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„Az élményalapú nevelést helyezzük előtérbe”
Interjú Vargáné Magyar Erikával, az érdi Pumukli óvoda vezetőjével n 4–5. oldal
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Gyű lik a víz a záportározóban
Épül a záportározó az érdligeti 

papi földeken: a meder körvonalait 
már kialakították, és a munkála-
tok során elérték a talajvíz szintjét 
is, így a víz megjelent a teknőben. A 
záportározóból kitermelt jó minő-
ségű termőföldet a későbbi terep-
rendezés során, a szabadidőpark 
kialakításánál – azaz a parkolók, 
játszóterek, sportpályák megépíté-
sénél – használják majd fel. Amel-
lett, hogy a záportározó a városi 
csapadékvíz-elvezető rendszer 
fontos eleme lesz, a körülötte ki-
épülő szabadidőpark hiánypótló 
szolgáltatásokat nyújt majd: mint 
egy korábbi lakossági fórumon el-
hangzott, integrált és vizes játszó-
tér, kültéri edzőpálya, kutyafutta-
tó, futópálya és számos szabadidős 
lehetőség várja majd itt az érdieket 
és természetesen a fővárosból ide-
látogatókat is, hiszen a park nem-
csak Érd, hanem a Tétényi út felől 
is megközelíthető lesz.  n 7. oldal

Napfény a szívekben

Szombaton a Szepes Gyula Művelődési Központban 
rendezték meg az akadályozottsággal élő gyerme-
keknek és fiataloknak, valamint egészséges társaik-
nak szóló családi napot, amely a rossz idő dacára is 
hatalmas siker volt.  n 3. oldal

Újabb utak épülnek

Megyünk előre, dolgozunk, felhasználjuk azokat a le-
hetőségeket, amelyeket a Modern Városok program 
nyitott meg számunkra 2015 júniusában – fogalma-
zott T. Mészáros András polgármester múlt szerdai saj-
tótájékoztatóján.  n 7. oldal

Továbbjutás tizenegyesekkel

Hét bajnoki mérkőzésén négy győzelemmel és há-
rom döntetlennel áll az Érdi VSE az NB III Nyugati cso-
portjában. Limperger Zsolt csapata a bajnoki rivális FC 
Ajka vendégeként tizenegyespárbajban jutott to-
vább a Magyar Kupában.  n 20. 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
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Nap fény a szívekben
Szombaton a napfény nem odakint, hanem bent, a Sze-
pes Gyula Művelődési Központban sütött: itt rendezték 
meg az akadályozottsággal élő gyermekeknek és fiata-
loknak, valamint egészséges társaiknak szóló családi 
napot, amely a rossz idő dacára is hatalmas siker volt. A 
nap főszervezője a Szociális Gondozó Központ Dr. Dizse-
ri Tamás Habilitációs Központjának Emberi Hang Ala-
pítványa volt.

A Nap/Fény családi nap 
legfontosabb üzenete, hogy 
mindenki embernek szüle-
tik; nincs különbség ember 
és ember között. A Jóisten a 
fogyatékkal élőket is magá-
hoz tudja emelni, és ezen az 
úton kell őket támogatni – 
hangsúlyozta lapunknak dr. 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képviselő 
(Fidesz–KDNP), a rendez-
vény fővédnöke, aki megnyi-
tó beszédében kiemelte: ké-

pességétől függetlenül min-
den ember méltó arra, hogy 
boldoguljon az életben.

– A mai világ, ahogy Fe-
renc pápa mondta, a kisze-
lektálás világa. Aki nem tud 
eleget dolgozni és fogyaszta-
ni, az nem fontos, nem szá-
mon tartandó. Az a dolgunk, 
hogy a világ ne ilyen legyen, 
hanem mindenkinek legyen 
benne helye – jegyezte meg 
köszöntőjében Aradszki 
András.

– Szociálpolitikánk fon-
tos része, hogy igyekszünk 
odafigyelni a fogyatékkal 
élőkre. Ez nem mindig köny-
nyű, anyagi forrásaink kor-
látozottak, de hiszem, hogy 
nem minden a pénzen mú-
lik – mondta lapunknak a 
rendezvényen részt vevő T. 
Mészáros András polgár-
mester, a figyelem a szere-
tet és a nyitottság fontossá-
gát hangsúlyozva. Mint 
utalt rá, a Nap/Fény családi 

nap megrendezésének moz-
gatórugója is e pár tulaj-
donság volt.

– Nekünk, erőseknek köte-
lességünk, hogy hordozzuk 
az erőtlenek gyengeségeit, és 
ne csak a magunk kedvére 
éljünk. Mindegyikünk az ő 
felebarátjának kedvezzen, 
annak javára és építésére él-
jen, mert Krisztus sem ked-
vezett magának – idézte a 
Bibliából dr. Vassné Baki 
Ilona lelkész, rámutatva: aki 

ma erős, lehet, hogy holnap 
erőtlenné válik. Az erőst pe-
dig ereje arra kötelezi, hogy 
álljon az erőtlenek mellé, 
ahogy ezt a NAP/FÉNY csa-
ládi napon megjelent szerve-
zetek is teszik, példaértékű-
en – hangsúlyozta Baki Ilona.

Hogy mennyire jó együtt 
lenni, azt átélhették mind-
azok, akik eljöttek a családi 
napra, ami reggel tíztől dél-
után ötig minden percben 
nyújtott valami látnivalót és 
szórakozást. A színházte-
remben egymást váltották a 
fellépő csoportok; színpad-
ra léptek akadályozottság-
gal élő fiatalok – a Habilitá-
ciós Központ Csengettyű 
Együttese, a tordasi Szivár-
vány Együttes, a százha-
lombattai Felhőjárók Moz-

gásszínház, illetve 
a vak zenészekből 
álló Landini zene-
kar –, és vendég 
előadók: Rozbora 
Ádám és Tóth Ben-
ce, a Batthyány is-
kola ötödikes diák-
jai és az Ifiklub 
színjátszói. Vége-
zetül a Bolyki Soul 
& Gospel Kórus és 
a Para-ra adott 
koncertet, az ősz-
ből forró nyarat va-
rázsolva, megéne-
keltetve és megtán-
coltatva, időnként 
pedig elérzékenyít-
ve a közönséget.

A programok nem csak a 
színházteremre korlátozód-
tak: az aulában a térség habi-
litációs intézményei az aka-
dályoztatott fiatalok által ké-
szített kézműves munkákat 
mutatták be – szőttesek, tás-
kák, plüssállatok, kerámiák, 
üvegdíszek, ékszerek, hogy 
csak párat emeljünk ki a szé-
les kínálatból.

A gyerekeket tízállomásos 
kalandpálya várta: lehetett 
kézműveskedni, óriási bubo-
rékot fújni az Életfa Csoport-
tal, kosárlabdázni, rajzolni, 
kavicsot festeni és horgász-
ni. Akinek mindez nem volt 
elég, beülhetett a tűzoltóau-
tóba, elmehetett egy körre 
az érdi motorosokkal, és 
megtudhatta azt is, hogyan 
él, közlekedik és játszik 
együtt gazdájával egy vak-
vezető kutya.

Többen átsétáltak a Ma-
gyar Földrajzi Múzeumba is, 
ugyanis a NAP/FÉNY ren-
dezvény látogatói ezen a na-
pon ingyenesen nézhették 
meg az összes kiállítást. Az 
éhes, szomjas kalandkereső-
ket szendvicsek, üdítők, po-
gácsa, pizza, apró ajándé-
kok várták, a támogatók jó-
voltából.

A tizenkilenc éves Ri-
chárd, aki édesanyjával, Dó-
rával érkezett, lelkesen bólo-
gatott, mikor arról kérdez-
tük, hogyan érezte magát.

– Nagyon jó volt ez a nap, 
ellátogattunk a múzeumba 
is, mert Richárdot nagyon 
érdekelte az egyik kiállítás. 
A fiam középsúlyos értelmi 

fogyatékos. Boldog vagyok, 
hogy Érden sor kerülhetett 
erre a rendezvényre, mivel 
úgy látom, az egészséges 
emberek a sérülteket gyak-
ran kikerülik vagy – ami 
még rosszabb – kigúnyolják. 
Az ilyen alkalmak arra jók, 
hogy lássák: nem kell félni a 
sérültektől. Bennük nagyon 
nagy szeretet lakik – mondta 
lapunknak az édesanya.

– Ma lehetőség adódott 
arra, hogy megmutassuk: a 
sérültek és épek nem külön-
böznek egymástól; tudnak 
együtt örülni, szórakozni és 
egymással kommunikálni. 
Nagy siker volt ez a nap, és 
remélem, lesz folytatása – 
értékelte az első ízben meg-
tartott NAP/FÉNY rendez-
vényt Récsei Krisztina, a 
Szociális Gondozó Központ 
intézményvezetője.

