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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
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S
Láttamár?!

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Új ékszerüzlet nyílt az érdi Intersparban!

Szolid árak, hatalmas
választék, profi kiszolgálás!

Győződjönmeg róla, és
mesélje elÖn is ismerőseinek!

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS
12.000 Ft/gr

Hozzamagával törtaranyát és kérje
mélyre szabott árainkat.
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Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu
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Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
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„Van egy elhívásom a nehéz sorsú gyermekek segítésére”
Interjú Asztalos Györggyel, az Érdi Tanoda vezetőjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 36. szám    2017. szeptember 20.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ősz i nagytakarítás városszerte
Több mint kétszáz önkéntes tisztí-

totta meg Érd közterületeit a lakos-
sági és építési hulladéktól az elmúlt 
napokban, az országos TeSzedd! ak-
cióhoz csatlakozva. Mintegy 210 köb-
méter hulladékot gyűjtöttek össze, 
amit az ÉTH szállított el. Macsotay 
Tibor, a polgárőrség elnöke, az ak-
ció koordinátora elmondta: látható, 
hogy a belterületi részek – a soroza-
tos szemétszedési akcióknak és a 
város erőfeszítéseinek köszönhető-
en – már tiszták, ugyanakkor azok a 
városszéli erdős, fás területek, ame-
lyeket nem tudtak még lezárni az 
autóforgalom elől, még mindig sze-
metesek. Iskolai és óvodás csopor-
tok is takarítottak: a Teleki iskolából 
mintegy hatvan gyerek és több ta-
nárjuk a Tetőfedő utcában 38 zsák-
nyi hulladékot szedtek össze. A Me-
seház Óvoda Margaréta csoportja, 
25 ovis és három pedagógus pedig 
három zsák hulladékot gyűjtött a 
Bara-patak mentén. n 3. oldal

Folyamatosak az útfelújítások

Megindultak az útépítési, vízelvezetési munkák Ér-
den, a Modern Városok program keretében. Az eddigi 
tapasztalatokról, a munkálatok állásáról T. Mészáros 
András polgármester számolt be múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján.  n 7. oldal

Nyárbúcsúztató harmóniában

Énekkel, színpadi előadásokkal, tánccal, kézműves 
foglalkozással és tombolával búcsúztatta a nyarat 
múlt pénteken a Harmóniáért Közhasznú Egyesület, 
amely szeptember 1-jétől az akadályozottsággal 
élőknek is nappali ellátást nyújt.  n 19. oldal

Tízéves a Delta röplabdacsapat

Története első NB II-es bajnokságára készül a Delta 
RSE Érd női röplabdacsapata. A klub a szeptember  
24-ei, MTK elleni szezonrajt előtt Székesfehérváron 
játszott felkészülési tornán, majd megünnepelte 
fennállása tizedik évfordulóját.  n 21. oldal
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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 51
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Ősz i nagytakarítás városszerte
Több mint kétszáz önkéntes tisztította meg Érd közterü-
leteit a lakossági és építési hulladéktól az elmúlt napok-
ban, az országos TeSzedd! akcióhoz csatlakozva. Mint-
egy 210 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze, amit az 
ÉTH szállított el. A legfertőzöttebb terület a Csúcs utca 
vége volt, ahol körülbelül 120 köbméternyi szemét hevert 
a bokrok, fák között.

A tavaszi nagy várostaka-
rítás után ősszel csatlakoz-
tunk az országos akcióhoz 
is: az Ötvös utcától a Duna-
partig több ponton szedtük a 
szemetet a hétvégén. Öröm, 
hogy a város láthatóan tisz-
tább lett az elmúlt években, 
de még mindig vannak fele-
lőtlen emberek, akik illegáli-
san rakják le a hulladéku-
kat, ahelyett, hogy a hét hat 
napján nyitva tartó hulla-
dékudvarba vinnék – jegyez-
te meg T. Mészáros András 
polgármester, aki több gyűj-
tőponthoz is ellátogatott 
szombaton.

Leginkább célravezetőnek 
az autóforgalom lezárása tű-
nik – ezt tapasztalta Macso-
tay Tibor, a polgárőrség el-
nöke, az akció koordinátora, 
aki kollégáival együtt zsáko-
kat, kesztyűket, frissítőket 
szállított az önkénteseknek, 
és intézkedett az összegyűj-
tött hulladék elszállításáról.

Mint mondta, látható, hogy 
a belterületi részek – a soro-
zatos szemétszedési akciók-
nak és a város erőfeszítései-
nek köszönhetően – már 
tiszták, ugyanakkor azok a 
városszéli erdős, fás terüle-
tek, amelyeket nem tudtak 

még lezárni, még mindig 
szemetesek.

Ilyen például az az Ötvös 
utca végén fekvő terület, amit 
Érd, Biatorbágy és Törökbá-
lint határol. A Natura 2000-es 
természetvédelmi területen 
körülbelül 40 köbméter sze-
metet gyűjtöttek össze az 
Érdi Környezetvédő Egyesü-
let önkéntesei, a polgárőrség 
lovas tagozatának tagjai, az 
Ö.T.H.É.T Egyesület Pest me-
gyei tagozata, a Kertbarát 
Kör, képviselők és a környék 
lakói. Mintegy harmincan 
szedték itt a szemetet, ami 
főként háztartási hulladék 
volt, de akadt néhány bútor is 
– tudtuk meg Martin Nor-
berttől, a Környezetvédő 
Egyesület elnökétől.

A fenti 40 köbméternél jó-
val több hulladék volt a 
Csúcs utca autópályával 
szomszédos részén. Mint 
Fülöp Sándorné (Fidesz–
KDNP), az önkormányzat 
környezetvédelmi bizottsá-
gának elnöke lapunknak 
elmondta, ez nagyon prob-
lémás terület, gyakran pa-
naszkodnak az illegálisan 
lerakott hulladékra a la-
kók. Jelenleg körülbelül 120 
köbméternyi lakossági hul-
ladékot, bútorfélét húztak 
ki a cserjésből gépi erővel. 
Mint Macsotay Tibor el-
mondta, ezt a részt lezárják 
az autóforgalom elől, így 
nem termelődik majd újra a 
szeméthalom.

A Favágó utca és a Sóskúti 
út sarkán lévő üres területet 
a Fidelitas érdi csoportja 
tisztította meg, mint Riebel 
Zsófia elnök lapunknak el-

mondta, körülbelül hat köb-
méter szemetet zsákoltak be.

Az Ördöglovas SE és az 
Azúr Kutyaiskola helyi lako-
sok segítségével a Tárnoki, 
Zrínyi, Bagoly utcák által 
határolt erdős területen kö-
rülbelül öt köbméter szeme-
tet szedett össze. Ezen a le-
zárt részen korábban már 
alig volt hulladék, köszönhe-
tően annak, hogy az erdőbe 
vezető utakat lezárták. Nem-
rég azonban az őszi mező-
gazdasági munkák miatt 
ideiglenesen lehetővé tették 
a behajtást, és ezt a „jó lehe-
tőséget” azonnal kihasznál-
ta valaki arra, hogy itt tegye 
le a szemetét.

Ófalu sem maradt ki a vá-
rostakarításból: az Ebdorá-
dó Kutyakiképző Iskola a 
Sulák-patak mentén körülbe-
lül 4 köbméter szemetet gyűj-
tött szombat délután. Az Érd 
Médiacentrum munkatársai 
a Molnár utca mentén, az ár-

téri területnél négy köbméter 
háztartási hulladékot zsá-
koltak be, de akadtak itt au-
tógumik és építési törmelék 
is. A városrészt Antunovits 
Antal képviselő (Fidesz–
KDNP) és önkéntesei négy 
konténernyi szeméttől sza-
badították meg, míg a Duna-
parton a horgászegyesület 
tagjai takarítottak.

A fenti helyszínek mellett 
iskolai és óvodás csoportok 
is takarítottak: a Teleki is-
kolából mintegy hatvan gye-
rek és több tanárjuk csatla-
kozott az akcióhoz: a Tetőfe-
dő utcában 38 zsáknyi hulla-
dékot szedtek össze az isko-
lások. A Meseház Óvoda 
Margaréta csoportja péntek 
délelőtt szedte a szemetet: 
mint Bada-Uti Brigittától 
megtudtuk, a 25 ovis és a há-
rom pedagógus három zsák 
hulladékot gyűjtött a Bara-
patak mentén.

QQ ÁdÁm Katalin

Gyerekes családok, iskolák, munkahelyi közösségek takarították ön-
ként a várost

A Natura 2000 természetvédelmi területen kb. 40 köbméter szeme-
tet gyűjtöttek össze
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Eze rmester, tanár, lelkipásztor
Matematika-fizika szakos pedagógus, hosszú ideje hit-
tant is oktat. Ám nemcsak beszél a kereszténység érté-
keiről, szeretetről és a nehéz sorsúak megsegítéséről, 
hanem személyes példával jár elöl. Egy fővárosi elit is-
kola tanári állását mondta fel az Érdi Tanoda vezetésé-
ért, amely a hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fej-
lesztését tűzte ki célul. Asztalos Györggyel beszélget-
tünk.

n Bálint Edit

– Hogyan került kapcso-
latba az Érdi Tanodával?

– Már gyerekkorom óta el-
kötelezettséget éreztem a 
segítségre, gyámolításra 
szorulók, az elesett emberek 
iránt, ugyanis a budapesti 
Aba utcai általános iskolába 
jártam, ahol az „a” és „b” 
osztályban nevelőotthonos 
gyerekek tanultak. Igaz, én 
az „elitnek” számító „c”-be 
tartoztam, de rendszeresen 
találkoztam a nevelőotthon 
diákjaival is. Szóval, már 
kisdiákként is alkalmam 
volt látni ezeknek a gyere-
keknek a nehéz sorsát, ami 
mélyen megérintett. Majd 
sokkal később négy évig ta-
nítottam egy baranyai kis 
faluban, ahol szintén közel 
kerültem a nehéz sorsú, 
mélyszegénységben élő 
gyermekekhez. Itt a felesé-
gemmel közösen egy plébá-
niát is működtettünk.

– De mi vezette Érdre?

– Számomra nem volt is-
meretlen a város, hiszen a 
kilencvenes években, négy 
esztendőn keresztül a Bolyai 
iskola tanára voltam.

– Milyen tárgyakat tanított?

– Matematikát, fizikát és 
időnként hittant is oktattam. 
Aztán amikor a gyermekeim 
már kirepülőfélbe kerültek, 
arra gondoltam, itt az ideje, 
hogy „elkalandozzak” egy 
kicsit abban az elkötelező-
désben, ami mindig is any-
nyira vonzott. Több mint két 
éve rendszeresen vállalok 
önkéntes munkát az érdi 
ciszterci nővéreknél, akik 
oltalmat, segítséget nyújta-
nak a rászorulóknak. Az ál-
taluk szervezett táborok-
ban, valamint a szentmisé-
ken mindig jelen vagyok, de 
bármikor, bármiben számít-

hatnak rám. Tarnóczi Ma-
rikát – akivel elkezdtük a 
tanoda projekt szervezését 
– pedig már régebbről isme-
rem, mert amikor visszajöt-
tem Hetvehelyről, úgy ter-
veztük, hogy Érd-Ófaluban 
létrehozunk egy roma ke-
resztény közösséget, de vé-
gül számos akadály okán 
azt mégsem sikerült megva-
lósítani.

– De mégsem hagyták 
annyiban...

–  Tarnóczi Marika, aki 
szociális munkásként ment 
nyugdíjba és jól ismeri a he-
lyi nehéz sorsú családokat 
és a roma társadalmat, so-
kat mesélt arról, hogy az a 
nagy álma, legyen a város-
ban egy tanoda a tanulási 
nehézségekkel küzdő, fel-
zárkózni nem képes diákok 
számára. „Nagyszerű, ak-
kor már vagyunk hozzá 
ketten!” – lelkesedtem, hi-
szen ezt a gondolatot már 
én is régen forgattam a fe-
jemben. Csakhogy az el-
képzeléstől a megvalósítá-
sig igen hosszú út vezetett, 
mert, bár a konkrét tervek, 
célok is hamar megfogal-
mazódtak, „csupán” a meg-
felelő körülmények, a hely-
szín, az eszközök és szak-
emberek hiányoztak hoz-
zá, és hát elsősorban az 
ezeket biztosítani tudó 
pénz. Mígnem akadt egy jó-
tékony támogatónk, aki 
hajlandó volt nemcsak a ta-
noda beindítását, hanem 
pár éves működését is fi-
nanszírozni.

– Róla mi lehet tudni?

– A támogató teljes mér-
tékben a háttérben szeretne 
maradni…

– Szinte mesébe illő, hogy 
akadt valaki, aki hajlandó 
volt erre a célra milliókat ál-
dozni.

– Igen, emberi ésszel ne-
héz ezt felfogni, de nekem az 
a meggyőződésem, hogy a jó 
ügyek mellé Isten is odaáll, 
és ha ő megtámogat minket 
a munkálkodásunkban, 
megtapasztalhatjuk, hogy 
sínre kerülnek, kibontakoz-
nak a dolgok. Persze, koránt-
sem volt egyszerű az indu-
lás, több hónapos kitartó 
munka áll mögötte, de eköz-
ben azt is láttuk, hogy egy-
más után születtek a megol-
dások még a kilátástalan-
nak tűnő helyzetekben is! 
Számomra mindez a terem-
téshez hasonló, isteni csoda!

–  A lelkipásztori szolgálat 
hogyan fér össze a pedagó-
gusi munkájával?

– Hívő emberként azt lát-
tam, hogy az utóbbi években 
sajnos drasztikusan lecsök-
kent a papok utánpótlása, 
így a kisebb lélekszámú tele-
püléseken üresen maradtak 
a plébániák. Az Új Ember 
című egyházi folyóiratban 
találtam rá a hirdetésre, 
hogy egy idős plébános kise-
gítőt keres egy kis baranyai 
település, Hetvehely plébáni-
ájára. Úgy gondoltam, ez épp 
nekem való feladat. Így kezd-
tem el hittant tanítani, s ahol 
lehet, hasznossá tenni ma-
gam az egyház keretein be-
lül is.

– Milyen érzés volt nagy-
városi pedagógusként falura 
kerülni?

– Hetvehely egykori sváb 
falu, ahol mára a gyermekek 
közötti roma népesség eléri 
az ötven százalékot. Hittant 
és matematikát tanítottam a 
helyi iskolában és a plébáni-
át is vezettem. Mindez épp a 
rendszerváltás, 1989 idején 
volt. Ott akkoriban nemcsak 
a roma népesség, hanem a 
teljes lakosság többsége is 
mélyszegénységben élt, a 
rendszerváltás kihúzta aló-
luk a talajt, elveszítették a 
munkájukat. A munkanélkü-
liség pedig még mélyebbre 
taszította a képzetlen, kétke-
zi munkásokat, ami renge-
teg feszültséget, problémát 
okozott. Egyre gyakrabban 
dézsmálták meg a földeket, 
gyümölcsösöket, sőt ennél 

durvább dolgok is megtör-
téntek. Az a meggyőződé-
sem, a többségi társadalom 
feladata, hogy segítse talpra 
állítani azokat, akik lecsúsz-
tak, nehéz helyzetbe kerül-
tek. Ebben jómagam is fele-
lősnek érzem magam, ezért 
vállaltam, vállalom fel. Meg 
kell tennünk, hiszen mi ké-
pesek vagyunk rá, ők nem! 
Úgy vélem azonban, hogy a 
segítség csak személyre 
szabva, nem pedig előre-
gyártott séma-, illetve prog-
ramszerű módszereket le-
másolva működik.

