 
idős embereknek szólnak, 
mi viszont a házhozszállí-
tásnak köszönhetően a ne-
hezen mozgó szépkorúak-
nak is napközbeni ellátást, 
foglalkozásokat, szórako-
zást nyújtunk – mondta la-
punknak Érsek Sándorné 
egységvezető, hozzátéve: 
van, aki a hét öt napján itt 
van, mások csak hetente há-
romszor-négyszer jönnek. A 
85 esztendős Magdi néni 
például szinte mindennap: a 
férje halála óta egyedül él, és 
azért jött a klubba, hogy tár-
saságra, barátokra leljen.

A klubba még fogadnak je-
lentkezőket. Az ellátás nem 

ingyenes: a térítési díj jöve-
delemfüggő, de legfeljebb 
annak 30 százaléka. Ezért 
az összegért napi háromszo-
ri étkezést, különféle prog-
ramokat, foglalkozásokat 
nyújtanak, és hetente egy-
szer pszichológus is elláto-

gat a házba, az idősek vele is 
megbeszélhetik ügyes-bajos 
dolgaikat. Aki többet szeret-
ne tudni erről a szolgáltatás-
ról, érdeklődhet személye-
sen a Jázmin u. 8. szám alatt 
vagy a 06-23-360-545-ös te-
lefonszámon. n Á. K.

„Ér d Budapest új szőlőskertje”
Minden eddigi látogatórekordot megdöntött a szüreti 
mulatság a hétvégén, amire nemcsak az érdiek mentek 
ki szép számban, de rengetegen érkeztek az ország kü-
lönböző településeiről is, hogy együtt elevenítsék fel a 
szüreti szokásokat és bulizzanak az Intim Torna Illegál 
koncertjén.

Az ófalusi Pincetulajdo-
nosok Egyesülete tavasszal 
már nagy sikerrel változta-
tott rendezvényeinek eddi-
gi koncepcióján és nyitotta 
ki a présházakat, szerve-
zett gyermekprogramokat 
és indított városnéző kisvo-
natot a központ és a pince-
sor között. Mindezzel azt 
szeretnék elérni, hogy egy-
részt meg tudják mutatni, 

milyen gyönyörű pincesor 
van Érden, hogy az ideláto-
gatók megkóstolhassák a 
díjnyertes érdi borokat, 
másrészt nyitni kívántak a 
fesztiválozók felé. A tavaszi 
Szőlővirág Ünnepen is na-
gyon sok résztvevő nyilat-
kozott úgy: bár 20–30 éve 
itt élnek Érden, soha nem 

voltak a pincesoron, s most 
a Szüreti Mulatságon is 
százával jöttek azok, akik 
rácsodálkoztak erre a cso-
dálatos miliőre.

– Tizenegy éve rendez-
zük meg a szüreti mulatsá-
got itt a pincesoron, de még 
soha nem voltak ilyen so-
kan. Jó érzés látni és halla-
ni, ahogyan elismerően nyi-
latkoznak az emberek a 

helyszínről és a rendez-
vényről. Az igazi elismerés 
pedig azt hiszem az, ami-
kor egy budapesti férfi azt 
mondta, hogy mostantól 
Érdet tekinti Budapest sző-
lőskertjének – mondta Mar-
tonosi Tamás, a Pincetu-
lajdonosok Egyesületének 
alelnöke.

Az érdi szüret már délelőtt 
elkezdődött. A gyerekeket 
interaktív állatsimogató és 
kézművesudvar, valamint 
bábszínház várta. A bátor 
felnőttek pedig részt vehet-
tek az első érdi fröccsfutá-
son, amire igaz csak kilen-
cen neveztek be, de többen is 
szurkoltak a fiúknak és a 
lányoknak, mert volt hölgy 
nevezője is a mezőnynek. Vé-
gül Süle Benjamin volt a 
leggyorsabb, aki lefutotta az 
5x400 métert és hajtotta le 
az öt hosszúlépést.

Közben a színpadon fellé-
pett a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus és a Lu-

kin László Zeneiskola fú-
vószenekara is, majd 14 óra 
után a Hamzsabég térről 
indult el a szüreti lovas ko-
csis felvonulás, amely Ófalu-
ban és a városközpontban 
hívogatta a mulatságra az 
érdieket. A falubíró és fele-
sége, a kisbíró, a taposólá-
nyok, az érdi gazdák és a 

táncosok egy gyönyörű me-
netben sétáltak fel a a szín-
padig, ahol már több százan 
vártak rájuk.

Az ünnepi köszöntőket kö-
vetően Mojzner István kato-
likus plébános megáldotta 
az idei termést, majd élő ze-
neszó mellett a hölgyek kita-
posták a szőlőből a mustot, 
amit bárki megkóstolhatott. 
A színpadon ezután fellépett 
az érdi gyerekekből álló Sző-
lővirág Táncegyüttes és a 
Fundoklia Táncegyüttes. 