– Köszönet a Habilitációs 
Központnak, az Emberi 
Hang Alapítványnak és a 
Szociális Gondozó Központ 
munkatársainak, akik ön-
ként, nagy szeretettel vettek 
részt ezen a rendezvényen – 
zárta szavait az intézmény-
vezető.

QQ ÁdÁm Katalin

TÁMOGATÓK
Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségválla-
lás Kollégiuma, Érd MJV Önkormányzata, Érdi Szociális Gon-
dozó Központ, Érd Médiacentrum, Magyar Földrajzi Múze-
um, Szepes Gyula Művelődési Központ, Érdi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Érdi Polgárőrség, Érdi Rendőrkapitány-
ság, Érdi Közterület-felügyelet, Pest Megyei Speciális Mentő 
és Tűzoltó Egyesület, helyi egyházak, Centrál Borház, Érdi 
Motoros Egyesület, Kati Mami pékség, Katica cukrászda, 
NCR Kft., Pataki cukrászda, Pensio Kft., Pesaro Pizzéria.
Az Emberi Hang Alapítvány köszöni a támogatók, valamint 
a közreműködők – a Szociális Gondozó Központ munkatár-
sai, a fellépők, illetve a rendezvényt képen, filmen rögzítő 
szakemberek – áldozatos munkáját.

„Az erőst ereje arra kötelezi, hogy álljon az erőtlenek mellé”

Fellépők és résztvevők, szervezők és támogatók, épek és sérültek együtt búcsúztak a nagyszerű naptól

Sérültek és épek nem különböznek egymástól (Fotók: Boros Sándor)
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Mar aton álmoktól sikerekig
Már kisgyerekként óvónő szeretett volna lenni, érettsé-
gi után mégis a bőrdíszművességet választotta, majd a 
magyartanári szakot. Képesítés nélküli óvó néniként 
kezdte a pályát, és meg kellett dolgoznia a szülők bizal-
máért. Ma már óvodát vezet, hazai és nemzetközi díja-
kat nyer óvodai környezetvédelmi projektjeivel. Vargáné 
Magyar Erikával beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Érden él?

– Tárnoki vagyok, de na-
gyon sok szállal kötődöm 
Érdhez. A Vörösmarty gim-
náziumban érettségiztem, 
és – egy tárnoki, majd egy 
százhalombattai óvoda után 
– az érdi Kincses óvodában 
dolgoztam egy évig. Innen 
pályáztam meg a frissen 
megnyílt Pumukli óvodave-
zetői posztját.

– Mindig is óvó néni szere-
tett volna lenni?

– Igen. Mikor kicsi voltam, 
és megkérdezték, mi leszek, 
ha nagy leszek, azt válaszol-
tam: tanító néni vagy óvó 
néni, attól függően, hogy pil-
lanatnyilag melyik vonzott 
jobban. Ha játszottam, a ba-
báimat, mackóimat körbeül-
tettem, nekik magyaráztam, 
őket tanítgattam. Nagy ál-
mom volt tehát a pedagógusi 
pálya.

– Volt családi példa ön 
előtt?

– A családban nem, de az 
óvó nénimhez nagyon ra-
gaszkodtam. Megfogott a 
belső kisugárzása. Így visz-
szagondolva, ez indított el a 
pályán. Igaz, közrejátszot-
tak ebben a lelkes, a gyere-
kek felé szeretettel forduló 
tanítóim is. Mikor eljött a 
pályaválasztás ideje, nem 
mertem jelentkezni óvónő-
képző szakközépiskolába, 
mert féltem, hogy az ének-
hangom nem megfelelő. A 
Vörösmarty gimnáziumba 
felvételiztem, úgy gondol-
tam, négy év alatt eldönthe-
tem, marad-e ez a szenve-
dély az életemben.

– És maradt…

– Egy kis kitérővel. Érett-
ségi után bőrdíszműves isko-
lában tanultam tovább – na-

gyon szeretem a kézműves 
dolgokat, és a mai napig szí-
vesen alkotok ilyeneket –, 
majd magyartanári szakra 
felvételiztem. Nagyon szeret-
tem az irodalmat és a nyelv-
tant, és a gimnáziumi ma-
gyartanárom is efelé terelt. 
A következő pár évben sok 
minden történt az életemben: 
felvettek az egyetemre, férj-
hez mentem, megszületett a 
kislányom, így átjelentkez-
tem levelező tagozatra. Még 
ide jártam, mikor meg-
tudtam, hogy a tárnoki óvo-
dába képesítés nélküli óvó-
nőket is felvesznek, jelent-
keztem hát, fel is vettek. Nem 
volt egyszerű dolgom, hiszen 
fiatalabb voltam a szülőknél, 
akiknek a gyermekei hoz-
zám jártak. Meg kellett dol-
goznom a bizalomért. Ezzel 
együtt nagyon szép évek vol-
tak; nem volt kérdés szá-
momra, hogy amint lediplo-
mázom a magyartanári sza-
kon, az óvónőképző főiskolán 
folytatom. Így is lett. Kecske-
méten végeztem a főiskolát, 
levelezőn.

– Egy óvónő, aki bőrdísz-
műves és magyartanár is. 
Hasznát veszi ezeknek a vég-
zettségeknek?

– Persze! Az óvodában na-
gyon kell a kreativitás, a 
kézügyesség. Olyan jó, hogy 
itt ki tudom élni magam. Na-
gyon szeretek barkácsolgat-
ni, ez kikapcsol a hétközna-
pokból.

– Mivel foglalkozik legszí-
vesebben?

– Díszítő falfestményeket 
készítek, az óvodában, ott-
hon, no meg ajándékba is. 
Sajnos, bőrözni nem tudok, 
legfeljebb kisebb, egysze-
rűbb darabokat készítek, 
mert a komolyabbakhoz spe-
ciális gépek kellenek.

– Az óvodapedagógus 
diploma, no meg a vágyott 

állás megszerzése után leállt 
a tanulással?

– Nem. Mivel az óvodában 
egyre több olyan gyerekkel 
találkoztam, akivel valami-
lyen probléma volt, elvégez-
tem a fejlesztőpedagógusi 
szakot, hogy a sajátos neve-
lésű, illetve BTM-es gyere-
kekkel eredményesebben 
tudjak foglalkozni.

– Miközben tanult és dol-
gozott egyszerre, két saját 
kisgyermekét is el kellett 
látnia.

– Igen, a gyerekeim ugyan-
abba az oviba jártak, ahol 
dolgoztam, csak nem az én 
csoportomba. Az, hogy ne-
kem is óvodás korú gyereke-
im voltak, sokat segített ab-
ban, hogy átérezzem a szü-
lők problémáit.

– Tizenöt éve van a pályán. 
Nem lehet belefáradni?

– Próbálok olyan szabad-
idős tevékenységeket talál-
ni, amelyek kimozdítanak 
a mindennapi munkából. 
Rendszeresen futok; az az 
idő, amit futással töltök, 
csak az enyém, és olyankor 
teljesen ki tudok kapcsolni. 
A futás mellett sokat túrá-
zunk a családdal. Ahogy a 
gyerekek nőnek – a lányom 
húszéves, a fiam tizennégy 
–, egyre hosszabb túrákat 
teszünk, egyre messzebb 
lévő helyeken. Sokszor elté-
vedünk – aki túrázik, az 
tudja, hogy gyakran rosz-
szul vannak felfestve a je-
lek, térerő pedig az erdő-
ben nincs, így a navigáció 
sem működik. Ezért aztán 
korán szoktunk indulni, 
hogy sötétedésig visszajus-
sunk a kiindulási pontra. 
Volt, hogy annak köszön-
hettünk egy jó élményt, 
hogy nem a vágyott célnál 
kötöttünk ki. Például ami-
kor a Pilisben barangol-
tunk, egy várromot keres-
tünk, és nem vettük észre 
az útjelölő táblát. Így aztán 
a rom helyett egy csodás 
kis barlangra bukkantunk, 
ami nagy szerencse volt, 
tekintve, hogy a vár marad-
ványa, amit visszafelé va-
lahogy megtaláltunk, nagy 

csalódás volt. Ahogy a fiam 
mondta, az a két-három kő 
nem érte volna meg a túrát, 
a barlang annál inkább... 
Magyarország egyébként 
csodálatos, mindig akad 
valami felfedeznivaló, így 
aztán kéthetente útnak in-
dulunk.

– A munka, illetve a túrák 
mellett mennyi ideje marad 
futni?

– Kétnaponta futok. Öt éve 
kezdtem: egy kis tárnoki fu-
tóklubhoz csatlakoztam. 
Kezdetben örültem, ha két-
három kilométert le tudtam 
futni. A tapasztaltabb társa-
im sokat segítettek, és egyre 
növeltem a távot. Ehhez nem-
csak a futás technikáját, ha-
nem önmagamat is egyre 
jobban meg kellett ismer-
nem. Ahogy egyre hosszabb 
távokat teljesítettem, annál 
inkább volt időm önmagam 
felé fordulni, kitapasztalni a 
határaimat, és tágítani azo-
kat. Minél többet, minél szél-
sőségesebb időjárási körül-
mények közt futni nagy si-
kerélmény, önbizalmat ad.