– Akadtak nehézségek a 
tanoda beindításánál?

– A tanodát kizárólag se-
gítőkész magánemberek 
hozták létre, gyakorlatilag 
a semmiből. Összeültünk 
néhányan, s szerencsénkre 
akadt támogató is, aki látva 
a pozitív célokat, megfinan-
szírozta a projektet. Valójá-
ban így működőképes egy 
projekt. Úgy vélem, nem a 
támogatásokhoz kell felépí-
teni programokat, hanem 
fordítva: a jó tervekre kell 
pénzt áldozni. Attól nem 
kellett félnünk, hogy nem 
lesz elég diák, aki korrepe-
tálásra szorul, inkább a 
szakemberek és az önkén-
tesek bevonása jelentette a 
nagyobb kihívást számunk-
ra. Talán még a tárgyi esz-
közök beszerzése is egy-
szerűbb volt, hiszen renge-
teg adakozókedvű emberre 
leltünk. A székeket egy is-

kolából kaptuk ingyen, volt, 
aki a zongoráját ajánlotta 
fel, más asztalokat, kényel-
mes fotelokat vagy épp 
konyhai felszereléseket ho-
zott, de jó néhány berende-
zést és eszközt a korábban 
ebben az épületben működő 
Waldorf óvoda hagyott itt 
használatra, ugyanis az 
egykori intézményt működ-
tető egyesülettől béreljük az 
épületet is.

– A tanoda ötlete nem 
egyedülálló. Tanulmányoz-
ták a már meglévők műkö-
dését?

– Hogyne, természetesen 
tájékozódtunk a már szép 
számban megnyílt tanodák 
tapasztalatairól. Az ország-
ban ma közel háromszáz ta-
noda létezik, a zömüket pá-
lyázati pénzekből tartják 
fönn, így nekik minden év-
ben pályázni kell a működési 
költségeik finanszírozására, 
ami meglehetősen bizonyta-
lanná teszi a fennmaradásu-
kat, mert, ha nem nyernek, 
befuccsolnak! Szükséges 
lenne, hogy a tanodák fenn-
tartását és működtetését a 
tanulók létszámától függő 
állami normatíva garantál-
ja. Enélkül ugyanis roppant 
nehéz főállásban pedagógu-
sokat alkalmazni, hiszen 
nem könnyű felvállalni, hogy 
évről évre hajszálon függjön 
a munkahelyük.

– Ön egy fővárosi elit isko-
lát hagyott ott, hogy az Érdi 
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Tanoda vezetője legyen. Mi 
motiválta erre?

– Mint említettem, már 
gyermekkoromban testkö-
zelbe kerültem a nehéz sorsú 
kortársaimmal, sokat be-
szélgettem velük, alkalmam 
volt megismerni a koránt-
sem rózsás helyzetüket. Ta-
lán már akkor elkötelezetté 
váltam a hasonló körülmé-
nyek között élők megsegíté-
sére. Olyannyira, hogy ami-
kor főiskolás lettem, vissza-
jártam a nevelőotthonba 
matematikából és fizikából 
korrepetálni az ott lakó 
gyermekeket. Nyilván, az 
elit iskola pedagógusaként 
sem éreztem azt, hogy nem 
fontos vagy nem jó, amit te-
szek. Szeretettel és azzal a 
meggyőződéssel tanítottam 
a jómódú diákokat is, hogy 
azzal is Isten országát épí-
tem. Mégis úgy éreztem, ne-
kem van egy másik elhívá-
som: a nehéz sorsú gyerme-
kek segítésére, felemelésére, 
hiszen, ha valaki, akkor én 
beleláttam az életükbe, sor-
sukba, meg tudom őket szólí-
tani, ezért is hiszem, hogy 
kötelességem megtenni azt, 
ami módomban áll. Egysze-
rűen most láttam elérkezett-
nek az időt arra, hogy eleget 
tegyek ennek az isteni meg-
hívásnak, még annak árán 
is, hogy anyagilag rosszab-
bul járok. Nemrég tettem le 
ugyanis azt a szakvizsgát, 
amivel már a magasabb bér-
besorolásba kerülhettem 
volna.

–  Vannak követői?

– Mint említettem, a peda-
gógusok és önkéntes segítők 

verbuválása nem volt egy-
szerű, hiszen egyrészt mi 
sem fizethetünk többet az 
oktatási intézményekben el-
érhető béreknél, de ugyan-
akkor nem ígérhetjük, hogy 
ez egy biztos nyugdíjas ál-
lás, mert a finanszírozása 
egyelőre behatárolt. Úgy 
kellett megtervezni, hogy 
senkinek se okozzon megél-
hetési problémát, ha a tano-
dában vállal munkát, hisz 
azokért is felelősséggel tar-
tozunk, akiket alkalma-

zunk. Ráadásul nekik azzal 
is számolniuk kell, hogy itt 
nehezebb terepen kell helyt-
állniuk, másban kell keres-
niük a sikerélményt, hiszen 
itt nyilvánvalóan nem a kivá-
ló képességű, szorgalmas és 
könnyen motiválható diá-
kokkal fognak találkozni, 
hanem ellenkezőleg: a tanu-
lásban lemaradt, önbizalom-
hiányos, problémás maga-
tartású, esetlegesen tanulá-
si nehézséggel küzdő, hal-
mozottan hátrányos helyze-
tű gyerekeket kell elfogad-

ható teljesítményre ösztö-
nözni. Olykor a sikerélmény 
is később lesz látható és 
nyilván kisebb is lesz, hiszen 
itt az apró eredményeknek is 
nagyon fogunk örülni! Má-
sok tehát az örömök és per-
sze mások a nehézségek is, 
mint az átlagos vagy elit is-
kolában, ahonnan én jövök. 

– Nemcsak a tanoda szer-
vezéséből, hanem az épület 
belső felújításából is alapo-
san kivette a részét.

–  Négygyermekes apa-
ként sokféle mesterségbe 
bele kellett kóstolnom, fizi-
kai munkát is kellett végez-
nem otthon, mert úgy ol-
csóbb volt. Alaplépésben 
megtanultam a villanyt sze-
relni, szobafestést, asztalos 
feladatokat vagy éppen a 
kőműves és burkoló munká-
kat is megcsináltam egye-
dül. Nem sok szakember járt 
nálunk, talán a mosógépsze-
relő, mert azt már nem mer-
tem szétszedni, tartottam 
tőle, hogy túl sokáig tart, míg 

újra összerakom. Az olcsóbb 
megoldásért a tanoda épü-
letében is szívesen bevállal-
tam a fizikai teendőket, an-
nál is inkább, mert jól tudom, 
hogy a rendelkezésünkre 
álló pénzösszeg igencsak vé-
ges. Nem szerettünk volna 
milliókat költeni a kevésbé 
lényeges dolgokra, így a ház 
rendbetételére sem, csak 
annyit, amennyit feltétlenül 
muszáj volt. Lehet, hogy nem 
lett tökéletes, de a célnak 
megfelel: tiszta és rendezett 

körülmények között várjuk a 
diákokat, ahol nem a külső-
ségekre, hanem a pedagógi-
ai munkára helyezzük a 
súlyt. Ugyanakkor a közös 
„építkezés”, festés, szerelés, 
takarítás nagyszerű közös-
ségépítés is volt számunkra, 
jobban összekovácsolódtunk 
a munkatársakkal, és így 
egy kicsit mindenki a saját-
jának is érzi ezt a helyet, hi-
szen közösen dolgoztak 
azért, hogy szebb és kényel-
mesebb legyen. A főállásúak 
mellett számos önkéntes vál-

lal nálunk szolgálatot, akik 
nemcsak a tanulásban, ha-
nem a tehetséggondozásban, 
a szabadidő hasznos eltöl-
tésében is segédkeznek.

– Mi az Érdi Tanoda lényege?

– Délutáni tanítást, fog-
lalkozást nyújtunk, de nem 
vagyunk napközi, ahol 
egyetlen pedagógusnak kell 
25–30 diákra odafigyelni. 
Két előnyünk biztosan van: 
a gyerekeket képzett, de pi-
hent pedagógusok fogadják, 
akik nem fáradtak bele a 
délelőtti tanításba, hiszen a 
tanoda alkalmazottaiként 
nekik csak itt van felada-
tuk. Másik előnyünk pedig, 
hogy kisebb, 3–4 fős csopor-
tokban foglalkozunk a tanu-
lókkal, így jobban oda tu-
dunk figyelni az egyéni fej-
lesztésre. Ezenkívül a szo-
ciális munkásaink és kap-
csolataink révén alkalmunk 
van jobban megismerni a 
családokat, azt a környeze-
tet, ahonnan érkezik a diák, 
tudjuk, miben szorul legin-
kább támogatásra, bátorí-
tásra. Művészeti klubok, 
kreatív foglalkozások is 
lesznek, de nagy hangsúlyt 
fektetünk a családokkal 
való kapcsolattartásra, a 
személyiségfejlesztésre és a 
keresztény értékek átadá-
sára. Az első óriási sikerél-
ményünk, hogy azok a diá-
kok, akiket augusztus köze-
pétől a tanodában készítet-
tünk fel a pótvizsgákra, 
mindannyian sikeresen át-
mentek. A cél az, hogy eb-
ben a tanévben ne kelljen 
pótvizsgára készülniük, ha-
nem jó jegyek kerüljenek a 
bizonyítványaikba.

A tanoda nyári napközis tábora is nagy sikert aratott, ahol pécsi zenész vendégeket fogadtak
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Csa pattá kovácsolni Érd diákságát
Fodor Enikő vagyok, az 

Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 11. osztályos ta-
nulója. Az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzatban jelenleg di-
ák-alpolgármesteri és sajtó-
referensi tisztséget töltök 
be. Az itt eltöltött majdnem 
egy esztendőnek köszönhe-
tően olyan sok dolog köt eh-
hez az egész programhoz, 
hogy úgy döntöttem, idén is-
mét jelentkezem. Ebben az 
évben viszont sokkal több 
tapasztalattal vágok neki 
mindennek, mint tavaly. Úgy 
gondolom, készen állok egy 
szinttel feljebb lépni az Ifjú-
sági Önkormányzat hierar-
chiájában, és elődeimhez 
hasonlóan jól el tudnám ve-
zetni ezt a szervezetet.

Idei csapatom célja az, 
hogy Érd diákságát egy 
nagy csapattá kovácsolja 
össze, hiszen még mindig 
vannak ellentétek az iskolák 
között.

Szeretnénk elvinni diák-
társainkat szabadulószo-
bákba, falat mászni, evezni, 
hiszen itt együtt kell dolgoz-
niuk és könnyebben megis-
merik egymást. A lányok 
körében a közkedvelt írónő-
vel, Leiner Laurával szer-
veznénk egy író-olvasó ta-
lálkozót. Bízunk benne, hogy 
az azonos érdeklődés hama-
rabb meghozza az egység 
érzését.

Az előző két évhez hason-
lóan mi is folytatnánk a ki-
neziológiát, a szalagavatók 

támogatását, a kirándulta-
tásokat, illetve úszóbérlet-
sorsolást. A tavalyi év egyik 
legsikeresebb csapatépítő 
programját, a LAN partyt 
idén is szeretnénk megtar-
tani.

Természetesen tele va-
gyunk új ötletekkel, ami az 
iskolai közvélemény-kuta-
tásunknak köszönhető. Di-
áktársaink a pizzanap ötle-
tével álltak elő, ami elsőre 
talán furcsának hangzik, 
de szerintünk nem megva-
lósíthatatlan. A középisko-
lásoknak az úszóbérlethez 
hasonlóan kondibérleteket 
sorsolnánk ki, hiszen ez 
egy elég elterjedt délutáni 
program. Szeretnénk fej-
leszteni az iskolai berende-

zéseket, klimatizálni a tan-
termeket, valamint a diá-
kokban felmerült az a kérés 
is, hogy élelmiszer-automa-
tákat szeretnének az isko-
lákba. Jótékonysági futást 

és úszást is rendeznénk, így 
összefoghatnánk egy közös 
cél érdekében.

Szavazz ránk szeptember 
29-én, hiszen a döntés a TE 
kezedben van!

Sportos búcsúajándékok
Közel másfél millió forint értékben adományozott sport-
szereket múlt péntek délelőtt az Ifjúsági Önkormányzat 
az érdi általános iskoláknak. A kilenc intézmény egyen-
ként 150–160 ezer forint értékben kapott jó minőségű 
kosárlabdákat, futball-labdákat, tollasütőket, tollaslab-
dákat, ugróköteleket, gimnasztikai labdákat és egyéb 
hasznos, sporttal kapcsolatos tárgyakat.

Hamarosan leköszön a 
második Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat, ám előtte még 
bizonyos, hogy számtalan jó 
példát mutatnak utódjaik-
nak, hiszen múlt pénteken 
délelőtt egy újabb nagyszerű 
kezdeményezés eredménye-
ként minden érdi általános 
iskolába sportszercsomagot 
juttattak el, amelyben 69 
rendkívül hasznos és jó mi-
nőségű termék volt.

Az Érdi Batthyány Sport-
iskolai Általános Iskolában 
a testnevelésórán kapták 
meg a negyedik osztályosok 
a pakkot, amit nagy öröm-
mel és ujjongással bontottak 
ki a gyerekek, s örömmel 
konstatálták, hogy ezzel pó-
tolni tudnak egy-egy elhasz-
nálódott darabot.

Iván Réka, az Érdi Ifjúsá-
gi Önkormányzat jelenlegi 
alpolgármestere elmondta, 

hogy nyáron idő hiányában 
nem tudták elvinni az álta-
lános iskolásokat kirándul-
ni, ezért mindenképpen 
szerettek volna számukra 
valamilyen ajándékot adni, 
így jött az ötlet, hogy az is-
kolák szertárait frissítsék 
fel. A diák-alpolgármester 
kifejtette azt is, hogy vala-
mennyien ugyanazt a cso-
magot kapták, de igyekez-
tek az eszközöket úgy kivá-
logatni, hogy azok magas 
minőséget képviseljenek, 
továbbá biztosan hasznos 
legyen a mindennapos test-
nevelésórákon.

– Örömmel adtunk és jó ér-
zés látni, hogy ennyire örül-
nek az Érdi Ifjúsági Önkor-

mányzat ajándékainak – 
mondta Iván Réka.

Rozgonyi János, az Érdi 
Batthyány Sportiskolai Álta-
lános Iskola igazgatója azt 
mondta, nagyon örülnek a 

sportszereknek, mert – bár 
sportiskolaként jól el van-
nak látva – így minden gye-
reknek a kezébe jó minőségű 
eszközöket tudnak adni.

QQ Nyilas HajNi

A Batthyány iskolában a negyedik osztályosok vették át a sportszereket

A VMG jelöltjei (balról): Haddad Gréta, Murgás Levente, Fodor Enikő, 
Varga Bence, Hampó Helga, Balázs Bence
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Városvezetők 
a k ulisszák mögött
Valamivel több mint egy éve épült meg Érden a 6-os út 
mellett lévő ipari parkban a DM központi irodája, aho-
vá meghívást kapott az érdi városvezetés, hogy bete-
kinthessen a kulisszák mögé, ahol 102 fő, zömében 
érdi munkavállaló dolgozik nap mint nap.