Őket az Időrabló Rock Band 
követte.

A rendezvény hagyomá-
nyait folytatva T. Mészáros 
András polgármester meg-
koronázta a Szüret Szépeit 
is, amelyet gyermek kategó-
riában Varga Dorina Alexa, 
felnőtt kategóriában pedig 
Válóczi Viktória nyert meg.

A pontot az i-re az Intim 
Torna Illegál fantasztikus 
hangulatú koncertje tette 
fel, majd a szüreti mulatsá-
got utcabál zárta. n -h-

Ottjártunkkor épp az igen népszerű fonaljáték volt a program

A pincetulajdonosok nyitott présházakkal várták az érdeklődőket

Élő zeneszó mellett taposták ki a szőlőből a mustot, amit bárki megkóstolhatott

Az Intim Torna Illegál koncertjére teljesen megtelt a pincesor

A páratlan, páros
                  ajánlat!50%

kedvezmény
a lencsére

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

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

50%
kedvezmény
a keretre

Az akció szeptember
1–30-ig tart.

Az akció egyfókuszú 
szemüveglencsére és 

meghatározott 
szemüvegkeret 

kollekcióra érvényes kollekcióra érvényes 
a készlet erejéig.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
Egészségpénztári kártya elfogadó hely.
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ZUMBAgold
ÚJ HELYEN!

Mi a célja? ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Az izületkímélés mellett egy
kellemes táncos óra az idősebb
korosztálynak és mindazoknak,
akik finomabb ritmusban is
élvezik amozgást.

06-30/632-0917
Érd, Budai út 62. (Olívia Fitness)

Hétfőn 10-11 óráig
Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)
Szerdán és pénteken 10-11-ig. 51

13
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TŰZIFA
Biztos, hogy idén semmarad el a tél!

Vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni egész télen.

Rönkben, kalodában vagy ömlesztve.

Érd, Felső utca 31/A • 06309509816
www.tuzifaker.hu

51
15
37

49
79

55

Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
ld elszállítást vállalunk.
Tüzifa eladás.

49
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

H-P: 7-17h
Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h

Fű fa
Zöldudvar

2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

GGyyeerrmmeekk yyóó yycciippőő
oorrvvoossii renddellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre
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30 nap
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Érdi legény (a) Gánton
Hazánkban több mint fél 
évszázada szeptember 
első vasárnapján ünneplik 
a bányásznapot. Városunk-
ban ugyan – bánya hiányá-
ban – nem vált szokássá az 
erről a napról való megem-
lékezés, de idén az iroda-
lomkedvelők különleges 
ajándéka némiképpen Ér-
det is összekapcsolta a bá-
nyásznappal.

Az érdi IRKA egy kis kül
döttsége is részt vett a gánti 
Bálás Jenő Bauxitbánya mú
zeumban megtartott bá
nyásznapi ünnepségen, 
amelyen Móczár Csaba, az 
Irodalomkedvelők klubjá
nak egyik alapító tagja a 
„Legények (a) Gánton” című 
költeményét nem csak élő
szóban, hanem maradandó
an, fába égetve is átadta a 
gántiaknak, az egykori bau
xitbányában dolgozókra em
lékezve.

A szokatlan gesztusnak 
az volt az előzménye, hogy 
az IRKA tagjai ez év márciu
sában a gánti Fecskepalotá
ban töltöttek el egy közös
ségépítő hétvégét, s ekkor 
alkalmuk volt megtekinteni 

a helyi múzeumot is. Az ott 
tapasztaltak pedig olyan 
mélyen megérintették a 
versírót, hogy rövid időn be
lül papírra vetette azokat a 
sorokat, amelyeket később 
fába égetve is megörökített 
– árulta el lapunknak Mó
czár Csaba.

– Azon a tavaszi kirándu
láson igen jó hangulatú tár
saság érkezett ide a múze
umba – emlékezett a szerző 
–, s az első lépéseknél még 
egymást ugratva, viccelődve 
indult a bejárás, de ahogy 
haladtak beljebb a föld alatti 
kiállítóteremben, egyre in
kább elcsendesedtek, mert 
valamennyien a látottak, ta
pasztaltak hatása alá kerül

tek. Olyannyira, hogy később 
sem tudott szabadulni ezek
től az érzésektől, mély nyo
mot hagytak a lelkében, szin
te beleégtek, ahogyan e vers
sorok is ebbe a táblába – fo
galmazott Móczár Csaba.

Nem is lehetne jobb helyen 
ez a költemény, mint épp itt, 
a bányamúzeumban – erősí
tette meg a rövid ünnepsé
gen a szerzőt és az érdi 
IRKA kört bemutatva Daró-
ci Lajosné. A megemlékezés 
zárásaként Spergelné Rádl 
Ibolya polgármester asz
szony megkoszorúzta a mú
zeum emléktábláját, majd a 
résztvevők elénekelték a bá
nyászhimnuszt.