– Most hány kilométernél 
tart?

– A leghosszabb táv eddig 
harminc kilométer volt. A 
maraton lenne a cél, de ah-
hoz nagyon sokat kellene 
edzeni, külön edzéstervvel, 
és az most nem működne. Ez 
a harminc kilométer belefér 
a mindennapokba.

– Versenyeken is indul?

– Igen, a futóklubbeli tár-
saimmal, így a versenyek 
egyben közösségi élmé-
nyek is.

– Melyik a legemlékezete-
sebb versenye? 

– Nagyon szeretem a Fé-
szek egyesület érdi jóté-
konysági futóversenyeit, 
amire az ovis szülőkkel, 
családokkal megyünk min-
den évben. Amúgy is jó kap-
csolatban vagyunk az 
egyesülettel, cipősdobo-
zokban ajándékokat készí-
tünk az oviban az egyesület 
által nevelt gyerekeknek. 
Egyébként a kis vidéki ver-
senyeket szeretem, amikor 
olyan helyekre is eljutha-
tok, ahol még nem jártam. 
Sokszor a futás után – ezek 
rendszerint félmaratonok – 
egy kis túrát is teszünk a 
környéken.

– A férje is fut?

– Évekig hallani sem akart 
róla, de két éve őt is megfer-
tőztem. Így most már ez is 
családi program. A fiam egy 
időben nagyon lelkes volt, ő 
is futott velünk, de most már 
versenyszerűen floorballo-
zik, így a hétvégéi verse-
nyekkel telnek.

– Egy naiv kérdés egy nem 
futótól: miért jó futni?

– Mert feltölt és kikapcsol. 
És mert a természetben lehe-
tek. Kifutok Tárnokról 
Pusztazámor, Sóskút felé, 
ahol már csendesebb, nyu-

„Jó volt egyszerre látni az elméletet és a gyakorlatot, ott lenni az ala-
pításnál, létrehozni egy óvodát a nulláról”

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

ÚJ PEUGEOT
5008 SUV
VÁR EGY ÚJ DIMENZIÓ!VÁR EGY ÚJ DIMENZIÓ!

5+2ÜLÉS
FELÁR NÉLKÜL1

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

1Jelen ajánlat a 2017. szeptember 1. és 2017. október 30. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, új Peugeot 5008 vásárlása esetén. Az akció időtartama alatt
minden új Peugeot 5008 összes változatához felár nélkül ajándékba adjuk a kiegészítő két ülést, így a 7 személyes változat felár nélkül kapható. Az ajándék kiegészítő két ülés
teszt és használt Peugeot 5008 vásárlásakor nem jár. A kedvezménymás akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és
nemminősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről
érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot!
*Minden 2017. augusztus 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített, új Peugeot 5008 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses
gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves
szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított
5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi
szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK,
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/ 521 620 www.peta.hu

A Peugeot 5008 modell vegyes fogyasztása: 4,1-7,0 l/100 km, CO2-kibocsátása: 106-156 g/km.
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godtabb a környék. Látha-
tom a napkeltét, hallhatom a 
madarak reggeli énekét, 
vagy épp a napnyugtát él-
vezhetem. Van, amikor egye-
dül megyek, mert arra van 
szükségem, máskor a fér-
jemmel, a futótársaimmal, 
és közben beszélgetünk. Ak-
kor jó ugyanis futni, amikor 
még tudsz beszélgetni köz-
ben. Ilyenkor a futás nem ki-
vesz belőled, hanem feltölt.

– Van még egy hobbija: a 
környezetvédelem. Mikor 
kezdett erre tudatosan oda-
figyelni?

– Amikor Tárnokon bein-
dult a szelektív hulladék-
gyűjtés. Egy idő után már 
nem csupán szétválogattuk, 
hanem ismét fel is használ-
tuk a kidobásra ítélt tárgya-
kat, például a gyerekek a 
nagyszülőknek tejfölöspo-
hárból készítettek ajándé-
kot. Egy idő után ezt a szem-
léletet bevittem az óvodába 
is, ahol ez nagyon jól jött, 
hiszen az oviban mindig ta-
karékoskodni kell. Az alap-
anyagokat már nem megvá-
sároltuk, hanem a szülők 
hozták be azokat a hulladé-
kokat, amiket aztán mi to-
vább tudtunk használni a 
gyerekekkel. Így készítet-
tünk például egy ökoházat 
az ELMÜ pályázatára még a 
Kincses óvodában: az ösz-
szes felhasznált anyag hul-
ladék volt, a ragasztóanya-
got kivéve. Második helye-
zést értünk el, nagy örö-
münkre.

– Értek el első helyet is, már 
a Pumuklival, nemzetközi 
pályázaton.

– 2015 szeptemberében 
nyílt az óvoda, és mi novem-
berben csatlakoztunk az Eu-
rópai Hulladékcsökkentési 
Héthez, a szülőket is bevon-
va. Az egy héten át tartó 
programról pályázati anya-
got készítettünk, és a hazai 
bizottság minket juttatott 
tovább a nemzetközi me-
zőnybe, ahol első helyezést 
értünk el az oktatási intéz-
mények kategóriájában. 
2016 tavaszán volt a díjkiosz-

tó: úgy mentünk ki Brüsszel-
be, hogy csak annyit tud-
tunk, benne vagyunk az első 
háromban. Fantasztikus ér-
zés volt, mikor kiderült, hogy 
mi nyertünk, megelőzve a 
környezetvédelemben ná-
lunk sokkal előrébb járó né-
met és osztrák óvodákat, is-
kolákat.

– Eredeti elképzelését, 
hogy óvónő lesz, „túlteljesí-

tette”, hiszen ma már óvoda-
vezető. Ez is szerepelt az ál-
maiban?

– Soha nem szerettem 
volna vezető lenni. A Kin-
cses oviban az ottani veze-
tő, Szénásiné Mészáros 
Márta viszont látott ben-
nem fantáziát, ő biztatott 
arra, hogy végezzem el a 
közoktatásvezető képzést. 
Mikor láttam, hogy az indu-
ló német nemzetiségi óvoda 

vezetőt keres, úgy gondol-
tam, megpróbálom, és sike-
rült. Amikor óvodavezető 
lettem, még fél évem volt az 
iskolából. Jó volt egyszerre 
látni az elméletet és a gya-
korlatot, ott lenni az alapí-
tásnál, létrehozni egy óvo-
dát a nulláról.

– A szülők nagyon kedvelik 
ezt az óvodát, hatalmas a 
túljelentkezés.

– Igen, ez a német nemzeti-
ségi jellegnek is köszönhető. 
Érden sok sváb él, aki sze-
retné, ha a gyermekei ide 
járhatnának. A különféle pá-
lyázatokon való indulással is 
nevet szereztünk az óvodá-
nak. És azt is sokan tudják, 
hogy az élményalapú neve-
lést helyezzük előtérbe: nem-
csak beszélgetünk a Velen-
cei-tóról, hanem el is me-
gyünk oda kirándulni. Meg-
győződésem, hogy ezeken az 

élményeken keresztül tanul-
nak a gyerekek.

– Vezetőként több a dolga, 
mint egy óvónőnek?

– Igen, a munkám gyakor-
latilag az egész napomat be-
tölti. A beosztástól függően 
délelőtt vagy délután a cso-
portommal vagyok, aztán 
végzem a papírmunkát, jö-
vök-megyek. Miután hazaér-

tem, pihenek, illetve futok, 
aztán este készülök a másna-
pi foglalkozásra, intézem a 
papírmunkát, azaz 8–9 óráig 
újra „ovizok” egy kicsit.

– Mikor jut idő a családra?

– Hétvégenként. És ahhoz 
is ragaszkodunk, hogy a va-
csoránál együtt legyünk, 
megbeszéljük a napot. Fon-
tos a karrier, de a család a 
legfontosabb – nélkülük 
nem is tudtam volna eljutni 
idáig. Mindig támogattak, 
segítettek.

– Nemrég kezdődött meg 
az új óvodai év. Mik a tervei 
erre a tanévre?

– Szeretném a megkezdett 
munkát folytatni. Az óvodá-
ban összeállt egy olyan csa-
pat, amelynek tagjai elhiva-
tottak, és szeretik ezt csinál-
ni. Kölcsönösen inspiráljuk 
egymást új ötletekkel. Két év 
alatt olyan sok mindent elért 
az óvoda, hogy most már 
szeretnénk kiélvezni az 
eredményeit, és a Zöld óvoda 
címet szeretnénk elnyerni.

– Pedagógusnapon Érd 
Közneveléséért Díjban része-
sült. Pályafutása alatt volt 
már része más, személyre 
szóló kitüntetésben?