A cég 2010 óta üzemeltet 
raktárat Érden, ebben két 
műszakban 440 fő dolgozik. 
T. Mészáros András pol-
gármester a bejáráson azt 
mondta: elismerésre méltó, 
hogy a cég közel 600 ember-
nek ad munkát, hiszen a 
városban négy üzletük is 
van, ahol szintén sokan dol-
goznak.

A polgármester a bejá-
rást követően azt mondta, 
hogy az önkormányzat 
után a drogéria vállalata a 
második legnagyobb mun-
káltató a városban, s azt 
reméli, hogy sok ilyen vál-
lalkozás tud letelepedni a 
jövőben Érden.

– Örömmel vettük azt is, 
amikor 7 évvel ezelőtt meg-
nyitották a raktárat, s örü-
lünk most is, hogy a cégve-
zetés felét idehozták Érdre. 
Jó volt látni, hogy nagysze-
rűek a körülmények és 
hogy jó hangulatban zajlik 
a munka. Nagyon meggyő-
ző számunkra, hogy ez már 
a hatodik beruházásuk itt 
Érden, hiszen négy üzlet, a 
raktár és a központi iroda 
egyik fele is itt van.

Kanyó Roland kommu-
nikációs igazgató a meghí-
vással kapcsolatban el-
mondta, hogy szerették 

volna megmutatni a város-
vezetésnek, hogyan dolgoz-
nak, s milyen innovatív 
megoldásokat használtak 
az építkezés során annak 
érdekében, hogy minél kör-
nyezetkímélőbb legyen az 
épület üzemeltetése.

– A vállalat elkötelezett a 
környezetvédelem, az 
egészséges életmód és a 
szociálisan hátrányos hely-
zetben élő családok, gyer-
mekek támogatása mellett. 
Ezen törekvéseit az évek 
során több társadalmi fele-
lősségvállalás kampány kí-
sérte és kíséri jelenleg is, 
Érden például támogatjuk a 
helyi kézilabdát – emelte ki 

a kommunikációs vezető.
A cég felvetésére az 

egyeztetésen szó esett ar-
ról is, hogy nagy segítség 
volna az ott dolgozók szá-
mára, ha a Volánbusz Zrt. 
járatai megállnának a Fi-
astyúk utcában. Ezzel kap-
csolatban dr. Bács István 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) megígérte, hogy rö-
vid időn belül felveszi a kap-
csolatot a busztársasággal, 
s felkéri, hogy vizsgálják 
meg annak lehetőségét, 
hogy kimenjen az ipari 
parkba a busz.

QQ NyH

Tis ztújítást tartott az érdi Fidesz
Tisztújító közgyűlést tartott az érdi Fidesz szervezete 
múlt kedden, amelyen egyhangú szavazással megerősí-
tették T. Mészáros Andrást elnöki tisztségében – tájé-
koztatta az ÉrdMost.hu-t Simó Károly, az érdi Fidesz 
szóvivője. A tisztújító közgyűlés szavazást tartott az 
érdi Fidesz elnökségi tagjairól, továbbá megválasztotta 
a kongresszusi küldötteket is.

A novemberi országos 
kongresszust megelőzően 
került sor a helyi szervezet 
tisztújítására, amelynek 
hangulatáról a szóvivő azt 
mondta, hogy kiváló volt, a 
csapat egységes és felké-
szült az országgyűlési vá-
lasztás kampányidősza-
kára.

– A tisztújítás során szo-
kás szerint meghallgatta a 
tagságot az arra felkért jelö-
lőbizottság, s ennek eredmé-
nyeként a következő két évre 

ismét T. Mészáros Andrást 
választottuk meg az érdi Fi-
desz elnökének. Az elnökség 
tagjainak pedig a következő 
két évre Antunovits Antalt, 
Demjén Attilát, Donkó Ig-
nácot, Fülöp Sándornét, 
Szabó Bélát és Mészáros 
Mihályt kértük fel – mondta 
Simó Károly.

A következő időszakkal 
kapcsolatban a szóvivő azt 
mondta, legfontosabb felada-
tuknak tekintik, hogy felké-
szüljenek a kampányra, va-

lamint szeretnék eljuttatni 
minden érdihez azokat az 
eredményeket, amelyek be-
mutatják, hogy az elmúlt 
négy évben milyen fontos 
munkát végzett Érd érdeké-
ben dr. Aradszki András 
országgyűlési képviselő.

– Ezekben a leveleinkben 
és tájékoztatóinkban egyút-
tal arra is szeretnénk meg-
kérni az itt élőket, hogy tá-
mogassák dr. Aradszki And-
rást, hogy folytathassa a 
munkát. A kampányban kor-
rekt és békés kommunikáci-
ón alapuló párbeszédet kívá-
nunk folytatni a többi párt-
tal, s azt reméljük, hogy er-
ről ők is hasonlóan gondol-
kodnak – zárta szavait Simó 
Károly.

QQ BNyH

Fol yamatosak az útfelújítások
Megindultak az útépítési, 
vízelvezetési munkák a 
városban, a Modern Váro-
sok program keretében. 
Az építkezések során kü-
lönféle nehézségekkel, 
problémákkal szembesül-
tek a kivitelezők – ezekről, 
illetve a munkálatok állá-
sáról T. Mészáros András 
polgármester számolt be 
múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján.

Mint arról már korábban 
beszámoltunk, a Tárnoki út 
a Szent István út és a Kolozs-
vári utca között aszfaltot 
kap, és a vízelevezetést is 
kiépítik. A munkálatok so-
rán érték bizonyos meglepe-
tések a kivitelezőket: egy 
azbeszt nyomóvezetéket ta-
láltak a földben, amit min-
denféleképp cserélni kell. 
Ezt a kivitelező elvégzi, de a 
vízvezeték cseréje időt vesz 
igénybe – mutatott rá a pol-
gármester, aki elmondta azt 
is: a Kolozsvári–Könyves 
Kálmán utcák közti szaka-
szon hamarosan kezdődhet 
a szegélyezés, az útalapké-
szítés és maga az útépítés is.

Az Ürmös–Csaba utca fon-
tos közlekedési útvonala a 
városnak, és bár aszfalt bo-
rítja a Vincellér utcáig, na-
gyon rossz állapotban van. 
Az Ürmös utcában is elkez-
dődtek a munkák: a csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer 
kiépítésével végezni kell 
szeptember 20-áig, utána 
kezdődik az úttükör kialakí-
tása, aminek november vé-
géig kell elkészülnie. A Csa-

ba utcában is tervezik az út-
felújítást, a tervek elkészül-
tek, a pénz megvan rá, a 
közbeszerzés pedig folya-
matban van – jegyezte meg 
T. Mészáros András.

– Szeretnénk még ezt is az 
idén befejezni, de ez a közbe-
szerzés sikerétől és az időjá-
rástól függ – tette hozzá. A 
Kalotaszegi utca végig asz-
faltot kap – jelenleg a sze-
gélyépítésnél tartanak, ami 
hamarosan befejeződik – és 
a T-betűs utcák (Törcsvári, 
Tömösi stb.) is megújulnak.

A Diósdi úton a Spar körfor-
galomnál vezetékkiváltásokat 
végeznek. Az építkezést jelen-
tősen lassítja, hogy a kivitele-
zőnek úgy kell dolgoznia, 
hogy a busz közlekedni tud-
jon. A Volánbusz e kérésének 
csak úgy tudnak eleget tenni, 
hogy nem géppel, hanem kéz-
zel végzik a felszínivíz-elveze-
téshez szükséges mélyépítési 
munkákat. Így egy-két hétig 
még a körforgalomban csak 
lassan, nagy odafigyeléssel 
lehet áthaladni.

T. Mészáros András el-
mondta azt is, hogy az érdli-
geti záportározó munkálatai 
jól haladnak, a műtárgy vár-
hatóan már a december 31-ei 
határidő előtt, november vé-
gére-december közepére el-
készülhet. A polgármester 
kérte a lakosságot, hogy a 
balesetveszély miatt ne lép-
jenek be a munkaterületre.

– A Modern Városok prog-
ram egyéb projektjeivel kap-
csolatban a közbeszerzések 
elindultak, az új óvodák, is-
kolák, középiskolák és az 
integrált szociális intéz-
mény pályázati kiírásaira 
érkezett ajánlatokat jelenleg 
vizsgáljuk. Várhatóan ha-
marosan eredményt tudunk 
hirdetni, és minden munka 
elkezdődhet legkésőbb ta-
vasszal. Biztos vagyok ben-
ne, hogy lesznek olyan fel-
adatok – alapozás, a föld-
munkák – amelyek elindul-
hatnak már az idei évben is 
– zárta szavait a polgármes-
ter.

QQ ÁdÁm KataliN

Épül a Tárnoki út a Kalotaszegi utca és a Szent István út között

T. Mészáros András és dr. Bács István az érdi munkavállalók körül-
ményeivel ismerkedik



Dr. Buda László első alkalommal Érden!

Önelfogadás, önszeretet,
öngyógyításagyakorlatban

Október 18-án végre Érdre is elér-
kezik a közkedvelt Nyitott Akadémia
sorozat egyik legnépszerűbb prog-
ramja, Dr. Buda László pszichiáter va-
donatúj előadása, melyet minden vá-
rosban vastapssal köszön meg a kö-
zönség.

Dr. Buda László a Pécsi Tudomány-
egyetem korábbi tanszékvezetője, a
szomatodráma nevű módszer megal-
kotója. Mit üzen a tested? című hiány-
pótló könyve több tízezer példányban
kelt el, és sokan számoltak be arról,
hogy hosszú évek óta tartó egészségi problémáik is javulásnak
indultak a szomatodráma segítségével.

Az érdi előadás fókuszában az önelfogadás és önszeretet té-
mája áll, ezek megléte vagy hiánya ugyanis komoly befolyással
bír nemcsak az egészségi állapotunkra, de az életben való bol-
dogulásunk minden területére.

A túlzott önkritikának, az önutálatnak és az ezekből fakadó
önmegbetegítésnek mély, többnyire a gyermekkorig vagy a
korábbi fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak.
Az elégtelenség, a „nem-kellés” érzése szintje a sejtjeinkbe
égett, ezért hiába szeretnénk elhinni magunkról, hogy igenis
értékesek, szerethetők vagyunk – nem sikerül. Vajon mi kell
ahhoz, hogy fokozatosan javítsunk az önmagunkkal való vi-
szonyunkon?

Dr. Buda László fantasztikus előadó, a vele való találkozás
egy hasznos és élményszerű estét ígér Érden!

A Nyitott Akadémia standján – sokmás pszichológiai tárgyú
kiadvány mellett - kedvezményes áron meg lehet vásárolni Dr.
Buda László könyveit, melyeket a szerző kérésre szívesen de-
dikál is.

Az előadásnak a Szepes Gyula Művelődési Központ ad ott-
hont. Jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu olda-
lon, személyesen pedig a Szepes GyulaMűvelődési Központban.

(x)

51
21

87

8 | 2017. szeptember 20. |    kultúra

Új évad – új társulat
Visszavonhatatlanul vége a nyárnak, vasárnap lesz a 
művelődési központban az első őszi színházi előadás. A 
háromalkalmas bérletsorozat darabjait ezúttal is a víg-
játékok köréből válogatták, elsőként a Hunyady Sándor 
műve alapján írt A vörös lámpás ház című zenés komé-
dia kerül színpadra. 

Új évad – új társulat. A 
megszokott és bevált temati-
ka megtartása mellett új 
színházzal kötött hosszabb 
távú szerződést a művelődé-
si központ: a Turay Ida Szín-
ház előadásait láthatja majd 
az érdi közönség az ősszel és 
még a tavasszal is egészen 
biztosan.

A társulat vasárnap A vö-
rös lámpás ház című zenés 
vígjátékkal mutatkozik be 
Érden. Hunyady Sándor fi-
nom erotikával fűszerezett 
története a századforduló 

Kolozsvárjának egyik bor-
délyában játszódik, s remek 
lehetőséget kínál a színé-
szeknek egy fergeteges ko-
médiázásra. Az előadást az 
egyik főszerepet is alakító 
Sztárek Andrea rendezte.

A bérletsorozat második 
előadása (október 15.) igazi 
csemege lesz: az Indul a bak-
terház című vígjátékot hozza 
el Érdre a társulat. A Rideg 
Sándor regénye alapján ké-
szült és 1980-ban bemutatott 
film és az azóta készült szín-
padi változatok sora a ma-

gyar vígjátékok klassziku-
sává avatták a történetet. A 
színlapon ezúttal olyan ne-
vekkel találkozhatunk, mint 
például Mikó István, Szacs-
vay László, az előadást Cse-
ke Péter rendezte.

Harmadikként (november 
19.) a Francia szobalány 
című könnyed, kacagtató ko-
média szerepel a kínálat-
ban. Ez a történet is a filmvá-
szonról került a színházak 
repertoárjába, nem kisebb 
sztár is játszotta a főszere-
pet, mint Tolnay Klári, még 
az 1930-as években. Jóval 
később Xantus Barbara vit-
te sikerre a darabot, aki a 
mostani előadásban az édes-
anyát alakítja. Rendező: 
Szurdi Miklós.

QQ M. Nagy Péter

Fáb a álmodott és faragott világ
Vannak foglalkozások, te-

vékenységek, amelyek még 
mindig, a mai emancipált vi-
lágban is nemekhez kötőd-
nek, még akkor is, ha a való-
ság esetleg már régen fölül-
írta ezeket a képzeteket. A 
művészetben ilyenek például 
tipikusan a textiltervezők, 
akik jellemzően nők, míg 
márványszobrokat főleg fér-
fiak készítenek, de ide sorol-
ható a fafaragás is. Bácsi 
Renáta egy a kivételek kö-
zül, fiatal, mondhatjuk töré-
keny nőként vésővel és kala-
páccsal munkálja, alakítja a 
fát, aminek eredménye a mű-
velődési központ előtéri tár-
lóiban látható Fába álmodott 
világ című kiállítása.

Renáta, ha nem is cáfolni, 
de korrigálni – vagy leg-
alább stílszerűen a sarkait 
lecsiszolni! – igyekszik ezt a 
megállapítást, mivel ismere-
tei szerint Erdélyben nagyon 
is jellemző volt, hogy az asz-
szonyok is foglalkoztak fafa-
ragással. És ez a világ távo-
labbi sarkában sincsen más-
ként, mert ő például az első 
ösztönző lökést egy ameri-
kai faragónőtől, Mary May-
től kapta, akire az interne-
ten bukkant, s akinek hon-
lapján oktatóvideókat is le-
het látni. De személyesebb 
élmény is kellett ahhoz, hogy 
Renáta a fa és a faragás mel-
lett kötelezze el magát. Há-
rom évvel ezelőtt a Kurultáj 
(törzsi gyűlést jelent ez a ki-
fejezés) hagyományőrző ren-
dezvényen vett részt egy 
workshopon – na, ez az igazi 
összefonódása múltnak és 

jelennek! –, ahol 
három napon át 
faragott egy tá-
lat a mesterek 
ú t m u t a t á s a 
alapján, amit 
meglátva még 
édesapja is, aki-
nek szavára Re-
náta sokat ad, 
azt mondta: lá-
nyom, ezt foly-
tatnod kell!