QQ B. ÁBrahÁm

Életre szóló nyereség
Tizenkettedik alkalommal rendezi meg szeptember 
15-én a Városi Anyatejes Napot az Érdi Védőnői Szol-
gálat. A felnőtteket előadásokkal, bemutatókkal, a 
gyerekeket zenés foglalkozással várják.

„Szoptatás –  egy életre 
nyerhetsz vele!” – ez a jel
mondata az idei rendez
vénynek, amit a szoptatás 
világhetéhez kapcsolódva, 
a gyermeküket anyatejjel 
tápláló édesanyák megün
neplésére tartanak az érdi 
védőnők. Minden esztendő
ben más és más körzet 
szervezi a programot – 
idén a BajcsyZsilinszky út 
143. szám alatti tanácsadó
ban dolgozó védőnők ren
dezik az anyatejes napot.

– A kismamákat, édes
anyákat, illetve az érdek
lődőket verssel köszönt
jük, majd szoptatási él
ménybeszámolót hallhat
nak, ezt három előadás 
követi: egy meghívott 
gyógytornász beszél a Dé
vényterápiáról, majd az 
újjáélesztés mikéntjét sa
játíthatják el a szülők, 
mentőorvosi irányítással. 
Harmadik előadásunk a 
fogápolással kapcsolatos 
– fogorvos szakértőnk se

gítségével szeretnénk el
oszlatni azt a tévhitet, 
hogy a sokáig tartó szopta
tás a kisgyermek fogainak 
elromlásához vezet – 
mondta lapunknak Rucs-
ka Tiborné védőnő, hozzá
téve: az édesanyákat az 
előadások mellett kisma
maruha, hordozókendő 
és termékbemutatóval, a 
gyerekeket zenés foglalko
zással várják.

Lesznek még meglepeté
sek is, mint például a ma
máknak és babáknak 
egyaránt szóló kangatánc, 
és az édesanyákat meg is 
ajándékozzák.

A Városi Anyatejes Na
pot idén nem a művelődési 
központban, hanem az 
ÉrdÚjváros Római Katoli
kus Plébánia Közösségi 
Házában, a Karolina utca 
1–3. szám alatt tartják.

A programok 9.30tól 12 
óráig tartanak majd, a be
lépés ingyenes.

QQ Á. K.

Daróci Lajosné és Móczár Csaba a bányásznapi ünnepségen
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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Idegenben 2–1-re legyőzte az NB III Nyugati csoportjá-
nak ötödik fordulójában a bajnoki címre esélyes Kapos-
vári Rákóczi FC-t az Érdi VSE labdarúgócsapata. A lis-
tavezető érdiek nem számítottak a második helyezett 
kaposváriak elleni meccs esélyesének, de ez a találkozó 
minden kimenetelt magában hordozott.

A mérkőzés elején, hat 
perc elteltével megszerezte 
a vezetést az Érdi VSE, ami-
kor egy beadás után Szabó 
Alex ért bele rosszul a lab-
dába, a lábáról pedig Slak-
ta kapujába jutott a játék-
szer (0-1). Ezt követően az 
érdiek is több helyzetet dol-
goztak ki, de jobbára a ha-
zaiak akarata érvényesült, 
igaz, a játék ritkán volt fo-
lyamatos, hiszen a feszült 
hangulat és a csúszós pálya 
sok szabály ta lanságot 
szült.

Aztán a 41. percben egy 
szép érdi akció után Németh 
Gábort buktatta tizenegyest 
érően Slakta Balázs. A meg-
ítélt büntetőt Koós Gábor a 
kapu bal sarkába lőtte (0–2). 
Az első játékrész végén még 
Sóron hibázott ziccert a ka-
posváriaktól.

A fordulás után dominált a 
házigazda, de Kertész Ferenc 
kapuját csak a 77. percben 
tudták bevenni, amikor egy 
szövevényes támadás után 
Sóron Tibor lapos lövése ta-
lált utat az érdi kapuban. A 

Nagy rangadót nyert az Érdi VSE

KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC–ÉRDI VSE 1–2 (0–2)
Kaposvár, 800 néző. V: Zierkelbach (Iványi I., Molnár M.)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. – 
Koós, Kónya (Pallagi, 68.), Kelemen P. (Tárkányi, 88.) – Balá-
zsovics (Hegedüs, a szünetben), Pál Sz., Németh G. V. Veze-
tőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Sóron (77.), ill. Szabó A. (6. – öngól), Koós (41. – 
tizenegyesből)

Győ ztes rajt az Arénában
Nagyarányú győzelemmel kezdte meg a női kézilabda 
NB I 2017/2018-as szezonját az ÉRD, miután az első for-
dulóban könnyedén, 35–24-re verte a Békéscsaba együt-
tesét.