– Nem, ez volt az első. Na-
gyon meg is lepődtem. Úgy 
érzem, ebben a díjban a kol-
légáim munkája is benne 
van, vagyis közös érdem. Hi-
ába vannak ötleteim, ha nem 
lenne mögöttem egy támoga-
tó kollektíva, nem tudnám 
megvalósítani őket. Egyedül 
nem menne.

„Az élményalapú nevelést helyezzük előtérbe”
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Mir e figyeljünk  
a f űtési szezon előtt?
„Társasházak napja” elnevezéssel tartott nyílt napokat 
országszerte a katasztrófavédelem. Az érdi kirendeltsé-
gen szeptember 18–20. között várták a lakástulajdonoso-
kat, bérlőket, közös képviselőket elsősorban a társashá-
zak tűzvédelmével kapcsolatos kérdésekkel, de más 
ügyekben is tájékoztatást adtak a hozzájuk fordulóknak. 

A tavalyi évben 800 olyan 
tűzeset volt országszerte, 
ahol társasházakban csap-
tak fel a lángok, idén pedig 
már 600 esetnél járunk – 
emelte ki Branyiczky Márk 
tűzoltó ezredes a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hétfői sajtótájé-
koztatóján. Mint a Pest MKI 
igazgatója hangsúlyozta: 
Pest megyében nem rossz a 
helyzet, tavaly összesen 24, 
idén pedig 6 ilyen esemény 
volt, ami nem tűnik soknak, 
de ha figyelembe vesszük, 
hogy egy-egy társasházban 
viszonylag szűk helyen több 
család él, láthatjuk, hogy to-
vább kell csökkenteni e bal-
esetek számát. Megtudtuk 
azt is: leggyakrabban az el-
szívórendszer nem megfele-

lő karbantartásából adódó 
füstölések, izzások, illetve a 
szeméttárolókban kialakuló 
tüzek miatt vonulnak ki a 
tűzoltók a társasházakhoz, 
de előfordul, hogy a tűzhe-
lyen hagyott étel vagy az 
elektromos hálózat hibája 
miatt csapnak fel a lángok.

Oláh László tűzoltó szá-
zados, megbízott hatósági 
osztályvezető a társashá-
zakra vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokról, az ellenőrzé-
sek céljairól, a megelőzés 
fontosságáról nyújtott tájé-
koztatást. Kitért az olyan, 
nem csak társasházi laká-
sokban élőket érintő és ér-
deklő témákra is, mint pél-
dául a nyílt égésterű tüzelő-
berendezések működése és 
a megfelelő szén-monoxid-

érzékelő kiválasztása. Mint 
hangsúlyozta: ez utóbbiból 
nem ajánlott az olcsóbb be-
rendezést vásárolni; az Or-
szágos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság honlapján ta-
lálható egy lista a bevizsgált 
termékekről, érdemes itt tá-
jékozódni a vásárlás előtt.

A fűtési szezon elindulása 
előtt ajánlott elvégezni a fű-
tőberendezések karbantar-
tását. Kérdésünkre Oláh 
László elmondta: a tüzelő- és 
fűtőberendezések felülvizs-
gálatát évente érdemes elvé-

geztetni a fűtési szezon bein-
dulása előtt. A katasztrófa-
védelem sormunkában ellen-
őrzi ugyan e berendezése-
ket, de ennek időpontja rend-
szerint nem esik egybe a fű-
tési szezon kezdetével.

Rákérdeztünk arra is, mi-
lyen szabályok vonatkoznak 
az avarégetésre. Oláh László 
hangsúlyozta: a növényi hul-
ladék égetése egy BM-rende-
let értelmében belterületen 
tilos, ha azt más jogszabály 
nem engedélyezi. Érden a he-
lyi önkormányzati rendelet 

szerint február 15. és április 
30-a, valamint október 15. és 
november 30-a között szabad 
elégetni az összegyűjtött 
avart – kivéve Felső-Parkvá-
ros M7-esen túli területét, 
ahol egész évben tilos.

– Kommunális hulladék 
nem égethető, csak növényi. 
Tűzgyújtásnál vigyázzunk 
arra, hogy legyen a kezünk 
ügyében megfelelő eszköz a 
tűz megfékezésére, ha esetleg 
a szél miatt továbbterjedne – 
zárta szavait Oláh László.

QQ ÁdÁm

„Sz  olgálni kell,  
csak szolgálni”
Ünnepélyes keretek közt felavatták Széchenyi István, 
valamint Kossuth Lajos mellszobrait szeptember 19-én. 
Domonkos Béla szobrászművész alkotásai a Széchenyi, 
illetve a Kálvin téren kaptak méltó helyet. Mint T. Mé-
száros András polgármester hangsúlyozta: Széchenyi 
és Kossuth egyaránt a nemzet felemelkedéséért, szuve-
renitásának kivívásáért harcoltak.

Elsőként Széchenyi István 
mellszobrát leplezték le, Do-
monkos Béla szobrászmű-
vész, városi, a helyi szerve-
zetek, intézmények, illetve a 
gimnázium képviselőinek 
jelenlétében. 

T. Mészáros András pol-
gármester felidézte a legna-
gyobb magyar életútját, me-
cénás tevékenységét, majd 
Széchenyi 1846-os, a Ma-
gyar Tudományos Akadémi-
án elmondott beszédéből 
idézett: „A hazaszeretet 
azon szent láng, melyért, 
bármily gyermeki érzelem-
nek gúnyolják is azt a világ 
hidegen számító cosmopoli-
tái, nincs mit pirulnunk, 
mert a legtöbb magasztos 
cselekedet mégis innen vet-
te, innen veszi, és innen fog-
ja venni a Földön eredetét.”

A szoboravató ünnepség a 
Vörösmarty Gimnázium Vox 
Juventutis énekkarának mű-
sorával zárult a Széchenyi 
téren, ezt követte Kossuth 
Lajos mellszobrának leleple-
zése a Kálvin téri templom 
kertjében.

Erdélyi Takács István re-
formátus lelkész Kossuth 
Lajos gondolataiból, levelei-
ből idézett, többek közt a 
Deák Ferencnek Párizsban, 
1867-ben írt mondatait: 
„Megőszültem a tapasztalá-
sokban gazdag szenvedések 
iskolájában, az évek súlya s 
a bú és bánat alatt. Nem sze-
mélyes érdek, nem ingerült-
ség, nem fontoskodási visz-
keteg szól belőlem. Nekem 
személyemre nézve nincs 
semmi várni-, nincs semmi 
kívánnivalóm, sem a nem-

zettől, sem az élettől. De keb-
lemben fiatal eréllyel él s fog 
élni halálomig a kötelesség 
érzete hazám iránt.” 

– Pest megye legnagyobb 
városában méltó módon kell, 
hogy emlékezzünk rá; hogy 
valóban a magyar föld minden 
porszeme arra késztessen 
bennünket, hogy emlékezni 
kötelességünk – zárta szavait 
Erdélyi Takács István.

A szoboravatáson közre-
működött a Harmónia Ve-
gyeskar és a Vitéz Mikecz 
Kálmán Honvéd és Huszár 
Hagyományőrző Egyesület.

Széchenyi István és Kos-
suth Lajos mellszobrának 
felállítását a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.

A legnagyobb tisztesség, 
amikor egy magyar haza-
fit mintázhatok meg. Nagy 
öröm számomra, hogy 
Kossuth és Széchenyi 
szobrai Érden kaptak he-
lyet, ahol már mintegy ti-
zenöt alkotásom látható. A 
mellszobrok méltó, szép 
helyekre kerültek – mond-
ta lapunknak Domonkos 
Béla szobrászművész az 
ünnepségen. 

– Több mint ötszáz szob-
rot készítettem, ebből száz-
nál is több van köztéren, 
Fertőszentmiklóstól Mel-
bourne-ig. Érden látható a 
legtöbb; ezek közül a Balázs 
Dénest ábrázoló a kedven-
cem. Dénes végtelenül ked-
ves ember volt, akit volt sze-
rencsém személyesen is-
merni. Ő az én fajtámból 
való volt, mint vallotta: szol-
gálni kell, csak szolgálni. 
Ahogy Széchenyi, a legna-
gyobb magyar – zárta sza-
vait az idős művész.

QQ ÁdÁm Katalin

Domonkos Béla eddig több mint ötszáz szobrot készített, ebből száznál is több van köztéren  
 (Fotó: Boros Sándor)

A tájékoztatón elhangzott: Pest megyében tavaly összesen 24, idén eddig 6 társasházi tűzeset volt
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Gyű lik a víz a tározóban
Épül a záportározó az érdligeti papi földeken: a meder 
körvonalait már kialakították, és a munkálatok során 
elérték a talajvíz szintjét is, így a víz megjelent a tek-
nőben.

A munkálatokról Kopor 
Tihamér önkormányzati 
képviselő (Fidesz–KDNP) 
számolt be a sajtónak.