A lány folytat-
ta. Az eredmény 
már egy kis tár-
latra való anyag, 
ami mögött ke-
mény munka áll, 
napi 15 órát is 
foglalkozik fara-
gással, mint 
mondja, még 
nincsen a kezé-
ben minden fo-
gás, mivel mes-
ter nélkül tanul, sok mindent 
magának kell fölfedeznie, 
persze fölkutat minden elér-
hető segítséget. 

Mondhatnánk azt is, hogy 
Bács Renátának könnyű dol-
ga van, mert a művészetek-
hez, a kétkezi alkotáshoz 
szükséges tehetség a véré-
ben van, hiszen nagymamá-
ja Papp Ferencné népi ipar-
művész, édesanyja kalocsai 
terítőket készít. De azért 
nem lehet mindent a sorsra, 
azaz az öröklődésre bízni, 
tanulni sem árt a készségek 
fejlesztésének érdekében. 
Renáta textilrajzoló és mo-
delltervező, valamint kép-
grafikusi területeken képez-
te magát, s ez jó alapot szol-

gáltat látásmódjának alakí-
tásához.

Persze van benne jó adag 
kísérletező hajlam is, ami 
szintén a fejlődést szolgálja. 
Tanulmányozta és gyakorol-
ta azoknak a nyomódúcok-
nak a készítését például, 
amelyekkel a japán kimonók 
anyagára viszik föl a mintát 
– ilyeneket a kiállításon is 
láthatunk –, de legújabban 
egy másik japán technológi-
ával, a lakkművészettel is 
próbálkozik, hogy majd ha-
gyományos magyar motívu-
mokkal ötvözze azt.

Bácsi Renáta munkái ok-
tóber 2-ig láthatók a művelő-
dési központban.

QQ (mnp)

Bácsi Renáta napi 15 órát is foglalkozik fara-
gással

MŰANYAGNYÍLÁSZÁROKGYÁRI ÁRON
szeptember 30-ig, AAKKÁÁRR 22 HHÉÉTT AALLAATTTT!! Egyedi beltéri ajtók AAKKÁÁRR 55 HHÉÉTT AALLAATTTT!!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.
22003300 ÉÉrdd, IIparos u. 3300. 7700//660088-00880088, 11112233 BBuddapestt, KKéékk GGollyóó u. 2244. 7700//6600-5500-112233

1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222,1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 70/607-2222
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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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Böngészni való őszi csemegék
Az IRKA folyóirat idei 3., őszi számát lapozgatva ismét 
elcsodálkozom, hogy negyedévente meg lehet tölteni egy 
32 oldalas újságot közlésre méltó helyi vagy helyinek 
mondható – mert karnyújtásnyira élnek Érdtől – szerzők 
műveivel.

Majd’ ötven versírót és tíz 
körüli prózaközlőt számol-
tam össze az oldalakon, s eb-
ben persze nincsen benne 
Esterházy Péter, akire egy 
tőle származó idézettel emlé-
keznek a szerkesztők. Ennyi 
sok szerzőt fölsorolni, műve-
iket csak fél szavakkal is 
méltatni vagy ismertetni le-
hetetlenség volna. És fölösle-
ges is, böngészni kell az ol-
dalakat, szemezgetni a vers-
sorokat, némelyiket többször 
ízlelgetni, másokra később 
visszatérni. A novellákat pe-
dig érdemes beosztani, egy-
szerre csak egyet fogyaszta-
ni, hogy legyen miért a lapot 
később is elővenni.

Szomorú, de elkerülhetet-
len kötelesség a távozókra 
emlékezni egy folyóiratban. 
Ezúttal Tiszaörsi Nagy Zol-
tánnak szenteltek emlékol-
dalt, Kreischer Nelly idézte 
föl utolsó találkozását a pá-
lyatárssal.

Mindig izgalmas olvas-
mány a lap Bemutatkozik ro-
vata. Ezúttal Szigeti Eszter 
énekes, Varga Zoltán zongo-
raművész, valamint a lapszá-
mot illusztráló Tomozi Gi-
zella festő és Együd Károly 
fafaragó vall pályájáról, mű-
vészeti elképzeléseiről.

Azt gondolná az ember, 
hogy manapság, amikor 
egy gondolat megszületésé-

nek pillanatában eljut a vi-
lág egyik zugából a másik-
ba, nincsen értelme egy 
nyomtatott folyóiratban hí-
reket és eseménybeszámo-
lókat közölni. Átnézve az 
IRKA „hírrovatát” máris 
cáfolhatjuk az előző megál-
lapítást, mert a ma divatos 
kommunikáció amilyen 
gyors, annyira illékony is. 
Egy óra múlva már nem biz-
tos, hogy emlékezünk rá, 
mit olvastunk „valahol a ne-
ten”, nem tudjuk egésszé 
összeilleszteni az informá-
ciómorzsákat, de ha mind-
ezt összegyűjtve, kinyom-
tatva teszik elénk, képet al-
kothatunk arról, hogy 
mennyi sokrétű, szerteága-
zó és nem utolsósorban ér-
tékes tevékenység, esemény 
kapcsolódik az IRKA-hoz 
és a KÉK-hez.

QQ -y-

Poly-Art évadnyitó
Most is a nyáron elkészült 
munkákkal, számos meg-
lepetéssel és varázslatos 
muzsikával kezdte őszi 
programját az IRKA kör és 
a Képzőművészek Érdi Kö-
zössége. Rendezvényük 
helyszíne azonban eltért a 
megszokottól, mert ezúttal 
az érdi őstölgyesben gyűl-
tek össze, hogy a vakáció 
után köszöntsék egymást 
és folytassák alkotói mun-
kájukat.

Az utóbbi időben egyre 
többször látja vendégül az 
amatőr alkotókat a Czabai-
kert. Pár esztendeje nem-
csak a madarak kedvenc 
fészkelő helye, hanem iro-
dalmi műsorok, képzőművé-
szeti találkozók és varázsla-
tos koncertek helyszíne is ez 
a 40 éves természetvédelmi 
terület.

A nyár folyamán nemcsak 
az Alkotni KÉK művésztelep 
helyszíne volt, hanem két 
emlékezetes koncertnek is 
otthont adott. A múlt csütör-
tökön pedig közös évadnyitó 
rendezvényét tartotta itt a 
Poly-Art két szekciója, az 
IRKA és a KÉK.

Daróci Lajosné klubveze-
tő a résztvevőket köszöntve 
kiemelte: bár az őszi idény 
nyitóünnepségére gyűltek 
össze, alkotóik a vakáció ide-
je alatt sem voltak tétlenek, 
erről több művészeti kiállí-
tás, alkotótelep és a nyáron 
született irodalmi mű is ta-

núskodik. Utóbbiakból hall-
hattunk is néhányat a szer-
zők előadásában, s ahogy 
már megszokhattuk: a zenei 
élmény sem hiányozhatott a 
műsorból. Erről ezúttal maga 
a házigazda, Czabai Balázs 
gondoskodott: meghívására 
Kovács Márta, az Arco Ka-
marazenekar, valamint Sal-
lai Virág, a Kolibri Színház 
tagja egy Goismortier-művet 
és Händel Trióját adták elő 
hegedűn.

A klubtagok műsorát egy 
versszerető meglepetésven-
dég, Kaderják Gyula acél-
sodrony-készítő mester rö-
vid előadása is színesítette, 
aki olyan lelkesen és közért-
hetően mesélt az acélsod-
ronykötelekről és a nagyfe-
szültségű acél-alumínium 
sodronyokról, hogy laikus 
közönségét is képes volt ma-
gával ragadni. Az Érdi Ér-
téktárat is gazdagító, külön-
leges sodronyok készítője 

nem véletlenül csöppent az 
irodalomkedvelők és alko-
tók közé, kiderült, szenvedé-
lyes versrajongó is, aki ezút-
tal Tóth Árpád Esti sugárko-
szorú című versével lepte 
meg hallgatóságát.

Végül a klubvezetők a jö-
vőbeni tervekről is tájékoz-
tatták a tagokat. A Képző-
művészek Érdi Közössége 
folytatja egyéni kiállításso-
rozatát, így októberben Bá-
lint Imre tárlata lesz látható 
a Parkvárosi Közösségi Ház-
ban, decemberben pedig a 
Poly-Art hagyományos, im-
már 22. kiállítása nyílik meg 
a Szepesben. Az irodalmá-
rok októberben Tarnóczi 
Irén költői estjére és könyv-
bemutatójára készülnek, no-
vemberben pedig az Utak és 
utasok címmel meghirdetett 
őszi pályázatuk értékelésén 
és díjkiosztóján izgulhatnak 
majd.

QQ ÁbrahÁm E.

Ősfák árnyékában nyitották meg az őszi évadot a Poly-Art szekciói
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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi

www.hubertparketta.hu
2030 Érd, Budafoki út 14.

23/375-833

Érvényes: 2017. szeptember 30.-ig vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Az akciós termékek üzleteként eltérhetnek.

10 MM-S LAMINÁLT PADLÓK
ÚJ SZÍNEKBEN

KEDVEZMÉNNYEL!25%
Ajándék szegélyléc és alátét fólia!

Hello

ŐSZ
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www.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.
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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
IDŐSÜGYI TANÁCSA 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
A SZEPES GYULA 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA 

2017. 
szeptember 29-én, 
pénteken 
15 órára 
az 

IDŐSEK 
VILÁGNAPJA 

ALKALMÁBÓL RENDEZETT 

ÜNNEPSÉGRE

Köszöntőt mond: 
DR. ARADSZKI ANDRÁS 
államtitkár, országgyűlési képviselő

A műsorban közreműködnek: 
MADARÁSZ KATALIN,
TARNAI KISS LÁSZLÓ nótaénekesek

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfél-
fogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást 
észlel a városban,  az alábbi tele-

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

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

lumabt@t-online.hu

51
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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
SZÍNHÁZ
Hunyady Sándor: A vöröslámpás ház
Zenés vígjáték két felvonásban, a Turay 
Ida Színház előadásában
Szeptember 24-én, vasárnap 15 órakor
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Szeretettel várjuk az érdi 
nyugdíjasokat!
A helyek korlátozott száma miatt előze-
tes regisztráció szükséges a 06-23-365-
490/101-es telefonszámon
Szeptember 29-én, pénteken 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Fába álmodott világ
Bácsi Renáta kiállítása
Megtekinthető október 2-ig
KAMARATEREM
Talpon maradni
Barabás Andi fotókiállítása
Megtekinthető október 3-ig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Kertészkedés erkélyen
Vezeti Németh Antal
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 22-én, pénteken 17 órakor
DUNA-ART FOTÓKLUB
Klubnap

Vezeti Körmendy Teréz
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 26-án, kedden 18 órakor

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

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ:  Bakó Beatrix  

06 23/365-490/105

06 23 365 490/105
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig:
Hétfő szünnap; kedd-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
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 szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszá-
mon vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
Bővebb információt honlapunkon és 
könyvtárunk egyéb elérhetőségein 
kaphatnak az érdeklődők

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

KÖNYVBEMUTATÓ
Urbán László: Emőd Tamás 
összegyűjtött versei és műfordításai
Szeptember 27-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A népmese napja
Szeptember 25–28-ig

BABA-MAMA KLUB
Szeptember 29-én, pénteken 10 órakor

A belépés minden 
rendezvényünkre ingyenes! 

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

legalább két héttel előre 
kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, 
telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás 
zajlik majd. Segítségüket és 

megértésüket köszönjük!

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 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

AZ ARADI VÉRTANÚKRA 
és 

BATTHYÁNY LAJOSRA
emlékező ünnepség és koszorúzás

2017. október 6-án, pénteken 17 órakor
a Kálvin téri református templom kertjében  

(Érd, Kálvin tér 5.)
Ünnepi beszédet mond:

T. MÉSZÁROS ANDRÁS,
Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Közreműködik: 
az Érdi Bukovinai Székely Egyesület Énekkara,

a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói
Ilosfai Csilla és Viktóriusz Anna vezetésével

Házigazda:
Erdélyi Takács István református lelkész

D i á k t a l á l k o z ó

2017

VMG diáktalálkozó 2017   

Egykori VMG-s diákok és tanárok! 
Találkozzunk újra 2017 szeptember 30-án 17 órakor a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban! 
Hagyományos és új programok, sok egykori ismerős, találkozások és meglepetések. Részletes 
programmal hamarosan jelentkezünk, addig is keressétek Facebook oldalunkat a naprakész 
hírekért:  www.facebook.com/vmgdiaktalalkozo
Add tovább: szeptember végén újra a Véemgében!
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Szeptember 25., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi  női kézilabda-

bajnokság
 Vasas SC–Érd  (ismétlés)
21:15 A bíró
 Beszélgetés egy bíróval
21:55  A magyar emigráció az eNSz 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
22:10 bibliai Szabadegyetem   64/90. rész
23:10 mozgás
 sportmagazin
23:40 monda és valóság határán 9/10.
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
  0:10 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25 Híradó
  0:40 tűzijáték

Szeptember 26., KeDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 Dr. Lonnie Smith Trio II.
20:55 Vámos miklós beszélgetős műsora
21:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Csepel FC (ismétlés)
 23:30 műábránd
 23:55 mozgás
 sportmagazin
   0:25 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
   0:40 Híradó
   0:55 tűzijáték

Szeptember 27., SzerDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás
 sportmagazin

20:00 bibliai Szabadegyetem 65/90. rész
21:00 A szalmabábuk lázadása
 film  
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 tűzijáték

Szeptember 28., CSÜtÖrtÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 117. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Vasas SC–Érd (ismétlés)
21:45 Kempo magazin
22:00 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:30 mozgás
 sportmagazin
23:00 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30   A magyar emigráció az eNSz 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:00    Híradó
  0:15 tűzijáték

Szeptember 29., pÉNteK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 117. rész
20:00 műábránd
20:25 Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm 
21:25 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:55   első fesztivál
 dokumentumfilm

22:55 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:25 mozgás
 sportmagazin
23:55 párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10  Híradó
 0:25 tűzijáték

Szeptember 30., SzOmbAt
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  A magyar emigráció az eNSz 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 mozgás
 sportmagazin
20:45 A szalmabábuk lázadása
 film  
21:45 bibliai Szabadegyetem 65/90. rész
 dokumentumfilm
 22:45   Érdi panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  23:15 tűzijáték

OKtóber 1., 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  Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm
22:00 Vámos miklós beszélgetős műsora
22:55   A magyar emigráció az eNSz 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 Dr.  Kecskés Gusztáv  előadása
23:10 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:40 Érdi panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:10  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.

Az ingyenes előadásokon várunk minden érdi és Érd környéki 50 év feletti érdeklődőt.
A minden előadáson részt vevő szenior hallgatók az utolsó alkalommal oklevelet kapnak.

TANULNI SOHASEM KÉSŐ!

ÉRDI 
SZENIOR 
AKADÉMIA

2017
Érd Megyei Jogú Város 
Idősügyi Tanácsa 
és a Zsigmond Király Egyetem 
szervezésében
IngyEnEs KÉpZÉs Indul 
50 ÉV fElETTIEKnEK

Helyszín: 
szepes gyula 
Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.)