A találkozót Klivinyi 
Kinga átlövésgólja nyitotta, 
majd Szabó Laura hétméte-
resből szerzett találata kö-
vette. A folytatásban egy 
vendégtalálat után Katari-
na Krpezs-Slezák előbb a 
szélről, majd lerohanás vé-
gén vette be a békéscsabai 
kaput, ezután öt perc alatt a 
lila-fehérek egy gólt tudtak 
lőni Janurik Kingának, míg 
az érdiek ötször voltak ered-

ményesek, amellyel 9–3-ra 
alakult az állás. A játékrész 
középső harmadában fel-
váltva születtek a találatok, 
a 21. percben 17–11 állt az 
ÉRD Aréna eredményjelző-
jén. A félidő hajrájában a két 
szélső, Katarina Krpezs-Sle-
zák és Coralie Lassource is 
két-két ízben vette be a ven-
dégek kapuját, így a szünet-
ben 21–15-re vezetett az 
ÉRD.

A fordulást követően Ma-
riama Signaté átlövésből 
szerezte a hazaiak első talá-
latát, majd Jamina Roberts 
egy lerohanás végén növelte 
góljainak számát. A 39. perc-
ben Katarina Krpezs-Slezák 
a jobbszélről, a másik balke-
zes, Kiss Nikolett pedig a 
szaggatottról felugorva lőtt 
a hálóba (25–19). A követke-
ző percekben Szabó Laura 
két büntetőt is higgadtan ér-
tékesített, míg Mireya Gon-
zález Álvarez jobbátlövőből 
volt eredményes. Az 52. 
percben Klivinyi Kinga 
előbb talpról, majd két perc-
cel később átlövésből is be-
vette a viharsarki együttes 
kapuját. A mérkőzés hajrájá-
ban Andjela Bulatovics le-
rohanás végén, Kiss Nikolett 
pedig felállt fal ellen növelte 
az érdi gólok számát, míg a 
35–24-es végeredményt Sza-
bó Laura állította be hétmé-
teresből.

– Igazi szezonkezdő mér-
kőzés volt érdi részről, sok 
szép dolog és sok buta hiba 
volt. Ha közhelyesen szeret-
nék fogalmazni, akkor a lőtt 
gólok száma megfelelő, a ka-

pott góloké nagyon magas. 
Rengeteg buta gólt kaptunk. 
Sok új játékosunk van, volt 
ezért izgalom és rendezet-
lenség is a pályán. Nagyon 
bele kell vágnunk ahhoz, 
hogy ez a játék gördüléke-
nyebb legyen. A játékosok-
ban erre meg van a hajlandó-
ság, én bizakodó vagyok, a 
jövőben ennél jobban is tu-
dunk játszani. Az eredmény-
nyel elégedett vagyok és gra-
tulálok a csapatomnak – fo-
galmazott Szabó Edina.

– Boldog vagyok, hogy el-
kezdődött a szezon, már na-

gyon vártuk. Úgy gondolom, 
jól sikerült a felkészülésünk. 
Vannak új játékosaink, így a 
bajnokság eleje sosem köny-
nyű. De ma jól játszottunk, 
voltak jó periódusaink, igaz, 
rosszabbak is, de ez egy első 
mérkőzésen normális. Elé-
gedett vagyok, mert nyer-
tünk. Remélem, hogy jó 
edzésekkel és jó felkészülés-
sel folytatjuk a szezont – ér-
tékelt Andjela Bulatovics.

Az ÉRD legközelebb 
szeptember 17-én, vasárnap 
a Vasas SC otthonában lép 
pályára. n Domonkos Bálint

ÉRD–EUBILITY GROUP-BÉKÉSCSABAI ENKSE 
35–24 (21–15)
ÉRD Aréna, 1100 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 9 (3), M. González 3, A. Bula-
tovics 3, Kisfaludy 1, Klivinyi 3, LASSOURCE 5. Csere: Foggea 
(kapus), Kiss N. 2, Signaté 2, Gávai, Roberts 2, Szabó L. 5 (4), 
Bernát. Vezetőedző: Szabó Edina
BÉKÉSCSABA: Popovics – Kovács Anett 3, Kovacsevics 2, Gi-
dai 1, Zöldi-Tóth 2, WALFISCH 7 (2), Szarka 2. Csere: Györkös 
(kapus), Vukajlovics, Mihálffy 3, Pénzes, Pintér 4, Bottó. Veze-
tőedző: Skaliczki László
Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 2/2.

Tétmeccsen is bemutatkoztak az új játékosok. Coralie Lassource öt 
gólt szerzett  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

Állás lehetőség!
Svájci piac számára dolgozó Servimat International
Kft. azonnali kezdéssel pályázatot hirdet az alábbi

munkakörök betöltésére:

Mechanikai műszerész
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Beszerző, alkatrész raktáros
Elvárások: B kategóriás jogosítvány, megbízhatóság,

rugalmasság

Betanított alkatrész összeszerelő
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel.