– Kialakultak a záportá-
rozó körvonalai, és eljutot-
tak addig a mélységig, hogy 
elérték a talajvíz szintjét – 
mondta a képviselő az Érdi 
Televíziónak, hangsúlyoz-
va: a területen keresztülfu-
tó Sulák-patakot eddig nem 
érintették a munkálatok, a 
jelenleg bokáig érő víz a ta-
lajból fakadt fel.

Kopor Tihamér elmondta 
azt is: a záportározóból ki-
termelt jó minőségű termő-
földet a későbbi tereprende-
zés során, a szabadidőpark 
kialakításánál – azaz a 
parkolók, játszóterek, 
sportpályák megépítésénél 
– használják majd fel.

– Ebben az évben elké-
szül a tározó medre, a sza-
badidőpark kivitelezése 
pedig a jövő évben indulhat. 
Jelenleg azok a tervek ké-
szülnek, amelyeket be kell 

nyújtani az Országos Terv-
tanácshoz. Amint az anya-
got jóváhagyják, megkez-
dődhetnek a szabadidőpark 
előkészületei – tette hozzá 
Kopor Tihamér. 

Amint azt T. Mészáros 
András polgármester ko-
rábban elmondta: a papi 
földeken nyáron indult meg 
a munka. Első fázisban a 12 
hektáros területen 5,5–6 
hektár vízfelületű záportá-

rozót hoznak létre. A vízfe-
lületet turisztikai célokra – 
vízi sportok, csónakázás – 
is hasznosítják majd. A víz 
a legtöbb ponton 1,5–2 mé-
ter mély lesz, de kialakíta-
nak olyan részt, ami a bú-
várkodásra is alkalmas 
lesz. A Modern Városok 
program keretében zajló 
beruházás második fázisá-
ban egy szabadidőparkot 
alakítanak ki, játszóterek-
kel, sportpályákkal, kiszol-
gáló létesítményekkel. A 
meder megépítését idén el-
végzik, a magasépítési 
munkálatokra a jövő évben 
kerül majd sor.

T. Mészáros András ki-
emelte: amellett, hogy a zá-
portározó a városi csapa-
dékvíz-elvezető rendszer 
fontos eleme lesz, a körülöt-
te kiépülő szabadidőpark 
hiánypótló szolgáltatáso-
kat nyújt majd: mint egy 
korábbi lakossági fórumon 
elhangzott, integrált és vi-
zes játszótér, kültéri edző-

pálya, kutyafuttató, futópá-
lya és számos szabadidős 
lehetőség várja majd itt az 
érdieket és természetesen 
a fővárosból idelátogatókat 
is, hiszen a park nemcsak 
Érd, hanem a Tétényi út fe-
lől is megközelíthető lesz.

A polgármester hozzátet-
te: várhatóan 2018 végére 
elkészül az 1,8 milliárd fo-
rintos beruházás.

QQ Á. K.

A park nemcsak Érd, hanem a Tétényi út felől is megközelíthe-
tő lesz

Elszámol a csatornatársulás

Újabb utak épülnek
Aláírták a Riminyáki, Béla, Emil utcák csapadékvíz-el-
vezetési és útépítési, -javítási munkálataival kapcsola-
tos szerződést a kivitelezővel, és hamarosan aláírásra 
kerül a Szövő, Alsóerdősor, Csaba, Szent István, Szová-
tai és Sóskúti utcákkal, utakkal kapcsolatos szerződés 
is – jelentette be T. Mészáros András múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján.

– Megyünk előre, dolgo-
zunk, felhasználjuk azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a 
Modern Városok program 
nyitott meg számunkra 2015 
júniusában – fogalmazott T. 

Mészáros András, aki a fo-
lyamatban lévő építkezések-
kel kapcsolatban elmondta: 
a Tárnoki út építkezése a 
végéhez közeledik, a papi 
földeken, a Kalotaszegi úton, 
Ürmös és Fürdő utcákban 
pedig folyik a munka, és el-

képzelhető, hogy a Csaba 
utca is megújul még az idén.

A polgármester a Modern 
Városok program keretében 
megvalósuló ipari park hely-
színével kapcsolatban el-

mondta: a létesítmény nem a 
gyümölcskutatóhoz tartozó, 
állami tulajdonban lévő te-
rületen fog megépülni, mivel 
a földművelésügyi miniszter 
ezt nem támogatja. Jelenleg 
új helyszínt keresnek erre a 
célra, ám ez nem könnyű, 

mivel nagyon kevés olyan te-
rület van, amely megfelelő 
méretű és a célnak megfelel.

– Megvizsgáltuk az M6-os 
és a vasút közti területet, ám 
mind az M6-os-nak, mind a 
vasútnak túl széles a védőtá-
volsága, csak egy rendkívül 
keskeny sáv volna használ-
ható. Természetesen tovább 
keressük azokat a legalább 
50 hektáros területeket, 
amelyek alkalmasak ipari 
park kialakítására. Mindent 

megteszek azért, hogy az 
ipari parkos fejlesztés minél 
gyorsabban elinduljon – 
mondta a polgármester.

T. Mészáros András be-
számolt arról is, hogy a csa-
tornaprogram lezárása, el-
számolása rendben folyik, és 
várhatóan az utolsó elszá-
molási problémák is megol-
dódnak még az idei évben.

– A társulás meghozta azt 
a döntést, hogy lezárjuk a 
kötvényprogramunkat. Nem 
veszünk fel további hitele-
ket, nem használjuk fel a 
kötvényben rendelkezésre 
álló pénzt, mivel nincs rá 
szükség. Szeptember-októ-
ber folyamán a további testü-
letek – önkormányzati köz-
gyűlés, társulási közgyűlés 
– is meghozzák döntéseiket, 
és ezt követően elkezdődhet 
a személyre szóló elszámo-
lás a több mint 17 ezer társu-
lati taggal – tette hozzá a 
polgármester.

A városvezető tájékozta-
tott arról is, hogy a körzeti 
megbízotti iroda a Bem téri, 
lebontásra ítélt épületből az 
Interspar áruházba költö-
zik. A létesítmény egyben 
áldozatvédelmi irodaként is 
működik majd. Q Á. K.

Elindult a gyűlöletkampány
A választási kampány közeledtével gyűlöletkampány kez-
dődött a városban. Egy négyfős csoport – tagja egy bukott 
tatabányai LMP-s képviselőjelölt, egy bukott érdi köztisztvi-
selő, egy fővárosi kocsmáros, illetve egy ingatlanspekuláns 
– úgy gondolja, hogy hazugságokkal félrevezetheti a város-
ban élőket – hívta fel a figyelmet sajtótájékoztatóján T. Mé-
száros András, emlékeztetve arra, hogy a gyűlöletkampányt 
megtapasztalhattuk a 2000-es évek elején Ron Werber, az 
MSZP tanácsadója révén, aki most az LMP-nek osztja taná-
csait. 
– Ez a négyfős csoport összefogott azért, hogy a városban 
elkezdődött, lassan tizenegy éve tartó építkezést lejárassa, 
tönkretegye. A városfejlesztés karaktergyilkos koalíciója ala-
kult ki, azt a meggyőződést hirdetve, hogy Érden nem törté-
ni semmi, ami pedig mégis, az mind rossz. A dolgok mögé 
nézve láthatjuk, egyéni gazdasági, pártpolitikai érdek húzó-
dik meg a véleményük mögött – hangsúlyozta a polgár-
mester, példaként hozva fel azt az ötletet, hogy épüljön la-
kópark a Kálvária-hegyen, vagy azt a felvetést, hogy egyirá-
nyúsítsák az érdi utcákat.
– Mi nem egyéni, hanem közérdeket kívánunk szolgálni: 
utakat, iskolákat építünk, felszínivíz-elvezetési problémákat 
oldunk meg, és ezt nem hagyjuk pár hazug, rosszindulatú, 
megkeseredett, sértődött ember által tönkretenni – zárta 
szavait T. Mészáros András.

T. Mészáros András: „mi nem egyéni, hanem közérdeket kívánunk szolgálni”
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Arany János az egyetlen
Petőfi Sándor az első, de Arany János az egyetlen – ez-
zel a hatásos mondattal pozicionálta a 200 éve szüle-
tett költőt és életművét Takaró Mihály irodalomtörté-
nész az érdi központi református gyülekezetnek tar-
tott előadásában.

Azt gondolná az ember, 
Arany Jánosról nehéz újat 
mondani. Takaró Mihály 
alaposan és meggyőzően cá-
folta ezt jó értelemben vett 
szónoki elemekkel fűszere-
zett, meggyőző logikával föl-
épített előadásában, olyan 
összefüggésekre híva föl a 
figyelmet, amelyekre talán 
még az Arany-életművet va-
lamelyest ismerők sem gon-
doltak eddig.

Az előadó nem bízta a vé-
letlenre, hogy elhiggyük, 
Arany nagy költő, nagy 
egyéniség volt. Kosztolányit 
idézte, aki a világirodalom 
egyik legjelentősebb verse-

lőjének tartotta, meg Szerb 
Antalt, aki így írt: „Minden 
szál hozzá vezetett és tőle 
vezet. A magyar szellemi 
életnek ő a sugárzási pont-
ja.” És persze Kodályt sem 
lehet kihagyni a sorból, aki 
szerint Arany a magyarság 
maga.