A 2017. II. fÉlÉV ElőAdásAI:

2017. szeptember 27. szerda, 15 óra
Dr. Jászberényi József  
(a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója)
Téma: Az időskori pszichológiai és pszichiátriai  
problémák – és azok kezelése a tanulás által

2017. október 11. szerda, 15 óra
Dr. SZAbó SánDor Tibor (mérnök, tanár)
Téma: Közlekedési és vezetési feladatok, problémák 
időskorban

2017. október 25. szerda, 15 óra
Dr. FArKAS ZSuZSAnnA (jogász, óraadó tanár)
Téma: Személyes adatok védelme

2017. november 15. szerda, 15 óra
Dr. Jászberényi József 
(a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója)
Téma: Demencia kezelése a tanulás révén
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Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
zenei könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: heti 40 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 27.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: olvasószolgálatos feladatok 
teljes körű ellátása, gyűjteményszer-
vezés, állományvédelem, állomány 
ellenőrzése, statisztikai adatszolgáltatás; 
rendezvények, foglalkozások szervezése, 
lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, könyvtáros, informatikus 

könyvtáros;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó, gyakorlott 
szintű Szikla-rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 fényképpel ellátott szakmai 

önéletrajz, motivációs levél;
•	 diploma, erkölcsi bizonyítvány, 

hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy 
a jelentkezési anyagát a bírálatban 
részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 31. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt 
Sebestyénné M. Ewa, ill. Nida Judit nyújt a 
06-23-365-470-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa 
részére a sebestyenewa@csukalib.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli 
meghallgatása után vezetői döntés szüle-
tik a munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. október 30.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.csukalib.
hu honlapon szerezhet.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Családok Átmeneti Otthona

gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 1 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Nyírfa utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szakmai irányelveknek 
megfelelően az intézményben élők 
gondozása; családok, töredékcsaládok 
bekerülési okának megszüntetése, sze-
mélyre szabott bánásmód keretében.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, csecse-

mő- és gyermekgondozó (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő 
II. (OKJ), pedagógiai asszisztens 
(OKJ), házi időszakos gyermek-
gondozó (OKJ) vagy gyermek- és 
ifjúsági felügyelő (OKJ);

•	 magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. szeptember 30. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/719/2017, 
valamint a munkakör megneve-
zését: gondozó;

•	 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 kizáró-
lag a megjelölt végzettségekkel lehet-
séges; az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt; azon pályázatokat 
áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, 
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. október 3.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd

utcai szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szociális munka eszkö-
zeivel és módszereivel segítséget nyújt 
az utcán életvitelszerűen tartózkodó 
egyéneknek az életvitelük javításában, 
ügyeiknek intézésében, és hozzájárul 
a családi és társas kapcsolatok újra-
felvételéhez; krízisidőszakban napi 
szinten kapcsolatot tart a hajléktalan 
személyekkel, csoportokkal, és bizto-
sítja számukra az életfenntartáshoz 
szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alap-

végzettség, közösségi szociális 
munkás vagy szociálpedagógus, 
szociális menedzser, okleveles 

szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus;

•	 B kategóriás jogosítvány, ma-
gyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: határozott fellépés.
Előnyt jelentő kompetenciák: kivá-
ló szintű konfliktusmegoldó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. szeptember 29. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/712/2017, 
valamint a munkakör megneve-
zését: 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 kizáró-
lag a megjelölt végzettségekkel lehet-
séges; az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson 
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.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
olvasószolgálatos könyvtáros

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: heti 40 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: olvasószolgálatos feladatok 
teljes körű ellátása, gyűjteményszer-
vezés, állományvédelem, állomány el-
lenőrzése, statisztikai adatszolgáltatás; 
rendezvények, foglalkozások szervezése, 
lebonyolítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, könyvtáros, informati-

kus könyvtáros;
•	 könyvtáros – legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat;
•	 gyakorlott szintű internetes 

alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: jó, gyakorlott 
szintű Szikla-rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajz, motivációs levél;

•	 diploma, erkölcsi bizonyítvány, 
hozzájáruló nyilatkozat arról, 
hogy a jelentkezési anyagát a 
bírálatban részt vevők megis-
merhetik.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. szeptember 31. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Sebestyénné M. Ewa, ill. 
Nida Judit nyújt, a 06-23-365-470-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Sebestyénné M. Ewa 
részére a sebestyenewa@csukalib.hu 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a benyújtott pályázatok alapján 
legalkalmasabbnak tűnő jelöltek szóbeli 
meghallgatása után vezetői döntés 
születik a munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. október 30.
A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt a www.csukalib. 
hu honlapon szerezhet.
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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 végzett-

ség, vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisz-
tikai, banki ügyintézői, informa-
tikai, műszaki, logisztikai, me-
nedzserasszisztens szakképesítés;

•	 magyar állampolgárság, cselek-
vőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi mun-

kakörben eltöltött gyakorlat,
•	 közigazgatási alapvizsga meg-

léte.
Elvárt kompetenciák: rendszerezett 
problémamegoldás, objektivitás, jó 
szintű szóbeli és írásbeli kifejező-
készség, 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 
okiratok 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 

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-
11/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: adóügyi ügy-
intéző;

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya, 
Bartos Beatrix részére – Sze-
mélyzeti 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 bizonyít-
vány; a kinevezés határozott időre szól, 
6 hónapos próbaidő kikötésével.

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 mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. sz. melléklet 14. pont 
szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok: a közterület 

használatával összefüggő hatósági 
ügyintézés; a Városrendészeti Csoport 
közterület-felügyelői által megtett 
intézkedések, szabályszegési ügyek 
során keletkezett adatok feldolgozása, 
rendszerezése, lekérdezések, a 
kapcsolódó levelezés 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 megállapítására 

és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgá-
lati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsészet-
tudományi, társadalomtudomá-
nyi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőokta-
tásban szerzett szakképezettség 
és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormányab-
lak ügyintézői vizsga;

•	 magyar állampolgárság, cselek-
vőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: államigazgatásban hatósági 
területen eltöltött gyakorlat, 
közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: rendszerezett 

problémamegoldás, objektivitás, jó 
szintű szóbeli és írásbeli kifejező-
készség, precizitás, megbízhatóság, 
jó elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.( Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. 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 ügy-
intéző;

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

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2017. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1( be-
kezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
a kinevezés határozatlan időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.

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

bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városrendészeti 

Csoport, Közterület-felügyelet
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. sz. melléklet 30. 
pont.

Ellátandó feladatok: közterületek 
jogszerű használatának, közterületen 
engedélyhez kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése; 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásának ellenőrzése; a közte-
rület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, 
megszüntetése, szankcionálása; az 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 
járőrszolgálat keretében történő elvég-
zése, dokumentálása.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: a 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszol-

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

•	 magyar állampolgárság; cselek-
vőképesség; büntetlen előélet; 
„B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: közigazgatásban, közterület-
felügyelői munkakörben eltöltött 
gyakorlat.

Elvárt kompetenciák: rendszerezett 
problémamegoldás, objektivitás, jó 
szintű szóbeli és írásbeli kifejező-
készség, 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 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. október 20. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Sike Attila nyújt, a 23/522-314 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.(. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-12/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: közte-
rület-felügyelő.

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1( be-
kezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
a kinevezés határozatlan időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.



Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

Diploma: jól vizsgázott
a segítőprogram
EREDMÉNY Visszakapják
első sikeres közép- vagy fel-
sőfokú komplex nyelvvizs-
gájuk árát jövő évtől a 35
évnél fiatalabbak, a 34.500
forintig terjedő kedvez-
ményt nem csak a felsőokta-
tásban tanulók, hanem bár-
ki igénybe veheti. A kor-
mány azután döntött így,
hogy időközben lezárult a
Diplomamentő Program,
amelyben 6363-an tanultak
nyelvet és vizsgáztak siker-
rel. Viszont továbbra is diá-
kok tízezrei maradtak a dip-
lomájuk nélkül, mert nem
szerezték meg a végzettség-
hez szükséges nyelvvizsgát,
2006 és 2013 között nagyjá-
ból ötvenezren jártak ha-
sonló cipőben. Az Oktatási
Hivatal adatai szerint 2014-
ben 8500-an, 2015-ben 9354-
en, tavaly pedig 11 708-an
nem vehették át a diplomá-
jukat nyelvvizsga hiánya
miatt. Az adatokból kitűnik,
hogy a bajbajutottak száma
évről évre magasabb, és rö-

videsen újra eléri az ötven-
ezret. Árnyalja a képet,
hogy 2020-tól már felvételi
követelmény lenne a közép-
fokú nyelvvizsga. Korábban
Rétvári Bence és Palkovics
László államtitkárok úgy
vélekedtek, hogy a nyelvta-
nításról az iskolának kell
gondoskodnia, és a közokta-
tás alkalmas arra, hogy a
tanulókat eljuttassa a kö-
zépfokú nyelvvizsgáig. A
közelmúltban nagyjából 17
ezer gyerek bevonásával or-
szágos felmérés indult a kö-
zépiskolások nyelvtudásá-
nak feltérképezésére, ez al-
kalommal megkérdezik a
diákok, a szülők és a taná-
rok véleményét is. A szak-
tárcáknak jövő év június 30-
áig stratégiát kell alkotnia
az iskolai nyelvoktatás
2018–2027 közötti fejleszté-
sére. A nyelvvizsgázók kö-
zött legtöbben húsz év alat-
tiak, és az angol nyelvet a
német követi a népszerűségi
listán. Forrás: MW

Diákhitel: nagy segítség
agyermeketvállalóknak
TÁMOGATÁS Jövő január-
tól az első gyermek születé-
sekor felfüggesztik az édes-
anyák diákhitel-törleszté-
sét. A második gyermek vi-
lágra jöttekor elengedik a
tartozás felét, a harmadik-
nál pedig a teljes összeget,
hogy ily módon is könnyítse-
nek a gyermeket vállaló
anyák életén. A felsőokta-
tást most elkezdőknek lehe-
tőségeik és terveik felméré-
se után mihamarabb érde-
mes azt is eldönteniük, hogy
felvegyenek-e diákhitelt.
Mint arról beszámoltunk, a
szabad felhasználású Diák-
hitel 1-et a 2001. évi indulá-

sától tavaly év végéig több
mint 354 ezren vették igény-
be, összesen 294,3 milliárd
forint összegben. A kötött
felhasználású Diákhitel 2 le-
hetőségét közel 25 ezren
használták fel, összesen 20,2
milliárd forint összegben. A
hitelt általában 11 tanulmá-
nyi félévre lehet igényelni. A
szabad felhasználású Diák-
hitel 1-et állami ösztöndíjas
és önköltséges képzésben
részt vevő hallgatók is felve-
hetik, akár nappali, esti, le-
velező tagozaton, vagy táv-
oktatásosban tanulnak. A
Diákhitel 1 esetében a legki-
sebb összeg havi 15, a legma-

gasabb havi 50 ezer forint,
de – maximum 250 ezer fo-
rintig – van mód arra is,
hogy a diák egy összegben
vegyen fel öthavi hitelt. A Di-
ákhitel 2-nél az önköltséges
képzésben tanuló diák annyi
hitelhez juthat, amennyibe
az oktatás kerül, az összeget
közvetlenül a felsőoktatási
intézmény kapja meg. A ka-
mat mértékét kormányren-
deletben határozzák meg,
jelenleg 2,3 százalék. A tar-
tozás törlesztése általában
– kivéve a fentebb említett
anyukákat – a jogviszony
megszűnése után kezdődik.

Forrás: MW

Tanulási nehézség?
Vanmegoldás!
NEVELÉS Sokkal nagyobb
segítséget kapnak a jövőben
a beilleszkedési, tanulási,
magatartási (BTM) nehézsé-
gekkel küzdő gyerekek. A
több tízezer fiatalt érintő
problémákat megpróbálják
teljesen felszámolni. Szept-
embertől a védőnők már há-
roméves korban megkezdik
azt a szűrést, amit korábban
öt éves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra,
amely pont azt akadályozza
meg, hogy az érintett gyer-
mekek kilátástalan helyzet-
be jussanak – értékelte a
változásokat Mosányi Emő-
ke, a Fővárosi Pedagógiai
Szolgálat főigazgatója. Az
ügyben már konkrét tapasz-
talatok vannak. Hozzátette:
„ha időben adjuk meg a se-
gítséget, ezek a problémák
nem fognak egymásra ra-
kódni, fokozódni, így nem
fordulhat elő, hogy behozha-
tatlan lemaradással kell
szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk amen-
tesítésre, amivel valójában

semmit nem oldunk meg”. A
minél korábbi beavatkozás-
sal azt szeretnék elérni a jö-
vőre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdő BTM-tanulók ese-
tében szükségtelenné váljon
a mentesítés problematikája
– mondta Mosányi Emőke.
Hozzátette: a gyermekeknek
zsákutca volt a tantárgyi fel-
mentés rendszere. A tovább-
tanulásnál a szakmaválasz-
tás szintjén is nehéz helyzet-
be kerülnek. Kevés olyan
képzés van, ahol pl. a számo-
lási készségre nincs szük-
ség. A szakképzések terén is
meg van határozva, hogy mi-
lyen osztályzatokat kell vin-
ni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az
nulla pontot visz, túljelentke-
zéskor nem fogják felvenni
arra, amire szeretné. Nem
az a célunk, hogy a gyerekek
leérettségizzenek, hanem
az, hogy az életben ők teljes
értékű családfők, család-
anyák, munkavállalók le-
gyenek és sikeresnek érez-
zék magukat – tette hozzá.

Forrás: MW

Nőtt a gyermekek szünidei étkeztetésére fordított pénz is

Érkeznekaz iskolákba
az 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 (KELLO)

szerint nem lesz gond az isko-
lakezdéskor, mert időben
megérkeztek az oktatási in-
tézményekbe a kiadványok. A
tízmilliomodik tankönyv már
július 19-én, vagyis határidő
előtt elkészült, a kiadványok
nagy részét Debrecenben, az
Alföldi Nyomdában gyártot-
ták. A magyar könyvnyomta-
tási kapacitás 70 százaléká-
val rendelkező konzorcium
idén 1001 különböző állami
tankönyv nyomtatására ka-
pott megrendelést. A nyom-
dai 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

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
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Álláshirdetés
Határozatlan idejű munkaszerződéssel keresünk

a budapesti raktárunkba

Raktáros
munkakörbe új munkatársat

Feladatok
• Raktározási munka elvégzése a munka és tűzvédelmi
előírások betartásával

• Áru felvétele és kiadása a raktárból, az alkalmazandó
raktári folyamatoknak megfelelően

• Gondoskodni az áruk megfelelő elosztásáról a raktár
területén

• Raktárkezeléssel kapcsolatos egyéb adminisztratív
feladatok ellátása

• A Társaság belső szabályazatinak, minőségi és
biztonságirányítási rendszereinek betartása

Elvárások
• Minimum szakiskola / szakmunkásképző végzettség
• Raktáros gyakorlat
• Jártasság csapatmunkában

Előny:
• Új típusú targoncavezetői jogosítvány (magasemelésű előny)

Amit kínálunk
• biztos nemzetközi háttérrel rendelkező vállalatnál hosszú
távú munkavégzés

• versenyképes, fix bérezés, cafeteria rendszer több fajta
választható béren kívüli juttatással, már próbaidő alatt,
teljesítménybér már próbaidő alatt is, családias, jó
hangulatú légkör, aktív közösségi élet, útiköltség-térítés,
szezonális jutalom, vállalati rendezvények, ingyenes
sportolási lehetőségek, gyümölcsnapok

Munkavégzés helye:
1225 Budapest, Campona utca 1., Harbor Park

Munkaidő: hétfőtől péntekig,
két műszakos munkarendben
Jelentkezi szakamai önéletrajzzal
a következő e-mail címen lehet:

hungary.karrier@fiege.com

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék;
• meglévő ügyfélkör;
• laptop;
• telefon;
• rugalmas, részben otthonról is végezhető munka

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujsag@gmail.com

e-mail címre vájuk.j

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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Együtt a napfényben
Különleges családi programot rendez a Szociális 
Gondozó Központ Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ Emberi Hang alapítványa: koncertekkel, 
játékokkal, bemutatókkal várják az akadályo-
zottsággal élő gyermekeket, fiatalokat és minden 
érdeklődőt a Magyar Földrajzi Múzeum kertjé-
ben, szeptember 23-án 10 és 17 óra között.