A munkavégzéshez szükséges elméleti és a gyakorlati
képzést cégünk biztosítja.
Munkavégzés helye: 2030 Érd Kis-Duna utca 5.

Kereteshirdetésekkel
kapcsolatban

várjukérdeklődésétaz
ertekesites@

erdiujsag.plt.hu
e-mail címen,vagy
a06-23/520-117-es
telefonszámon.
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs: (palántázás, anyag-
mozgatás, csomagolás, komissiózás
– Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál,
Soroksár)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás támogatása.

TÖRÖKBÁLINTI
JÁTSZÓHÁZBA

csapatjátékosokat 
keresünk

recepciós,

beöltözős animátor,
fix, bejelentett munkakörbe.
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Kezdenek a röpisek
Szeptember 24-én kezdi meg története első 
NB II-es szezonját a Delta RSE Érd női röplab-
dacsapata! Az elmúlt években összeállt keret a 
nyáron új játékosokkal egészült ki. Dömötör-
Mátrai Beáta vezetőedző irányításával javában 
zajlik a felkészülés a 2017/2018-as idényre, 
amelynek első találkozóját az MTK Budapest 
vendégeként vívja meg az újonc érdi együt-
tes. A klub a szezonrajtot megelőzően részt 
vesz a szeptember 17-i, Székesfehérváron ren-
dezendő III. Dévényi Tibor emléktornán, ahol 
sorrendben a Dunakanyar SE-vel, a MÁV Előre 
SC-vel és a Tatabánya RSE-vel játszik. A Delta 
RSE Érd épp szeptember 17-én ünnepli fennál-
lása tizedik évfordulóját, s egy nappal később 
az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium torna-
csarnokában mutatja be új csapatát egy sajtó-
nyilvános edzés keretében.

Izgalmas partik
Lezajlottak a „IV. Minaret kupa” nyílt rapid 
sakkverseny küzdelmei. A hétfordulós svájci 
rendszerű verseny izgalmas mérkőzéseket 
hozott.
A győzelmet végül Botos József, a Dunaha-
raszti MTK versenyzője szerezte meg, meg-
előzve Csóli Ödönt (VIADUKT NKFT SE) és 
Schubert Gyulát (Dunaharaszti MTK). A leg-
jobb Érdi VSE versenyző, Horváth Péter a ne-
gyedik helyen végzett, őt követte a magyar 
látássérült válogatott tagja Szilágyi Sámuel, 
majd a SÁRKÁNY DSE sakkozója, Lakatos 
András. A legjobb amatőr sakkozó, Vendég 
Balázs a nyolcadik, a legjobb ifjúsági ver-
senyző, Győrfi Szabolcs (VIADUKT NKFT SE.) a 
tizennegyedik helyen végzett.

QQ Domi

RÖVIDEN

Nagy rangadót nyert az Érdi VSE

hajrában is adódtak lehetősé-
gek az érdiek és a kaposvári-
ak előtt, de több gól már nem 
született, így az Érdi VSE 
2–1-re legyőzte idegenben a 
Kaposvári Rákóczi FC-t.

– Nagyon nehéz mérkőzés-
re számítottunk. Nem gon-
doltam, hogy ennyire nyílt és 
szoros lesz. Sokat tett a Ka-

posvár annak érdekében, 
hogy a három pontot otthon 
tartsa. Be kell vallani, hogy 
több helyzete volt, mint ne-
künk, de szerencsével sike-
rült megtartani a három 
pontot. Gratulálok az ellen-
félnek  – mondta Limperger 
Zsolt.

QQ Domonkos

Kelemen Patrik harcolta ki az érdiek tizenegyesét, amely győzelmet 
ért az Érdi VSE-nek  (Fotó: Balogh István)

Ezü stös horvát kaland
Az Érdi Baseball és Soft-

ball club már harmadik éve 
szállt versenybe a Horvátor-
szágban megrendezésre ke-
rülő nemzetközi Vindija Ba-
seball Tornán. Több mint 
harminc játékos utazhatott 
ki Érdről, hogy versenybe 
szálljon a külföldi, szerb, 
szlovén és a helyi horvát ba-
seballcsapatokkal.

A torna folyamán három 
nap alatt több mint húsz 
mérkőzést játszottak a csa-
patok. Az Érd U12-es csapa-
ta veretlenül jutott el a dön-
tőig a hároméves szereplés 
alatt először. A döntőben 
nagy küzdelmek során a ma-
gyar védelem megtört a nyo-
más alatt és a helyi csapat 
nyerte a mérkőzést 8-4-re.

Az U16-os, idősebb érdi 
csapat egy fárasztó első nap 
után még mindig képes volt 
elég mérkőzést nyerni ah-
hoz, hogy bekerüljön a dön-
tőbe. Hasonló eredménnyel 
(8-5) a horvát csapat került 
ki győztesen, így mindkét 
csapat hatalmas harc után 
második helyezést ért el.