Azt talán a középiskolá-
ban is hallottuk, hogy Arany 
szókincse a leggazdagabb a 
magyar irodalomban, 50 
ezer szót használt életművé-
ben, de azt kevesen tudják, 
hogy az általa magyarra át-
ültetett Shakespeare-drá-
mák fordításakor lényegesen 
gazdagabb szókészlettel dol-

gozott, mint az angol 
drámaíró-óriás.

Az irodalomtörté-
nész Arany balladái-
ra és a Toldi-trilógiá-
ra helyezte a fő hang-
súlyt, mondván, ezek 
megismerése visz 
legközelebb a költő 
gondol kodásának, 
hitvallásának megis-
meréséhez.

Arany hitt a balla-
da tisztító erejében – 
mondta Takaró Mi-

hály –, mert nem az a baj, ha 
bűnt követ el valaki, hanem 
az, ha nem akar érte bűn-
hődni. Ha egy emberben ép 
erkölcsi élet van, akkor 
nincs az a földi bíró, aki job-
ban büntet, mint a lelkiisme-
ret. Ezt a költő a leghitele-
sebben és leghatásosabban 
a balladával tudta kifejezni, 
ez a műfaj erre teremtetett.

A Toldi-trilógia az előadó 
szerint Arany életművének 
legjelentősebb szelete, ezek-
ben a művekben fogalmazza 
meg véleményét a magyar-
ság helyéről a világban, a 
nemzet és Európa viszonyá-
nak kérdését feszegeti. Mi 
több, új nemzetfogalmat al-
kot: kimondja ezekkel a mű-
vekkel, hogy az eszmei emel-
kedés csak érdemek alapján 
lehetséges és jogos. Toldi a 
nemzetté válást szimbolizál-
ja. A Toldi estéje a „hogyan 
tovább magyarság” kérdé-
sét feszegeti. Ebben a re-
mekműben megosztja magát 
Arany, szíve a hagyomá-
nyokhoz köti (Miklós), az 
esze Lajos király elveit fo-
gadja el.

Mennyit a magyarságból, 
mennyit az európaiságból? 
Hol van az a vékony mezsgye 
a kettő között, amin halad-
hatunk? – kérdezi a költő. Ez 
a mi kérdésünk is! – hangsú-
lyozta az előadó. n -y-

Tanulni sosem késő
A tanulás nem érhet véget az érettségivel vagy az első 
diploma megszerzésével – látják be egyre többen, s ve-
szik tudomásul, hogy aktív életük során szinte folyama-
tosan új ismereteket, szakmákat kell elsajátítaniuk. 
Kevésbé köztudott, hogy nyugdíjaskorban is lehet és 
érdemes tudásunkat gyarapítani, új dolgokat fölfedezni, 
bár egyre népszerűbbek az idősebb korosztályoknak 
kínált képzések.

Érden a második félévébe 
lép az önkormányzat és a 
Zsigmond Király Egyetem 
által szervezett szenior aka-
démia. Az ingyenes oktatás-
nak a Szepes Gyula Művelő-
dési Központ adott otthont 
az első félévben, s ugyanitt 
lesz a következő négy elő-
adás is. Dr. Jászberényi Jó-
zsef, a Zsigmond Király 
Eg yetem felnőttképzési 
igazgatója elmondta, hogy 
az érdi kurzus a legjobbak 
közé tartozik az érdeklődés 
szempontjából. De az önkor-
mányzat hozzáállása is pél-
daértékű, az Idősügyi Ta-
nács szívén viseli a progra-
mot, témaötletekkel is szol-
gálnak, sőt a képzést a má-

sodik félévtől a művelődési 
központ szervezésében tan-
folyamokkal is kiegészítik, 
lesz angolnyelv-oktatás és el 
lehet sajátítani az okostele-
fonok használatát is a 4 x 3,5 
órás foglalkozássorozaton.

Az egyetem már 35 hely-
színen, főleg fővárosi kerüle-
tekben és az agglomeráció-
ban szervez szenior akadé-
miákat – tudtuk még meg dr. 
Jászberényi Józseftől, aki az 
egész programnak a kezde-
ményezője volt. Hosszabb 
ideig dolgozott Svájcban és 
Olaszországban, ahol már 
nagy hagyományai vannak a 
szeniorképzésnek, az ottani 
tapasztalatokat akarta ha-
zai környezetbe átültetni. 

Eleinte nem talált támoga-
tókra az egyetemeken, de a 
Zsigmond Király Főiskola 
fölvállalta elképzeléseit. 
Első lépésként 2009-ben egy 
kutatás keretében fölmérték 
az igényeket és a lehetősége-
ket, majd 2011-től elindultak 
az első kurzusok. A résztve-
vők köre folyamatosan bő-
vül, Érd 33-dikként csatla-
kozott a rendszerhez.

A második félév első elő-
adását dr. Jászberényi Jó-
zsef tartotta az idősek pszi-
chológiai és pszichiátriai 
problémáiról. A következő 
téma (október 11., 15 óra) 
szinte mindenkit érint vala-
milyen formában: az idősek 
közlekedéséről és a gépko-
csivezetésről lesz szó, az elő-
adó dr. Szabó Sándor Tibor 
mérnök, a téma szakértője. 
A folytatásban (október 25., 
november 25.) terítékre ke-
rül a személyes adatok vé-
delme és a demencia kezelé-
se a tanulás révén.

Qn (mnp)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Csuka Zoltán Városi könyvtár HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT 
hirdet mindenkinek, aki valamilyen módon kötődik városunkhoz, Érdhez. A 
pályázaton egyének és csoportok (szakkörök, egyéb közösségek) kortól 
függetlenül részt vehetnek. 
Célunk a könyvtár helyismereti gyűjteményének gyarapítása, ezért várunk 
olyan írásos (könyv, irat, visszaemlékezés stb.) képi (fotó, képeslap) vagy 
hanganyagot (videó,- magnófelvétel), melyek lehetővé teszik településünk 
történetének még teljesebb megismerését. 
Néhány példa a témákra: 

- családtörténet 
- mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

tevékenységhez fűződő anyagok (üzletek, 
üzemek, kisiparosok működésével 
kapcsolatos fotó és írásos anyag) 

- sporttal, kulturális élettel kapcsolatos 
írásos és fotóanyag 

- régi térképek, képeslapok, fotó, grafika, 
leírás érdi nevezetességekről (különösen 
azokról, amelyek már nem léteznek, mint 
pl. strandok, kastély, téglagyárak, Szent 
György templom, országzászlók, 
hajókikötő, hajómalmok stb.) 

- 1945-1970 között keletkezett 
dokumentumok 

- országgyűlési és helyi választási anyagok 
(plakát, röplap). 
 

Ezen kívül pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma 
feldolgozásával, amely kapcsolódik településünkhöz.  
A kép-és hanganyagokat kérjük magyarázattal, hivatkozással ellátni. 
 
A leadott pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, 
életkorát. 
 
A legsikeresebb pályamunkák jutalomban részesülnek! 
  
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 31. 
A pályázat leadásának helye:  
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 
 
További felvilágosítást telefonon (0623-365-470), emailben 
(csukalib@csukalib.hu) vagy személyesen a központi könyvtárban (Érd, 
Hivatalnok u. 14.) kérhetnek a könyvtár munkatársaitól. 
   
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!  
 

Takaró Mihály nem bízta a véletlenre, 
hogy elhiggyük, Arany nagy költő, nagy 
egyéniség volt

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.

51
51
49

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

Rendeljenmost a készlet eRejéig!
Műanyag ablak 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

51
52

21

szabvány
dekor ajtók
raktárról!
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„Bordély az egész világ”
Pótszékes táblás házzal – ahogy színházi berkekben 
nevezik, amikor minden jegy elkelt egy előadásra – kez-
dődött a művelődési központ őszi színházi sorozata. A 
háromalkalmas bérletmenü első fogása A vörös lámpás 
ház című komédia volt, amely egyben a Turay Ida Szín-
ház érdi bemutatkozásának is számított.

Hunyady Sándor – aki, 
apja, Bródy Sándor árnyéká-
ban is jelentős novellistává és 
színpadi szerzővé érett – tör-
ténete egy kolozsvári kuple-
rájban játszódik valamikor 
az 1900-as évek elején. A To-
polcsányi Laura által ezút-
tal színpadra átdolgozott vál-
tozat nem vállalkozik másra 
– azt viszont becsülettel telje-

síti –, mint egy humoros hely-
zet szórakoztató, könnyed 
felvillantására, felszabadult 
játékra adva lehetőséget a 
színpadon és önfeledt kaca-
gásra a nézőtéren. Érdemes 
rövid kitérőként emlékeztet-
ni Makk Károly Egy erköl-
csös éjszaka című filmjére, 
amelyben Örkény István és 
Bacsó Péter közreműködésé-
vel ugyanezt a történetet dol-
gozta föl, kicsit mélyebbre 
ásva a helyzet kínálta komi-
kumnál.