A NAP/FÉNY elnevezé-
sű városi rendezvényt 
első ízben rendezik meg, 
azzal a céllal, hogy külön-
leges élményeket nyújtsa-
nak a sérült fiataloknak. 
Ezen a napon az akadá-
lyozottsággal élő és 
egészséges g yerekek 
együtt, egymást segítve, 
támogatva mutathatják 
meg magukat, tehetségü-
ket, és tölthetnek el egy 
vidám napot. A progra-
mokon nemcsak jelen 
lesznek, hanem fel is lép-
nek sérült fiatalok: a Ha-
bilitációs Központ Csen-
gettyű Együttese, a torda-
si Szivárvány Együttes, a 
százhalombattai Felhőjá-
rók Mozgásszínház, illet-
ve a vak zenészekből álló 
Landini zenekar.

Színpadra lépnek nem-
csak a társintézmények, 
hanem vendégelőadók is: 
a Bolyki Soul & Gospel 
Kórus, Rozbora Ádám és 
Tóth Bence, valamint a 
Batthyány iskola ötödi-
kes diákjai és az Ifiklub 
színjátszói.

Az előadások mellett 
különféle játékok és ka-
landok várják a fiatalo-
kat: óriási darts, óriási 
kosárlabda és óriásbubo-
rék-fújás (ez utóbbi az 
Életfa Csoport Egyesület 

szervezésében), kézmű-
ves sarok, vakvezető ku-
tyás és tűzoltóbemutató, 
arcfestés, pecázás, és a 
vállalkozó kedvűek még 
motorra is ülhetnek.

A múzeumkertben fel-
állítanak egy információs 
sátrat is, ahol a szociális 
ágazat képviselői, illetve 
a rendőrség és más részt-
vevők mutatkoznak be – 
tudtuk meg Bleicherné 
Huszár Zsuzsától, a Dr. 
Dizseri Tamás Habilitáci-
ós Központ munkatársá-
tól, aki elárulta azt is: sok 
más meglepetéssel és fi-
nomságokkal is készül-
nek erre a napra.

Az első NAP/FÉNY csa-
ládi nap a Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázati 
forrásából, az önkor-
mányzat és érdi cégek, 
szervezetek támogatásá-
val valósulhat meg, fővéd-
nöke dr. Aradszki And-
rás Fidesz–KDNP-s or-
szággyűlési képviselő, 
energiaügyért felelős ál-
lamtitkár. A rendezvény 
ingyenes, a sérült gyer-
mekek, felnőttek mellett 
szeretettel várnak min-
den érdeklődőt. A helyszín 
akadálymentes. Rossz idő 
esetén a programokat a 
művelődési központban 
tartják meg. n Á. K.

Városi Anyatejes Nap
„Szoptatás – egy életre nyerhetsz vele!” – ez volt a jelmon-
data az idei Városi Anyatejes Napnak, amit tizenkettedik 
alkalommal szervezett meg az Érdi Védőnői Szolgálat. A 
kismamákat, édesanyákat és gyermekeiket előadásokkal, 
bemutatókkal várták az Érd-Újváros Római Katolikus Plé-
bánia Közösségi Házában múlt pénteken.

Az idei rendezvényre 80 
anyuka jött el a gyermekével; 
az érdeklődők gyakorlati fog-
lalkozáson sajátíthatták el a 
csecsemők újraélesztésének 
mikéntjét, illetve azt, hogyan 
lehet eltávolítani a légútba ke-
rült idegen testet. Ez azért kü-
lönösen fontos, mert – mint dr. 
Erdős–Nánási Anett 
mentőorvos lapunk-
nak elmondta – a lég-
útba került idegen 
test a leggyakoribb 
halálok a három év 
alatti gyerekek kö-
rében. Ami az újra-
élesztést illeti, ez egy 
olyan mozdulatsor, 
amit bárki meg tud 
tanulni – hangsú-
lyozta.

– Sokan félnek at-
tól, hogy kárt tesz-
nek a kicsiben, de ha 
megtörténik a tragé-
dia, azzal teszünk 
rosszat, ha nem 
kezdjük meg az újra-
élesztést – mondta a 
doktornő.

Az előadások mellett hordo-
zókendő- és kismamadivat-be-
mutató, zenés foglalkozás, 
szoptatási élménybeszámolók 
várták az érdeklődőket.

– Ez a rendezvény a gyerme-
küket szoptató édesanyák el-
ismeréséről szól. Érden az 
anyatejjel táplált babák ará-
nya jobb az országos átlagnál: 

az egyéves gyermekek 64 szá-
zaléka három hónapos korig, 
52 százaléka féléves korig ki-
zárólag anyatejet kap. Megug-
rott a 12 hónapnál idősebb, 
még szoptatott babák aránya, 
ami idén 42 százalék – mondta 
lapunknak Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnő. Ilyen-

kor mód nyílik a tévhitek el-
oszlatására is: a leggyakoribb, 
hogy „az én tejem nem jó, mert 
vizes/zsíros a babának”. 

– Ilyen nincs. Az anyatej úgy 
tökéletes, ahogy van. Ha elfo-
gadják az édesanyák, hogy a 
szoptatás kezdetben sokszor 
fájdalmas, és hogy az anyatej 
nem csak úgy dől magától, ha-

nem meg kell küzdeni azért, 
hogy legyen, akkor menni fog 
– tette hozzá.

Stibrányi Mártonné védő-
nő a rendezvényen felhívta a 
figyelmet arra, hogy megvál-
tozott a kötelező státuszvizs-
gálatok rendszere. Eddig az 
édesanya és a védőnő együtt, 
a tanácsadóban töltötte ki az 
adatlapot, és ezt követte a 
baba vizsgálata. Szeptember 
elsejétől az édesanyák a kora-
g yermekkor.hu honlapról 
menthetik le a szülői kérdő-
ívet, amit önállóan tölthetnek 

ki. Ezt a védőnő átnézi, és ha 
szükséges, a gyermeket továb-
bi vizsgálatra küldi. A kérdőív 
nemcsak online, hanem a vé-
dőnőknél is elérhető.

– Az új rendszer a 2011 
szeptemberében és azután 
született gyermekekre vonat-
kozik – tette még hozzá Stibrá-
nyi Mártonné. n ÁdÁm

Érden az anyatejjel táplált babák aránya jobb az országos átlagnál
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

Elektromos fűtés
gáz helyett!

• NNorvéégmiinőőséégii tterméékk
• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
• folyamatos raktárkészle
• gazdaságos működés
• könnyű szerelhetőség• könnyű szerelhetőség

FA, MŰANYAG, ÉS ALU NYÍLÁSZÁRÓK, BELTÉRI AJTÓK,
ÁRNYÉKOLÁS- ÉS KAPUTECHNIKA

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos utca 30.

06-70/608-0808 • erd@ema.hu

kkk

s
et

51
36

57

18 | 2017. szeptember 20. |    helyi érték 19helyi érték  | 2017. szeptember 20. |

Mi a különbség a hagyományos 
és LED reflektor között?

Az utóbbi évek legnagyobb 
világítástechnikai újítása 
kétség kívül a LED „polgári” 
felhasználása és a LED-es 
izzók, LED-es reflektorok és 
LED lámpák elterjedése. A 
LED (Light Emmiting Diode) 
azaz fénydióda. A világító 
dióda félvezető anyagból ké-
szült fényforrás. Egy 20 W-os 
LED reflektor nagyjából 150-
200 W-os hagyományos fény-
vetőnek a fényerejével egye-
zik meg. Élettartalma 50 
ezer óra, ez tízszerese a ha-
gyományos izzónak vagy ha-
logén izzóénak. A LED ref-
lektor hőleadása működés 
közben minimális, ezért nem 
melegszik, illetve nincs hő 
formájában távozó energia 
veszteség. A LED reflektoro-

kat ajánljuk minden olyan 
helyre, ahol eddig hagyomá-
nyos világító testeket hasz-
náltak. A fénye valamivel fe-
hérebb a halogén szálizzós 
reflektoroknál, ezért erő-
sebbnek is hat, illetve szeb-
ben verődik vissza fehér fe-
lületekről, a megvilágított 
felületen lévő színeket is 
élethűbben adja vissza a ha-
logén reflektoroknál. Ezért 
reklámtáblák, cégtáblák 
megvilágítására, bejáratok, 
műhelyek, raktárak elé az 
ajtó fölé világításnak és 
számtalan célra alkalma-
sak. Ha napi 10 óra éjszakai 
világítással számolunk, ak-
kor egy 10 W-os reflektor 
havi fogyasztása durván 3,0 
kW óra, azaz kb. 150 Ft.
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Közlekedj okosan!
Kerékpáros napot tartottak hétfőn a Pumukli Német 
Nemzetiségi Óvodában, az Európai Mobilitási Héthez 
kapcsolódva. A gyerekek a felállított akadálypályán 
mutathatták meg, milyen ügyesek kerékpáron vagy 
épp futóbiciklin.

Intézményünk csatlako-
zott a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által meghir-
detett „Biztonságos Óvoda” 
programhoz, amelynek cél-
ja az óvodások biztonságo-
sabb közlekedésre való fel-
készítése. A gyalogos köz-
lekedés szabályait rendsze-
resen gyakoroljuk a gyere-
kekkel, hiszen sokat sétá-
lunk, kirándulunk együtt. 
A kerékpározás szabályai-
ról csak beszélgetni szok-
tunk, most ki is próbálhat-
juk – mondta lapunknak 
Vargáné Magyar Erika 
óvodavezető, hozzátéve: ezt 
a napot kiegészítik egy má-
sik, Ovi-Zsaru elnevezésű 
programmal is, amelynek 
keretében rendőrök ismer-
tetik meg a gyerekekkel a 
különféle közlekedési táb-
lákat.

A közlekedésbiztonság 
mellett fontos szempont az 
is, hogy a kerékpározás az 
egyik legzöldebb közleke-

dési mód, márpedig a Pu-
mukli óvodában kiemelt 
szerepet kap a környezet-
tudatosságra való nevelés 
– fűzte hozzá az óvodave-
zető.

A kicsiket az Érdi Kerék-
páros és Triatlon SE képvi-
selői irányították, segítet-
ték a bóják között. Mint 
Kömöz Róbert, az egyesü-
let elnöke lapunknak el-
mondta, a bringás nap célja 
az volt, hogy megtanítsák a 
gyerekeket kerékpározni.

– A kismotor helyett ja-
vaslom a futóbicikli hasz-
nálatát, két-két és fél éves 
kortól. Ezen az eszközön 
megtanulnak egyensúlyoz-
ni. Ezt követi a kisméretű, 
pótkerekes bicikli, és há-
roméves kortól el lehet 
hagyni a pótkereket is. Öt-
éves kortól már nagyon sta-
bilan tudnak kerékpározni 
a gyerekek – zárta szavait 
Kömöz Róbert.

QQ Á. K.

A kerékpározás szabályairól eddig csak beszélgettek, most ki is 
próbálták az óvodások

Nyárbúcsúztató harmóniában
Énekkel, színpadi előadá-
sokkal, tánccal, kézműves 
foglalkozással és tombolá-
val búcsúztatta a nyarat 
múlt pénteken a Harmóni-
áért Közhasznú Egyesület, 
amely új, nappali ellátási 
formák bevezetésével kö-
szöntötte az őszt.

A Harmóniáért egyesület 
2010-ben jött létre; támoga-
tó szolgálatot – szállítást és 
személyi segítséget – bizto-
sít a hallás-látás-mozgás-, 
illetve értelmi fogyatékkal 
élő, autista emberek szá-
mára, és közösségi pszichi-
átriai ellátást nyújt dep-
ressziós, pánikbeteg, ski-
zofrén betegek részére. A 
támogató szolgálatban 45 
embert látnak el, a közössé-
gi ellátásban 57-en része-
sülnek.

– Július elsején pszichiát-
riai nappali intézményt is 
beindítottunk, szeptember 
1-jétől pedig az akadályo-
zottsággal élőknek is nappa-
li ellátást nyújtunk – tudtuk 
meg Maximovits György-
nétől, az egyesület elnöké-
től, aki elmondta azt is: szí-
nezés, rajzolás, kézműves 
foglalkozások, terápiás be-
szélgetések, mozgáskultú-

rát fejlesztő foglalkozások 
színesítik a napokat.

– A nappali ellátásban 
részt vevők közt segítő, bará-
ti kapcsolatok alakulnak ki. 
A nyárbúcsúztatóra is együtt 
készültek, énekkel, színda-
rabbal, verssel – tette hozzá 
Maximovits Györgyné.

– Ellátottaink nagyon 
igénylik a társaságot, a kö-
zösséget, a szórakozást. Az 
idei nyárbúcsúztatót pályá-
zati forrás segítségével ren-
deztük meg, és meghívtuk rá 
a családtagokat is. Így lát-
hatják, hogyan zajlik nálunk 
az élet. Fontos, hogy jó kap-
csolat alakuljon ki az egye-
sület és a hozzátartozók kö-
zött is – mutatott rá az egye-
sület elnöke, aki kérdésünk-
re elmondta azt is: bár jelen-
leg telt házzal működnek, az 
ellátottak létszáma folyama-
tosan változik, így szívesen 
fogadják a szolgáltatásaik 
iránt érdeklődőket.

Skultéti Pálné négy éve, 
egy súlyos baleset után ke-
rült kapcsolatba a Harmóni-
ával. Az egyesület annak 
idején sok mindenben segí-
tette a komoly sérülést szen-
vedett hölgyet, aki ma már 
maga is segít: idős nénikkel 
beszélget, lelki támogatást 
nyújt számukra.

– Itt megbecsülik az embe-
reket, akik érezhetik: ők is 
értékesek, ők is fontosak. 
Ezért jó ide járni – mondta 
Skultéti Pálné.

A 90 éves Füsi Andornét 
is a támogató szolgálat segí-
ti. Mint lapunknak elmond-
ta, azért jók ezek a rendez-
vények, mert összefogják az 
embereket.