Különdíjat szerzett négy 
érdi játékos is (Hellinger 
Márk, Matolcsi Bálint, Mol-
nár Krisztián, Aaron Oak-
ley) legjobb ütő és védekező 
játékos kategóriában.

Az érdi játékosok büszkén 
és boldogan képviselték hazá-
jukat, s izgatottan várják a 
következő év eredményeit, hi-
szen sok játékos tapasztaltabb 
és még ügyesebb lesz. Q D.B.

Az érdi játékosok büszkén és boldogan képviselték városukat



Érd és környékéről gyakorlott var-
rónőt keresek azonnali kezdés-
sel, egész vagy részmunkaidő-
re, nyugdíjas is lehet. Tel.: 06-
30-6570762.

Az érdi Gyömbér Patika

GYÓGYSZERÉSZ
munkatársat keres.

Érdeklődni: 06-30/210-6072
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Érdi termelő üzem
keres

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címen vagy a 06-30-335-8307

telefonszámon lehet
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kétműszakosmunkarendbe
• Alu AWI hegesztőket
• betanított munkásokat
egyműszakosmunkarendbe
• lakatost
• raktári dolgozót
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás
Amit elvárunk:
precíz munkavégzés
Amunkavégzés helye: Érd
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AKRAUSE Kft.
marketing asszisztenst

keres
Feladat:
• marketing részleg teljes körű támogatása
• kiállítások, házi vásárok, egyéb rendezvé-
nyek lebonyolításában való részvétel

• fordítások készítése
• kiadványok korrektúrája
• egyébmarketinggel kapcsolatos és a
kereskedelmi osztály munkáját támogató
feladatok

Elvárások:
• német nyelv tárgyalóképes ismerete
(legalább erős középfok)

• határozott fellépés, dinamikus személyiség,
kiváló tárgyalási készség

• jogosítvány

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre

lehet küldeni:
adrienn.mammel@krause-systems.hu

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

06-20/326-1996
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?

ÁLLÁST KÍNÁL

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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• MOSODAI BETANÍTOTT MUNKÁS
Feladatok: textíliák válogatása, gépekbe adagolása, vasalása, hajtogatása.

• KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ)
Feladatok: termelési folyamat zavartalanságának biztosítása; elektromos gépek, berendezések
megelőző karbantartása, javítása; meghibásodás esetén hibakeresés, -elhárítás, javítások elvégzése

• KISZÁLLÍTÁSÉRT FELELŐS MUNKATÁRS
Feladatok: tiszta textíliák kiszállításra előkészítése;
szállítólevelek ellenőrzése

Budapest SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.
Osztrák családi vállalkozás teljes munkaidőben,
két műszakos munkarendben az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

www.sa le s iane r.hu

IPARI MOSODÁNKBA MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

Jelentkezés: személyesen és telefonon vagy kérjük, küldje önéletrajzát a hr@salesianer.hu e-mail címre!

AMIT NYúJTUNK: VERSENYKÉPES JÖVEDELEM,
NEMZETKÖZI BIZTOS HÁTTÉR, JÓ MUNKAKÖRNYEZET

Elérhetőségeink: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.; tel.: 06 1 463 71 21, 06 1 463 71 25
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

Vegyi anyag lefejtőt, raktárkezelőt keres
Feladatok:
- Vegyi anyagok mintavételezése, lefejtése,
kiszerelése, tárolása.

- Műszerek, szivattyúk, szelepek, csapok kezelése,
kapcsolása, ellenőrzése.

- Raktáron belüli gépi anyagmozgatás.
- Beérkezett áru kézi-, illetve gépi erővel történő elrakása.
- Szállító járművekről anyagok le- és felrakása.

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

Elvárások:
- Vegyipari tapasztalat,
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
(3324 vezetőüléses targoncákra),

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638

51
06

06

51
09

25

Jelentkezés telefonon: 06-20/849-5128
vagy küldje el önéletrajzát a jelentkezes1@munkaeromester.hu e-mail címre.

Akár azonnali kezdés, bejelentett, hosszú távú
munkalehetőség, teljes munkaidő, fixxx bér
és cafetéria juttatás!
Pályakezdőket is várunk!

Raktárosimunkalehetőség
Törökbálinton!
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Keressenminket a facebook-on:
facebook.com/erdiujsag.hu

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Vízmérő-leolVasó
Munkaköri feladat: A Társaság szolgáltatási területén,
településenként illetve számlázási körzetenként a vízmérők
leolvasása a megadott időszakon belül. A vízmérő
leolvasásakor a mérőhelyről fénykép készítése, a mérőállás
rögzítése.