Az alaphelyzet egyszerű, 
félreértésre épül, mint min-
den jó komédia: úgy hozza a 
sors, hogy egy bohém egye-
temista a kuplerájba költö-
zik koszt-kvártélyra, ahol 
remekül érzi magát, ám egy-
szer csak váratlanul megér-
kezik látogatóba az édes-
anyja, aki mit sem sejt arról, 

hol is él a fiacskája… S ezt a 
lányok minden igyekezetük-
kel igyekeznek eltitkolni, 
persze sikertelenül. S mikor 
az igazság végül kiderül, az 
anya a megbotránkozás he-
lyett legyintve annyit mond: 
nincsen ezzel gond, hiszen 
bordély az egész világ!

Ebben a vígjátéki helyzet-
ben jól mozgatta a színésze-

ket Sztárek Andrea – ahogy 
madámként a lányokat is a 
színpadi történetben – ren-
dező, s az első rész kissé 
visszafogott tempója után a 
második felvonásban fölpör-
gette az eseményeket, mi-
közben gondosan ügyelt rá, 
hogy a játszók ne engedjék 
szabadjára a helyszín szelle-
méből adódó lehetőségeket, 
hogy a műintézményben fo-
lyó „munka” bármily direkt 
érzékeltetése se váljon kö-
zönségessé, inkább kacag-
tató jelzésként érzékeljük a 
félre nem érthető mozdulato-
kat és gesztusokat. Egyéb-
ként is valami békebeli, 
diszkrét báj lengi be a kuple-
ráj szalonját, ahogy ezek sok 
korabeli szerző művei alap-
ján elképzelésünkben is él-
nek, nem bűntanyának, nem 
erkölcsi fertőnek látjuk a he-

lyet, sokkal inkább a korabe-
li társasági élet egy, ha ki-
csit pirulva is, de elfogadott 
terepének.

Az első előadás alapján jó 
választásnak tűnik, hogy ez-
zel a társulattal szerződött 
erre a sorozatra és a tavaszi-
ra még mindenképp a műve-
lődési központ. Bátran ne-
vezhetjük ezt minőségi vál-
tozásnak, hiszen a társulat 
neve jól cseng a színházláto-
gatók körében, hiszen 14 éve 
járják az országot, s immár 
saját játszóhelyük is van Bu-
dapesten, aminek birtokba-
vételével azt az örökséget is 

fölvállalták, amit az egykori 
Dériné Színház hagyott 
maga után, nevezetesen vi-
dékre is minőségi produkci-
ókat kínálni. Ez persze nem 
mindig könnyű, hiszen a da-
rabok kiválasztásánál és 
színpadra állításánál figye-
lembe kell venni a művelődé-
si központok lehetőségeit, 
mind anyagilag, mind a szín-
padtechnika tekintetében. 
Az érdi színpad az apró lépé-
sekben megvalósított fej-
lesztések eredményeként 
már be tud fogadni olyan elő-
adásokat is, amilyeneket a 
Turay Ida Színház kínál.

Legközelebb például – ok-
tóber 15-én – az igazi cseme-
gének ígérkező, a kortárs 
vígjátékirodalom klassziku-
sának nevezhető Indul a 
bakterház című produkciót.

QQ M. Nagy

Valami békebeli, diszkrét báj lengte be a színpadra varázsolt bordélyház szalonját

Vándordiákok  
Európában

a reformáció és a peregrináció

Magyar  
Földrajzi 

Múzeum
Érd 

Budai út 4.

megnyitó:
2017.

október
 3. 

18 óra
A kiállítás 

egy hónapig 
tekinthető 

meg.

A magyar diákok emléktáblája az utrechti egyetem falán
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„Ez nem az a könyv, ami nem fáj”

Tóth Krisztina az egyik leg-
ismertebb és legolvasottabb 
magyar szerző, számos irodal-
mi díj birtokosa. Az írás mellett 
francia irodalmat fordít, kreatív 
írást tanít. Idáig tíz verseskötete 
és hat prózakötete jelent meg, 
műveit számos nyelvre lefordí-
tották.

A 2017-es megjelenésű Pár-
ducpompa 50 tárcanovellát 
tartalmaz, amelyek a lehető 
legsemlegesebb hangvétellel 
íródtak, ugyanakkor az olvasó-
ban erős indulatokat keltenek. 
A szerző a hétköznapi sztori-
zással rokon módon ír, mint 
amikor hazaérve elmeséljük, 
hogy „képzeldmitörténtmave-

lem”, ám minden történet pon-
tosan, sallang- és mindenféle 
mesterkéltségtől mentesen 
megszerkesztett.

Posta, troli, orvosi ügyelet, 
pláza, iskola, végállomás, vas-
úti kocsi, kutyafuttató, kiván-
dorlás és migránsok, koldusok, 
szegénység és betegség, ide-
gesség és stressz – a történe-
tek a mindennapi életünkben 
játszódnak. Groteszk, realista 
pillanatfelvételek, precíz meg-
figyelések arról, hogyan élünk, 
mitől félünk ma Magyaror-
szágon. Nem jó szembesülni 
hétköznapjaink sötétebb ol-
dalával, de Tóth Krisztina nem 
szívbajos, az arcunkba tolja 
azokat az eseményeket, ame-
lyektől általában elfordítjuk a 

fejünket, mert nem akarunk 
tudni róluk. Csak a könyv vége 
felé kapunk könnyedebb hang-
vételű írásokat, s ezeknek kö-
szönhetően kicsit fellélegzünk, 
de inkább csak néhány szívet 
melengető pillanatról van szó.

A kötetben megjelenő tárcák 
magas színvonalú, minőségi írá-
sok. Aki kőkemény sorsdrámára 
vágyik, ne ezt a kötetet válasz-
sza, aki azonban mélyen elgon-
dolkodtató, rövid írásokkal sze-
retné kitölteni szabad perceit, 
megtalálja benne, amit keres. 
Nem lesz jobb kedve tőlük, ám 
igazi hétköznapi írásokat kap, 
életszagút, emberit, fájdalma-
sat, elgondolkodtatót, jót.

Megtalálható a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár állományában.

KÖNYV

Tóth Krisztina: Párducpompa

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

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

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGYMÓDSZER,HÁROMLÁNY–HARMINCKÉTNYELVVIZSGA!

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

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

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

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

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

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

Gaál Ottó
nagysikerű tankönyveinek

bemutatója!
ÚJÚTA

NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, egyéni

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

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

2017. október 5-én (csütörtök) és
október 12-én (csütörtök) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor,
06-30/318-49-53

50
57

50

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

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

+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft
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Dom okos Béla szobrászi programja
Nem iktathatjuk ki vizsgá-

lódásainkból azt a tényt, 
hogy a szorgalom és követ-
kezetesség a tehetség része. 
Ez a tényező Domonkos Béla 
érdi szobrászművészre is ér-
vényes, aki megszállott 
munka áhítattal formálja al-
kotássá elképzeléseit. Nem 
könnyű életből emelkednek 
föl a szobrok.

1934-ben született Kispes-
ten, édesapja háborús bom-
batámadás áldozata lett. 
Egészen kisfiú volt még ak-
kor. Amikor az Érden minde-
nütt található mészkőből fe-
jeket faragott. Közben éhe-
zett és nélkülözött, de mind-
ez csak megerősítette szob-
rászi hivatását. Lakatos se-
gédlevelet szerzett. Dolgo-

zott évekig az érdi kőbányá-
ban – de a mintázásról soha 
nem mondott le. Iskolája a 
múzeumlátogatás lett, mely-
hez Pátzay Pál mélyreható 
tanácsai járultak.

Kiemelkedő nemcsak tu-
dása, szobrászi hivatásér-
zete, hanem önzetlensége 
is. Miközben anyagi nehéz-
ségekkel küzdött – Perczel 

Mór, Kazinczy Ferenc, Vö-
rösmarty Mihály, Latinka 
Sándor portréját adta aján-
dékba csepeli, érdi intéz-
ményeknek. Apostag részé-
re betonból készült Nagy 
Lajos képmása is társadal-
mi munka – 1972-ben avat-
ták fel.

Szoborgalériájának jelen-
tős gyűjteményében találjuk 

Petőfi Sándorról, Móricz 
Zsigmondról faragott alko-
tásait, Kőrösi Csoma Sándor, 
Csuka Zoltán, Bortnyik Sán-
dor arcképét. Fejlődése fo-
lyamatos, ezt igazolja Sza-
pári Péter és Hamza bég 
történetét feldolgozó réz-
domborítása, családtagjai-
ról készített plakettsoroza-
ta. Kedvelt témái közé tarto-

zik az állatfigurák 
mintázása, melyek kö-
zül különösen a „Zsi-
ráf” és a „Bölény” erő-
teljes szobrászi megol-
dása tűnik ki.