– Ez nagyon sokat számít, 
ahogy az a segítség is, amit a 
rászorulóknak nyújt az 
egyesület. Csodálatos dolog 
az a szeretet, amivel felénk 
fordulnak – tette hozzá az 
idős hölgy. Q ÁdÁm

INFOBOX
Harmóniáért  
Közhasznú Egyesület
Iroda: 2030 Érd,  
Velencei u. 1.
Tel.: +36-30-275-1935
E-mail:  
harmoniaertkhe@gmail.com

A 90 éves Füsi Andorné rendszeresen részt vesz az egyesület prog-
ramjain
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Tiz enketten az országos döntőben
Az Érdi Spartacus tizenkét sportolója jutott be a birkó
zók diákolimpiai országos döntőjébe, miután a nyársapá
ti területi viadalon nyolc arany, négy ezüst és három 
bronzérmet szereztek.

Szeptember 17-én Nyársa-
páton rendezték meg a terü-
leti szabadfogású diákolim-
piai bajnokságot, a viadalon 
a diák egyes, diák kettes és 
a serdülő korosztályok mé-
rették meg magukat. A ver-
senyen az első két helyezett 
szerzett kvalifikációt a Haj-
dúszoboszlón és Kecskemé-

ten rendezendő országos 
döntőre.

A diák kettes korosztály-
ban (2006–2007-es születé-
sűek) Bori Richárd (23 kg), 
Gazsi Máté (46 kg), Hegedűs 
Nagy Bence (50 kg), Gyenes 
Bence (54 kg) és Hermann 
Norbert (58 kg) is az élen 
végzett, míg Narancsik 

Bence (29 kg), Bákai Ferenc 
(35 kg), Sipos Milán (46 kg), 
Krokavecz Mátyás (50 kg) 
második, Aranyosi Roland 
(29 kg) és Finta Patrik (50 
kg) harmadik helyen zárt.

A diák egyes korcsoport-
ban (2004–2005-ös születésű-
ek) Krausz István lett a 69 
kilogramm győztese, Feik 
Lázár 35 kilóban a harma-
dik, Kovács Dávid az 58, Si-
pos Alex a 63 kilogrammos 
súlycsoportban a pontszerző, 
ötödik helyet szerezte meg.

A serdülőknél (2002–
2003-as születésűek) 
mindkét érdi induló arany-
érmes lett, miután Nedvig 
Máté a 42 kilósok, Nagy 
Gergely pedig a százkiló-
sok küzdelmeit nyerte 
meg.

 n D.B.

A sors ismétli önmagát
Mint tavasszal vagy mint két héttel ezelőtt a III. kerületi 
TVE ellen. Az Érdi VSE emberhátrányban szerezte meg 
a vezetést, az egész mérkőzésen mezőnyfölényben ját
szott a Csepel FC ellen, ám a vendégeknek egy tizen
egyes elég volt a pontszerzéshez.

A Csepel ellen Limperger 
Zsolt nem számíthatott Csi-
szár Zoltánra, aki lebetege-
dett, helyére Pallagi Botond 
állt be. Rendkívül defenzí-
ven állt fel a Gabala Kriszti-
án irányította Csepel FC, hi-
szen már a mérkőzés elején 
rögtön betömörült a vendég-
együttes a saját kapuja elé, 
de hiába játszott óriási me-
zőnyfölényben az érdi csa-
pat, a vezetést a szünetig 
nem sikerült megszerezni. A 
fordulás után viszont néhány 
perc elteltével egy kontra 
után Pintér Nikolát a csepe-
li támadóval történt ütközé-
se után kiállították. Az em-
berhátrány ellenére tovább-
ra is az érdiek akarata érvé-
nyesült, aztán négy perccel 
később Koós Gábor fejese 
után Melczer Vilmos bólin-
tott a kapuba (1-0).

Az emberelőny miatt felbá-
torodó vendégek ugyan töb-
bet támadtak, de igazán 
nagy veszélyt nem jelentettek 
az érdi kapura. A 68. 
percben pedig Koós 
jobb oldali szabadrú-
gását Kárász fejelte 
kapura, majd a csepeli 
hálóőrről, Juhász Ger-
gelyről kipattanó lab-
dát ugyanő pofozta a 
kapuba, de a partjelző 
les címén nem adta 
meg a második érdi 
gólt.

A hajrában is bőven 
megvolt a lehetősége 
az érdieknek a mérkő-
zés lezárására, hiszen 
a 21. kerületiek nem 
tudtak lehetőségeket 
kidolgozni. Még is 
ponttal távoztak, mi-
vel a 92. percben egy 
teljesen vétlen szituá-
ció után Németh Gá-
bor akart felszabadí-
tani, de eltalálta a csepeli 
támadó lábát, a játékvezető 
pedig büntetőt ítélt. Ezt a ko-
rábbi érdi, Korozmán Nor-
bert értékesítette, miután 
jobbra lőtt, Kertész Ferenc 
pedig balra ment.

 – Megint azt tudom mon-
dani, mint a két héttel ezelőt-

ti meccs után, gólokkal kel-
lett volna nyerni, annak elle-
nére is, hogy tíz emberrel 
játszottunk. Akkor szerez-
tük meg a vezetést, rúgtunk 
utána egy szabályos gólt, a 
kiállítás is véleményes volt 
szerintem. Bár lehetne, de ne 
a játékvezetővel foglalkoz-
zunk, inkább azzal, hogy ne-

künk többet kellett volna 
tenni annak érdekében, 
hogy három-négy góllal 
nyerjünk és akkor, ha a vé-
gén kapunk egy tizenegyest, 
akkor kapunk – nyilatkozta 
a születésnapját szeptember 
13-án ünneplő Limperger 
Zsolt.

– A Csepel egy nagyon 
visszafogott csapat volt, 
nyolc, kilenc emberrel véde-
kezett, nem is jöttek át a fél-
pályán, aztán minden mind-
egy alapon jöttek előre, csi-
náltunk egy buta hibát és 
abból lett a büntető, így az 
első kapura lövésükből gól 
lett és elvitték az egy pontot 

– tette hozzá az Érdi VSE ve-
zetőedzője.

– Mivel mindennel tisztá-
ban voltunk az Érdet illetően, 
nem volt egy megoldhatatlan 
feladat. Több volt ebben a 
mérkőzésben, bármennyire 
is furcsán hangzik, hogy az 
utolsó pillanatban megint el-

vittünk innen egy pontot. A 
tavalyi 93. percben rúgott gól 
is hasonlóképpen sült el. 
Összességé ben taktikailag 
nagyon jól felkészültünk az 
Érdből és teljesen megérde-
melten hoztuk el ezt a pontot. 
Nem vagyok elégedetlen, de 
kis szerencsével több is ben-
ne lehetett volna ebben a ta-

lálkozóban – fogalma-
zott Gabala Kriszti-
án.

– Egyetlen dolog mi-
nősít minket, az pedig 
az eredmény. Az Érd 
egyáltalán nem ját-
szott jobban, mint mi, 
az Érdnek nem volt 
lehetősége, talált egy 
szerencsés gólt, a ka-
pusunk középre ki-
ütötte a labdát, kaba-
réba illő gól volt. Egy 
olyan csapat otthoná-
ban értük el ezt az 
eredményt – ki lehet 
mondani –, amely baj-
nokesélyese ennek a 
szezonnak – tette hoz-
zá a Csepel FC vezető-
edzője.

Az Érdi VSE a baj-
nokságban legköze-

lebb szeptember 23-án a 
Tarr Andráshida SC vendé-
geként lép pályára 16 órakor. 
A következő hazai mérkő-
zésre szeptember 30-án 16 
órakor kerül sor, amikor a 
THSE-Szabadkikötő együt-
tesét fogadják. 

 n Domonkos

Birkózóovi
Az Érdi Spartacus óvodás lányok és fiúk jelentkezését várja. 
Edzés minden kedden 16.15-től az ÉRD Arénában. További 
információ és jelentkezés személyesen az edzések időpont-
jában, vagy Südi Gábornál (06-20-466-1872), vagy Tar Mi-
hálynál (06-20-941-9618), valamint a www.erdispartacus.hu 
weboldalon és az mtar@vivamail.hu e-mail címen.

Az érdi diákolimpikonok nyolc arany-, négy ezüst- és három bronzérmet szereztek

ÉRDI VSE–CSEPEL FC 
1–1 (0–0)
Érd, 250 néző. Vezette: 
Szabó Levente
Gólszerzők: Melczer (53.), 
ill. Korozmán N. (92. – ti-
zenegyesből), Kiállítva: 
Pintér N. (50.)

Az érdiek ismét a hajrában buktak két pontot, de továbbra is vezetik a bajnokságot 
 (Fotó: Balogh István)
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Tíz éves a Delta női röplabdacsapata
Története első NB II-es bajnokságára készül a Delta 
RSE Érd női röplabdacsapata. A klub a szeptember 24-
ei, MTK Budapest elleni idegenbeli szezonrajt előtt Szé-
kesfehérváron játszott felkészülési tornán, majd meg-
ünnepelte fennállása tizedik évfordulóját.

Fennállása tizedik szüle-
tésnapját ünnepli idén a Del-
ta Röplabda Sportegyesület 
Érd. A szeptember 17-én ala-
pított klub hétfőn tartott ju-
bileumi eseményt az Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium új sportcsarnokában. A 
rendezvényen Dömötör 

László klubelnök kezdte a 
nosztalgiázást, aki beszédé-
ben visszatekintett az elmúlt 
egy évtized emlékezetes pil-
lanataira, és a jövőre nézve 
kijelentette, 2019-re szeret-
né, ha NB I-es női röplabda-
csapata lenne Érdnek. A 
sportvezető köszönetet mon-

dott a támogatók mellett a 
szakmai stábnak, a szülők-
nek és mindenkinek, aki va-
lamilyen formában segítette 
a sportegyesület életét 2007 
óta.

Ezt követően Simó Károly 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) gratulált az egyesü-
let vezetőinek az elmúlt esz-
tendők során végzett nagy-
szerű szakmai munkához, 
egyúttal sok sikert kívánt a 
jövőbeni tervek megvalósítá-
sához.

A program folytatásaként 
Pecsuvácz Péter sajtófőnök 
bemutatta a története első 
NB II-es felnőtt bajnokságára 
készülő csapat tagjait, akik 
között ott volt az a Csörgi 
Evelin is, aki a klub legré-
gebbi játékosa. Az utánpótlás 
korosztályokban magyar baj-
noki címmel is büszkélkedő 
röplabdázó immáron kilenc 
esztendeje mondhatja magát 
Érdi Tigrisnek.

Ezután Dömötör-Mátrai 
Beáta vezetőedző is beszé-
det mondott. A korábbi ma-

gyar válogatott röplabdázó 
büszkén osztotta meg az 
egybegyűltekkel, hogy a 
klub játékosainak több mint 
nyolcvan százaléka saját ne-
velés. A szakvezető hozzá-
tette, hogy bízik a csapat 
képességeiben és szerinte 
tisztességgel helyt állnak 
majd az első NB II-es szezon-
jukban. A rendezvény zárá-
saként Simó Károly alpol-
gármester a város nevében 
hivatalos klubzászlót ado-
mányozott a jubiláló röplab-
daklubnak. n P.P.

Sim a siker a rekordbajnok ellen
Magabiztos, 37–21-es győzelmet aratott a K&H női kézi-
labdaliga második fordulójában az ÉRD, amely a tizen-
ötszörös magyar bajnok Vasas vendégeként nyert.

Győri Barbara, az ÉRD-
nek a Vasasnál kölcsönben 
szereplő kapusa nem került 
a mérkőzés keretébe, míg 
Szabó Edina a Békéscsaba 
elleni mérkőzéshez hasonló-
an Tóth Gabriellát nem tud-
ta nevezni az angyalföldiek 
elleni találkozóra.

Nehezen indult be a mér-
kőzés, az első gólra három 

percet kellett várni. Ekkor 
Katarina Krpezs-Slezák 
vette be a házigazda kapu-
ját, majd a nyolcadik percig 
még 5–4-re vezetett is a fő-
városi piros-kék együttes, 
de ezt követően egy kiha-
gyott lehetőség megpecsé-
telte Fekete Bozsanáék dol-
gát. A hiba hibákat szült, az 
ÉRD tizenhárom perc alatt 

tízet lőtt, mialatt csupán 
hármat kapott. Hiába kért 
időt kétszer is Kovács Péter, 
csapata nem tudott zárkóz-
ni, a szünetben pedig 19–11-
es érdi vezetés állt az ered-
ményjelzőn.

A fordulás után két góllal 
zárkózott a Vasas, de ne-
gyedóra alatt csak kétszer 
tudta bevenni Janurik Kin-
ga kapuját, elöl pedig az 
ÉRD megállíthatatlan volt, 
lerohanásból, átlövésből és 
hétméteresből is betaláltak.

A végjáték elég lazára si-
került, volt tizennyolc is köz-
te, a 21–37-es végeredményt 
pedig a korábbi érdi, Fekete 
Bozsana állította be, aki kí-
naival járt túl az érdi kapus 
eszén.

– Nagyon klassz dolog-
nak tartom, hogy a Vasas 
visszakerült az első osz-
tályba, hiszen nekem sze-
mélyesen is komoly érzelmi 
kötődésem van a csapathoz. 
Az is egy pozitív dolog volt, 
hogy sokan kilátogattak a 
meccsre, jó hangulatú, sza-
ladgálós mérkőzés volt. 
Néha az egyik, néha a má-
sik csapatnak sikerültek 
jobban a lerohanásaik, de 
mi ugyanúgy szenvedtünk a 
Vasas gyors játékától. Gra-
tulálok a csapatomnak a 

győzelemhez és sok sikert 
kívánok a kollégának és a 
Vasasnak a jövőben – nyi-
latkozta Szabó Edina a mér-
kőzés után.

– Mindkét csapat részéről 
elég futós mérkőzés volt. A 
visszarendeződés ezen a 
mérkőzésen egy kicsit hi-
ányzott belőlünk. Elég kemé-
nyen kezdtük a mérkőzést, a 
Vasas is odatette magát, de 
tényleg, elég futós meccsnek 
bizonyult, de ebből jól jöt-
tünk kis és örülök, hogy 
ilyen nagyarányú győzelmet 
arattunk – értékelt a négy-
gólos Gávai Szonja.

Az ÉRD legközelebb szep-
tember 21-én, 18 órakor az 
MTK Budapest ellen lép pá-
lyára hazai környezetben.