Pályázati feltételek:
• szakmunkás bizonyítvány (szakközépiskolai érettségi
előnyt jelent);

• megbízhatóság, terhelhetőség, rugalmasság;
• fizikai terhelhetőség, jó általános állóképesség;
• hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű
munkaviszony, 6 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: A Társaság szolgáltatási területe: Érd,
Diósd, Tárnok, Törökbálint, Pusztazámor, Herceghalom,
Sóskút, Remeteszőlős (Magyarország területe)

Munkabér, juttatások: Elérhető jövedelem – teljesítménytől
függően – br. 200.000 – 300.000 Ft, egyéb juttatásokra
a Társaságunknál hatályos Kollektív Szerződés tartalmaz
rendelkezéseket.

Álláshely betölthetőségének ideje: az elbírálást követően
megegyezés szerint
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Fényképes pályázati anyagát
a dunapart@erdivizmuvek.hu e-mail címre

kérjükmegküldeni.

CSALÁDI HÁZ

Somoskő-Újfaluban 80 nm-es
szuterénes családi ház nagy te-
lekkel eladó. 06-30-221-2079
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Gépek szereléséhez gépész kollé-
gát keresünk fiatalos csapa-
tunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-70-
243-1413, 06-30-390-6163

Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés után megmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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OKTATÁS

Orosz, német kezdőknek. 06-30/
566-4456, 06-23/386-324.

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

ALBÉRLET

Bútorozott, szépen berendezett
szoba albérletbe kiadó nemdo-
hányzó középkorú nőnek vagy
két egyetemista lánynak. 55
ezer forint vagy személyenként
30 ezer forint +kaució. 06-20/
344-7466

Független, egyedülálló hölgyet
keres 78-80 év között 83 éves
úr összeköltözéssel. 06-30-264-
2044

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49
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EGÉSZSÉG

Leszoktam a dohányzásróL és
ebben neked is szívesen segítek.

Masason Tibor (30)9712414 51
15
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TÁRSKERESÉS

175 cm-nél magasabb, 65-70 év
közötti úriembert keresek, aki
minden káros szenvedélytől
mentes, intelligens és művelt,
teljesen rendezetten él. A fenti-
eknek én is megfelelek. 06-23-
368-892

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

Most induló érdi varrodába, mun-
kájára precíz varrónőket kere-
sek, jó fizetési lehetőséggel.
Kezdés szeptember közepén!
06-20-223-1300

INGATLAN

Most épülő társasházban 27 m2-
es lakás eladó. 06-20-3662389

TELEK

Tárnokon üdülési telek 4,5 millió
Ft kis házzal eladó. 06-20/263-
1465.

VÁLLALKOZÁS

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Érdi telephelyű cég, nemzetközi
fuvarozásban jártas, megbízható,

gépkocsivezetőt
keres, azonnali kezdéssel.

� Ponyvás furgonra (B kategória )
� 12 tonnás teherautóra (C kategória)
� 40 tonnás nyerges szerelvény (C+E kategória)

Magyarország – Csehország viszonylatban

Jelentkezés:
Email: colorsped@gmail.com

Tel:06-30-658-7279

Nemzetközi gépkocsivezető / sofőr
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A Kludi Szerelvények Kft. felvételt hirdet

öntödeigépbeállító
munkakörbe.

Feltételek:
középfokúgépészeti végzettségvagygéplakatos
szakmunkásvizsga.
Versenyképesbérezéstbiztosítunkprémiummal,
13.havifizetéssel kiegészítve.
Közlekedésihozzájárulás.

érdeklődni teleFonon:
0630856-9798KOÓSCSABA

SzemélyeSen:
KLUDISzerelvényekKft

2049DiósdHomokbányau.75.KoósCsaba
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

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

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

Villanyszerelőt keresünk 8 óra
munkaidőre, nappali műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba, törökbálinti irodaházba. Pá-
lyázni fényképes önéletrajz kül-
désével lehet a ferenc.erde-
lyi@hu.issworld.com email cí-
men vagy a 06-20/418-7812 te-
lefonszámon.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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13Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.

06-20/934-6354
Fizetés: 250.000-350.000 Ft között.

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Gépek szereléséhez villamos/la-
katos kollégát keresünk fiatalos
csapatunkba, diósdi munka-
helyre. Jogosítvány előny! Tel.:
06-70-243-1413, 06-30-390-
6163

KIADÓ INGATLAN

ÉRDEN hosszútávra kiadó 2 sze-
mélynek 1 szoba összekomfor-
tos lakás, külön mérőórákkal,
gépkocsibeállóval. 06-20-
9204261
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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VEGYES

Garázsvásár (szeptember 16-án
és 24-én, 9-14h, Alispán u. 31.)!
Költözés végett eladó Lehel hű-
tőláda 200 literes, új villany
grillsütő, kézikocsi, barna cse-
répkályha, fritőz, Inox szenny-
vízszivattyú, cseresznye háló-
szobabútor plusz heverő, ruha.
cipők, (2-300 Ft/db). Következő
hetekben h-sz-p 9-12h-ig szin-
tén megtekinthető telefonos
egyeztetéssel. Telefon: 06-23/
365-991, 06-30/568-8942.

Ápolás! Nyugdíjas ápolónő gyer-
mekfelügyeletet és idős embe-
rek ápolását, gondozását vállal-
ja. 06-30/9483-735.

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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Idős ember kíséretét, segítését,
utaztatását vállalom, gyakorlat-
tal, leinformálhatóan. Tel.: 06-
30-834-6494

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, ki-
tűntetést, bizsut, ezüstöt, köny-
veket. 06-20/525-1211.

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655

Szőlőprés, 50 literes és daráló el-
adó 40.000,- Ft. T: 06-30/471-
9-111.

Gyönyörű othelló szőlő eladó, 30
kg (lehetőleg egyben). 06-23-
365378

Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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új tető, régi tető átrakását, palatető
felújítását (bontás nélkül) beázás és

viharkár elhárítását legolcsóbban vállalom.

Á s- és kőművesmunká ,

0630/566-90-51
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AUTÓ/MOTOR

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 50

78
39

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261
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Ünn ep az érdi nagycsaládoknál
2006-ban tíz többgyermekes család megalakított egy 
csoportot, amiből egy évvel később létrejött az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete. Akkor negyven-ötven 
tagcsaládjuk volt, most mintegy százhetven. Ők, illetve 
a régió egyéb településeiről érkező nagycsaládok ünne-
pelték együtt az Ága-Boga tizedik születésnapját szom-
baton a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében.

A család bearanyozza az 
ember életét, és a személyes 
boldogság forrása – fogal-
mazott születésnapi köszön-
tőjén dr. Aradszki András 
államtitkár, térségünk Fi-
desz–KDNP-s országgyűlési 
képviselője, hangsúlyozva: 
meg kell változtatnunk azt a 
szemléletet, amely az 

egyént, az ént teszi előtérbe 
és nem a közösséget, ezen 
belül a családot. Mint mond-
ta, a mai politikai klíma e 
tekintetben pozitív irányba 
változik; megfelelő alkotmá-
nyos alapjai vannak annak, 
hogy a család mint érték je-
lenjen meg, és olyan alkotó-
eleme legyen a magyar tár-

sadalomnak, amely rendkí-
vül fontos, és erkölcsileg, 
lelkileg és anyagilag is tá-
mogatott.

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében a 
családok, gyermekek érde-
kében tett városi intézkedé-
sekről beszélt: az új óvodák, 
iskolák építéséről, a már 
meglévők fejlesztéséről, ki-
emelve az Érdi Szakképzési 
Centrumot, amely 4,5 milli-
árd forintból újul meg a kö-
vetkező esztendőben.

– Az érdi gyerekek most 
már itthon, Érden járhatnak 
óvodába, általános és közép-
iskolába, ami nagyon fontos, 
nemcsak a családok, hanem 
a közösség számára is, hi-
szen az, hogy a gyerekek itt 
töltik fiatalságuk meghatá-
rozó éveit, erősíti kötődésü-
ket a városhoz.

T. Mészáros András kö-
szöntőjében méltatta az Ága-
Boga tevékenységét, és tá-
mogatásáról biztosította az 
egyesületet, utalva az eddigi 
sikeres együttműködésre.

A tizedik születésnapot 
ünneplőket Kardosné Gyur-
kó Katalin, a NOE elnöke – 
az Ága-Boga egyik alapítója 

és korábbi elnöke – is kö-
szöntötte, örömét fejezve ki, 
hogy a nagycsaládosoknak 
vannak olyan alapértékeik, 
amelyek szilárdak és válto-
zatlanok: az élet, az anyaság 
tisztelete, az, hogy igent 
mondanak az életre és a csa-
ládra. Az elnök a NOE nevé-
ben köszönetet mondott az 
Ága-Bogának, és reményét 
fejezte ki, hogy így együtt 
még sokáig hasznára lesz-
nek a családoknak, az or-
szágnak.

A tizedik születésnapon a 
torta sem maradhatott el; 
gyertyák helyett a korábbi és 
a jelenlegi elnökök idéztek 
fel emlékezetes pillanatokat 
az Ága-Boga életéből. Mint 

Tóth Andor, az egyesület el-
nöke lapunknak elmondta, 
az Ága-Bogának jelenleg 
százhetven tagcsaládja van, 
ami bő ezer embert jelent. 
Egymást ismerő, egymást 
segítő családok közössége 
vagyunk – hangsúlyozta.

Az ötgyermekes Judit és 
családja 2009 óta tagja az 
Ága-Bogának. Mint lapunk-
nak fogalmazott, „jó embe-
rek vannak itt, akik segíte-
nek egymásnak, és szeretet-
ben vagyunk egymással”. Az 
édesanya szerint az össze-
tartásban, szeretetben és a 
programokban egyaránt fej-
lődött az egyesület az elmúlt 
tíz évben.
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