Qn Domonkos Bálint

VASAS SC–ÉRD 21–37 (11–19)
Elektromos Sportcsarnok, 350 néző. V: Marton Zs., Szabó E.
Vasas: ANTÓNI – Fekete B. 2, Németh N. 2, KATONA L. 3, 
Lyngby 2, Herr A. 1 (1), Hárs 3. Cserék: Tzintzis (kapus), Kocsis, 
Rózsa 1, Hansághy 1, Pados 2, Németh M., Szecsődi 1, Ago-
vics 2, Hanusz. Vezetőedző: Kovács Péter
ÉRD: Foggea – KRPEZS-SLEZÁK 6, Kiss N.2, A. BULATOVICS 4, 
KISFALUDY 3, Signaté, Gávai 4. Cserék: Janurik (kapus), M. 
González 2, Szabó L. 3 (3), KLIVINYI 5, Roberts 4 (4), Takács K. 
2, Bernát. Vezetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 6, ill. 2 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 9/7

Az első gólra három percet kellett várni, ekkor Katarina Krpezs-Slezák vette be a házigazda kapuját  
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

Bronzérem Fehérvárról
Harmadik helyen zárta a Dévényi Tibor Emléktornát Szé-
kesfehérváron a Delta RSE Érd röplabdacsapata. Dömö-
tör-Mátrai Beáta játékosainak ez volt az utolsó felkészülé-
si tornájuk a jövő héten kezdődő NB II-es bajnokság előtt. 
A nap első összecsapásán 2:0-ra nyert a Delta a Dunaka-
nyar ellen, majd a folytatásban ugyanilyen arányban alul-
maradt a hazai pályán szerepelő MÁV Előre SC-vel szem-
ben. A torna utolsó érdi mérkőzésén a Tatabánya volt az 
ellenfél. Az első szettet meg is nyerték Veress Katáék, a 
második játszmában azonban rendkívül szoros végjáték-
ban kikaptak. Az utolsó, rövidített felvonásban a tatabá-
nyaiak játszottak jobban és megfordítva a találkozó állá-
sát, 2:1-re győztek. Ez a nap különösen fontos volt a Delta 
számára, mivel pontosan tíz évvel ezelőtt alapították. Ez 
alkalomból a szervezők meglepetéstortával kedvesked-
tek az érdieknek. A másodosztályú küzdelmekre készülő 
Delta harmadik helyen végzett a négycsapatos tornán, 
az NB II-es bajnokságot az MTK Budapest vendégeként 
szeptember 24-én, 15 órakor kezdi meg az érdi együttes.

A jubiláló klub játékosainak több mint nyolcvan százaléka saját nevelés
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Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

További információ:

06 23 534 111 vagy 06 23 534 290
08:00-15:30 óra között

Jelentkezés módja: minden hétfő-szerda-péntek 08:30-10:00 között
Személyesen az alábbi címen:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

 Alapbér bruttó 165.000,- Forint
 Műszakpótlék: 40 %
 Munkába állási bónusz (bruttó: 35.000,- Forint)
 Cafeteria (nettó: 18.000,-)
 Havi jelenléti bónusz
 Féléves teljesítménybónusz
 Határozatlan idejű munkaszerződés
 Munkatárs ajánlási program pénzjutalommal
 Ingyenes vállalati buszjáratok
 Helybeni melegétkezési lehetőség
 Ingyenes egészégügyi szűrővizsgálatok
 Hosszútávú, megbízható munkahely
 Feltételek: többműszakos munkarend vállalása, általános iskolai
bizonyítvány, sikeres felvételi teszt.

TÖRÖKBÁLINTI
JÁTSZÓHÁZBA
csapatjátékosokat

keresünk

recepciós,
beöltözős animátor,

fix, bejelentett munkakörbe.
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KÜLKERESKEDELMIÜGYINTÉZŐ
Téged keresünk a pozícióra, ha rendelkezel legalább érettségivel,
német nyelvtudással (szóban és írásban), felhasználói szintű szá-

mítógépes ismerettel, jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel, és
tanulási vággyal.

Feladataid:A külkereskedelmi ügyintéző mellett, külkereskedelemmel kapcsola-
tos feladatok önálló elvégzése. (Levelezés, visszaigazolás, számlázás, készletmoz-
gások rögzítése, fuvarszervezés)

Előnyt jelent ha van: Angol nyelvtudásod is • középfokú (kül)kereskedelmi, vagy
logisztikai végzettséged • hasonló munkakörben szerzett gyakorlatod • van EKÁER,
INTRASTAT ismereted • műszaki affinitásod

Amit nyújtani tudunk: Kiváló munkakörülmények, irodai munka • Rendszeres
továbbképzések • Anyagi megbecsülés • Ingyenes nyelvtanulási lehetőség

Honlapunkon awww.soltesz.hu-n bővebb információt találsz,
allas@soltesz.hu címre várjuk jelentkezésed! Választ abban az esetben küldünk,
ha önéletrajzod vagy motivációs leveled tartalma találkozik elképzeléseinkkel.

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
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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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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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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.
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VÁLLALKOZÁS

50
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

50
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

82
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Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

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

51
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

50
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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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Ősi hagyományokon alapuló tra-
dicionális thai masszázs Diós-
don! Sashegyi köz 1/a. Beje-
lentkezés: 20/3539460,
www.thaimassagediosd.hu

A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

raktárost keres
Feladatok:
- Áruátvétel és árukiadás
- Anyagmozgatás
- Komissiózás
- Raktári rend fenntartása
- Részvétel a leltározásban
- Csomagolási feladatok

Elvárások:
- Új típusú targoncavezető jogosítvány
- Jó fizikai teherbíró képesség
- Két műszakos munkarend vállalása

Előny:
- Vegyipari területen szerzett tapasztalat
- Vonalkód olvasó eszköz használatának ismerete

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG  
az IKEA-ban!

Keress a budaörsi Ikeában 15 
nap alatt akár nettó 122 000 
Ft-ot utazási támogatással + 

BÓNUSZ!
Jelentkezés a 

+36 70 680 6904 
számon vagy a 

nikolett.steiner@eucsoport.hu 
e-mailen!
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.
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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.

51
26

96munkakörbe.
Szakmai feltétel: szakmunkás vagy szakiskolai

végzettség, minimum 3 év gyakorlat
Munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, hrsz: 7702/51

A Lavinamix Építő Kft. felvételt hirdet

06/70-333-3663
farkasa@lavinamix.hu

szerkezeti lakatos és hegesztő

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

Kapcsolatdinamikai szakértő
rendel Érden. Szigeti Krisztina 50

70
37

06303836936 www.szigetikrisztina.hu

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

78
39

AUTÓ/MOTOR

CSALÁDI HÁZ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

Százhalombattán eladó 1000
m2-es telken téglából épült kis
ház 8,2 millió forintért. 06-70-
257-4541

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

Baracska vonatállomás mellett 3
szintes családi ház áron alul
18,2m Ft-ért eladó. 06-70-257-
4541

Somoskő-Újfaluban 80 nm-es
szuterénes családi ház nagy te-
lekkel eladó. 06-30-221-2079

OKTATÁS

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

LAKÁS

Központi, szigetelt házban 44
nm, másfél szoba eladó. I.á.:
14,7m 06-70-670-8711

TÁRSKERESÉS

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL

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.

Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com
email címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.

TELEK

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

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

T: 06-20-417-1665 50
70
16

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

51
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31Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.

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

400 öles telek eladó Érden a Szilfa
utcában. 06-23-371-939

Gépek szereléséhez villamos/la-
katos kollégát keresünk fiatalos
csapatunkba, diósdi munka-
helyre. Jogosítvány előny! Tel.:
06-70-243-1413, 06-30-390-
6163Gépek szereléséhez gépész kollé-

gát keresünk fiatalos csapa-
tunkba, diósdi munkahelyre.
Jogosítvány előny! Tel.: 06-70-
243-1413, 06-30-390-6163

Keresük rendes társaságba, meg-
bízható festő munkatársakat,
magas kereseti lehetőséggel.
06-30-9-349576

Gumiszerelőt keresünk érdi mű-
helybe, kezdőt betanítunk. Te-
lefon: 20/99-66-393.

VEGYES

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

SZEDD MAGAD alma, körte! Kert-
nyitás szeptember 30-án 8h-tól.
Érd, Bagoly u. 87. 06-20-423-
0379

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

Sellő fazonú 38-40-es esküvői ru-

ha eladó 25 000 Ft-ért. 06-20-

234-6281

Tömnivaló magyar kacsákat ven-
nék. Szobakerékpár alig hasz-
náltan eladó. 06-23-365-378

KIADÓ INGATLAN

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

Megbízható egyedülálló férfi
személynek lakrész bútorozot-
tan kiadó, jó közlekedésnél. 06-
30-587-8631

Érdi lakótelepen felújított, 60 nm-
es, bútorozott lakás kiadó. Tele-
fon: 06-20/566-91-80.

50 nm-es, bútorozott, összkom-
fortos lakás kiadó nov. 1-től. 06-
30-486-8870
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Érd, ÉRD Aréna
JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
ÉRD Aréna 2030 Érd, Velencei út 39-41.
Tel.: 06 23 361 431
www.erdarena.hu, info@erdarena.hu, facebook.com/erdarena

www.experidance.hu
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EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT
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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

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

GGyyeerrmmeekk yyóó yycciippőő
oorrvvoossii renddellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre
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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
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80  éves a Kálvin téri templom
Ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg vasárnap a 
Kálvin téri református templom fennállásának nyolcva-
nadik évfordulójáról.

Az érdi református közös-
ség 1920-ban alakult. Az is-
tentiszteleteket kezdetben 
iskolaépületekben tartották, 
majd – a nagyközségi elöljá-
róság által adományozott 
telken – megkezdődött a 
templomépítés – tudtuk meg 
Erdélyi Takács István re-
formátus lelkésztől, aki el-
mondta azt is: az épület alap-
kövét 1937. április 10-én rak-

ták le, és szeptember 17-én 
már fel is szentelte a templo-
mot Ravasz László püspök.

A gyülekezet és lelkésze 
2002-ben határozták el, hogy 
a templomot kibővítik és kö-
zösségi házzá fejlesztik. A 
munkálatok 2003-ban kez-
dődtek. Új épületrész és új 
torony épült, 2006-ban szol-
gálatba helyezték a felújított 
régi kisharangot és egy új 

nagyharangot. 2009 advent-
jén megtörtént az új, mint-
egy 100 négyzetméternyi 
belső tér összenyitása a régi 
templomtérrel. Az építkezés 
2013 szeptemberében fejező-
dött be, de az altemplomot 
csak két évvel később, 2015-
ben adták át.

– A gyülekezet létszáma is 
jelentősen változott az el-
múlt 80 évben. A legaktívabb 
a háború előtti időszakban 
volt: színjátszó-, legény és le-
ánykör működött abban az 
időben, ám a háború megti-

zedelte a gyüleke-
zetet. A világhá-
ború utáni idő-
szakban voltak 
nehéz periódusok, 
de 1982-től, mióta 
itt vagyok, szép 
lassan épülünk. 
Az Erdélyből, 
Kárpátaljáról jött 
gyülekezeti tagok 
is bekapcsolód-
nak a gyülekezet 
életébe – tette 
hozzá Erdélyi Ta-
kács István.

A vasárnap dél-
előtti ünnepi is-
tentiszteleten volt 

olyan idős asszony, aki kis-
gyermekként tanúja lehetett 
a templom építésének is.

– Nyolcvanhatodik évem-
ben járok, egyéves korom 
óta élek Érden, és ebbe a 
templomba járok, mióta fel-
épült. Gyermekkoromban 
pici volt a templom, de majd-
nem mindig tele. Háború 
után is, ahogy tudtunk, jöt-
tünk az istentiszteletre – 
emlékezett vissza Szalai 
Klára. Az idős hölgy a húgá-
val jár templomba minden 
héten. – Amíg tudok mozog-
ni, nem hagyom ki az isten-
tiszteletet. Gyerekeimet és a 

legtöbb unokámat is itt ke-
resztelték. Nagyon kötődöm 
ehhez a templomhoz, gyüle-
kezethez, és nagy öröm, 
hogy ilyen szépen megújult 
az elmúlt években – tette 
hozzá az idős hölgy.

Az ünnepi istentiszteleten 
a Lutheránia Ének- és Zene-
kar előadásában Bach 130. 
kantátáját és a 80. kantátát 
hallgathatta meg a gyüleke-
zet – vezényelt dr. Kamp Sa-
lamon. Igét hirdetett a szat-
már-külteleki testvérgyüle-
kezet lelkipásztora, Higyed 
János.

QQ ÁdÁm K.

Az épület alapkövét 1937. április 10-én rakták le és szeptember 17-én 
már fel is szentelte Ravasz László püspök

Az ünnepi istentiszteleten a Lutheránia Ének- és Zenekar előadását is meghall-
gathatták a résztvevők
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80  éves a Kálvin téri templom
Ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg vasárnap a 
Kálvin téri református templom fennállásának nyolcva-
nadik évfordulójáról.

Az érdi református közös-
ség 1920-ban alakult. Az is-
tentiszteleteket kezdetben 
iskolaépületekben tartották, 
majd – a nagyközségi elöljá-
róság által adományozott 
telken – megkezdődött a 
templomépítés – tudtuk meg 
Erdélyi Takács István re-
formátus lelkésztől, aki el-
mondta azt is: az épület alap-
kövét 1937. április 10-én rak-

ták le, és szeptember 17-én 
már fel is szentelte a templo-
mot Ravasz László püspök.

A gyülekezet és lelkésze 
2002-ben határozták el, hogy 
a templomot kibővítik és kö-
zösségi házzá fejlesztik. A 
munkálatok 2003-ban kez-
dődtek. Új épületrész és új 
torony épült, 2006-ban szol-
gálatba helyezték a felújított 
régi kisharangot és egy új 

nagyharangot. 2009 advent-
jén megtörtént az új, mint-
egy 100 négyzetméternyi 
belső tér összenyitása a régi 
templomtérrel. Az építkezés 
2013 szeptemberében fejező-
dött be, de az altemplomot 
csak két évvel később, 2015-
ben adták át.

– A gyülekezet létszáma is 
jelentősen változott az el-
múlt 80 évben. A legaktívabb 
a háború előtti időszakban 
volt: színjátszó-, legény és le-
ánykör működött abban az 
időben, ám a háború megti-

zedelte a gyüleke-
zetet. A világhá-
ború utáni idő-
szakban voltak 
nehéz periódusok, 
de 1982-től, mióta 
itt vagyok, szép 
lassan épülünk. 
Az Erdélyből, 
Kárpátaljáról jött 
gyülekezeti tagok 
is bekapcsolód-
nak a gyülekezet 
életébe – tette 
hozzá Erdélyi Ta-
kács István.

A vasárnap dél-
előtti ünnepi is-
tentiszteleten volt 

olyan idős asszony, aki kis-
gyermekként tanúja lehetett 
a templom építésének is.

– Nyolcvanhatodik évem-
ben járok, egyéves korom 
óta élek Érden, és ebbe a 
templomba járok, mióta fel-
épült. Gyermekkoromban 
pici volt a templom, de majd-
nem mindig tele. Háború 
után is, ahogy tudtunk, jöt-
tünk az istentiszteletre – 
emlékezett vissza Szalai 
Klára. Az idős hölgy a húgá-
val jár templomba minden 
héten. – Amíg tudok mozog-
ni, nem hagyom ki az isten-
tiszteletet. Gyerekeimet és a 

legtöbb unokámat is itt ke-
resztelték. Nagyon kötődöm 
ehhez a templomhoz, gyüle-
kezethez, és nagy öröm, 
hogy ilyen szépen megújult 
az elmúlt években – tette 
hozzá az idős hölgy.

Az ünnepi istentiszteleten 
a Lutheránia Ének- és Zene-
kar előadásában Bach 130. 
kantátáját és a 80. kantátát 
hallgathatta meg a gyüleke-
zet – vezényelt dr. Kamp Sa-
lamon. Igét hirdetett a szat-
már-külteleki testvérgyüle-
kezet lelkipásztora, Higyed 
János.

QQ ÁdÁm K.

Az épület alapkövét 1937. április 10-én rakták le és szeptember 17-én 
már fel is szentelte Ravasz László püspök

Az ünnepi istentiszteleten a Lutheránia Ének- és Zenekar előadását is meghall-
gathatták a résztvevők