Fáradhatatlan, te-
hetséges munkásszob-
rász Domonkos Béla, 
olyan, aki ad – aki tevé-
kenyen dolgozik Érd 
térformálásáért. Ritka 
hivatásérzet fűti, fejlő-
dése töretlen. Vallomá-
sos erővel írja: „Éle-
temnek a szobrászi 
munka ad tartalmat, s 
bár még sokat kell ta-
nulnom, a továbbiak-
ban is mindent elköve-
tek kitűzött célom meg-
valósításáért”.

Ez a cél, ez a plaszti-
kai program nem más, mint 
a megyei táj érdi sarkkövé-
nek szobrászi gondozása a 
társadalom segítségével. 
Életművének tartós lendüle-
te a mi figyelmünkre, szo-
bortámogató segítségünkre, 
megrendelésre vár.

Losonci Miklós
Pest Megyei Hirlap,  

1975. január 5.

Urbán LászLó – sajtótükör

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!

MEGHÍVÓ
Az Érdi Galéria meghívja  

Önt és barátait

Nagámi
Munkácsy-díjas szobrászművész

kiállításának megnyitójára
2017. szeptember 29-én,  

péntek 18 órára

A tárlatot megnyitja:  
P. Szabó Ernő  

művészettörténész

Helyszín: Érd, Alsó u. 2.
A kiállítás megtekinthető: 

október 21-ig vasárnap és hétfő 
kivételével 10–18 óráig.

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

Az Érd Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza 204-es 
szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék



2017. OKTÓBER 6. PÉNTEK 19.00

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

AZ
EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

51
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40

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

51
4
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Konyhabútor Készítése

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

50
75

72

49
79

56

Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
ld elszállítást vállalunk.
Tüzifa eladás.

49
79

56

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű fa
Zöldudvar

TŰZIFA
Biztos, hogy idén semmarad el a tél!

Vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni egész télen.

Rönkben, kalodában vagy ömlesztve.

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

51
63

69
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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
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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Október 7-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Fába álmodott világ
Bácsi Renáta kiállítása
Megtekinthető október 2-ig

Sóskúti kerámiák
Az Andreetti Károly Általános Iskola és 
Művészeti Iskola kerámia szakkörének 
kiállítása
Megtekinthető október 2–30-ig
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Hogy utadat el ne téveszd – 
feszületek, keresztek
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 2-től 31-ig
KAMARATEREM
Talpon maradni
Barabás Andi fotókiállítása
Megtekinthető október 3-ig
Múlt a jelenben
A 20 éves érdi szövőszakkör kiállításának 
megnyitója
A tárlatot megnyitja Winklerné Petri Kiss 
Borbála, a Népművészet Ifjú Mestere
Október 6-án, pénteken 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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Astronomy apps
Csillagászati okostelefon-alkalmazások.
A múzeum bejárati ajtaja a Budai út 
4. felől csak a program előtt fél órával, 
18.30 és 19.00 között lesz nyitva. A ké-
sőbb érkezők a bejáratra kiírt ügyeletes 
mobilszámot felhíva tudnak bejutni.  
A belépés ingyenes.
Október 2-án, hétfő 19 órakor

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
REFORMÁCIÓ 500
Vándordiákok Európában – a reformáció 
és a peregrináció
A kiállítást megnyitja Erdélyi-Takács 
István lelkész. Köszöntőt mond T. Mészá-
ros András polgármester
Október 3-án, kedden 18 órakor

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

Parkvárosi Fiókkönyvtárunk új 
helyszínen, a Parkvárosi 

Közösségi Házban, 
megváltozott nyitvatartással 

várja olvasóinkat és az 
érdeklődőket. Cím: Érd, Gépész 

u. 14. (az Interspar felszíni 
parkolójával szemben)

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az utazás szerelmeseinek
Október 15-ig
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Megbocsátás hete, könyves 
zsákbamacska, kvízjátékok
Október 2-ától 8-áig
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Sándor Anikóval
Október 4-én, szerdán 17 órakor

ALKOTÓ OLVASÓ
Folt hátán folt 2.
Rónyainé Varga Tünde patchwork lakás-
textiljei
Október 4-től 18-áig

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

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Megbocsátás hete, zsákbamacska, 
világjáró játékok
Október 2-ától 8-áig
Kézműves délután
Október 4-én, szerdán 14 órakor

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070

Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-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

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

VERNISSZÁZS
Nagámi, Munkácsy-díjas 
szobrászművész kiállítása
A tárlatot megnyitja P. Szabó Ernő 
művészettörténész
Szeptember 29-én, pénteken 18 órakor

OKTóbEr 2., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Dunaharaszti MTK
21:40  Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr.  Kubassek János  előadása
22:30 bibliai Szabadegyetem   65/90. rész
23:30 Mozgás
 sportmagazin
 0:00 Monda és valóság határán 10/10.
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
  0:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:45 Híradó
  1:00 Tűzijáték

OKTóbEr 3., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Dresch Quartet
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–MTK Budapest (ismétlés)
22:50 Műábránd
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:55 Híradó
   0:10 Tűzijáték

OKTóbEr 4., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 bibliai Szabadegyetem   66/90. rész
21:00 Három nővér 1. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása
22:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:00 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
  0:00 Tűzijáték

OKTóbEr 5., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 118. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd –MTK Budapest(ismétlés)
21:40 Élen állunk 
 korcsolyasport magazin
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40  Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr.  Kubassek János  előadása
 0:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
  0:45    Híradó
  1:00 Tűzijáték

OKTóbEr 6., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 118. rész
20:00 Műábránd
20:25 Három nővér 2. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása  
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

22:20   Két székely
 dokumentumfilm
23:20 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:50 Mozgás
 sportmagazin
 0:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:35  Híradó
 0:50 Tűzijáték

OKTóbEr 7., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr.  Kubassek János  előadása
20:20 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:50 Mozgás
 sportmagazin
21:20  Három nővér 1. rész
 A Szatmárnémeti Színház előadása  
22:50 bibliai Szabadegyetem   66/90. rész
23:50   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
  0:20 Tűzijáték

OKTóbEr 8., 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  Három nővér 2. rész
  A Szatmárnémeti Színház előadása  
22:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:20  Emigráns tudósok négy világrészen
 Dr.  Kubassek János  előadása
 0:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
 0:40 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  1:10  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.

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
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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.

Ősszel tárgyalja a kormány a csok kibővítésének lehetőségeit

Milliókkal segíti azállamacsaládi otthonteremtést
A csok bevezetése óta már csaknem 51 ezren éltek a le-
hetőséggel, többségük, mintegy negyvenezer család az
utóbbi másfél évben folyamodott a támogatásért.

OTTHON 2015. július 1-jé-
vel indította útjára a kor-
mány a családi otthonterem-
tési kedvezményt (cso-
kot), amely a korábbiaknál
szélesebb körben segíti elő a
fiatal családok lakáscéljai-
nak megvalósítását. Az új
építésű otthonokra jelentős
segítséget ad az állam.
Minden ötödik család a 10

millió forintos, a legalább há-
romgyermekeseknek vagy
ennyi utódot tervezőknek
szóló csokot kérelmezte –
közölte a szaktárca. Az új
lakás építésére vagy vásár-
lására szóló kérelmek két-
harmada érkezett nagycsa-

ládosoktól. Ők összesen
csaknem 74 milliárd forintot
kaptak (átlagosan 9,2 milli-
ót), vagyis a két év alatt fo-
lyósított támogatási összeg
több mint felét.
Dömötör Csaba, a Minisz-

terelnöki Kabinetiroda ál-
lamtitkára egy korábbi saj-
tótájékoztatón elmondta,
hogy ebben a formában 136
milliárd forintot kaptak
mostanáig a családok.
Sokan kezdtek új ház épí-

tésébe, az adatok szerint fo-
lyamatosan nő a bejelentett
és elkészülő családi ottho-
nok száma. A lakásépítési
engedélyek növekedése az

építőiparon belül 7 százalék
volt az elmúlt öt év átlagá-
ban, ez a becslések szerint
2017-ben 10-12 százalékra
emelkedik – mondta koráb-
ban Marczinkó Zoltán ál-
lamtitkár.
Szakértők szerint a kisebb

településeken az alacso-
nyabb telekárak miatt jóval
többet érhetnek az állami tá-
mogatások egy családi ház
építése esetén, mint egy
nagyvárosban – mondta ko-

rábban a Balogh László, az
egyik ingatlanforgalmazó
portál vezető gazdasági
szakértője. Erre utalhat az
is, hogy a használt házak
árai a kisebb falvakban stag-
náltak, a nagyobb városok-
ban viszont csaknem 10 szá-
zalékkal emelkedtek egy év
alatt. Az áremelkedés hátte-
rében az áll, hogy miközben
a kereslet ameglévő házakra
másfélszeresére nőtt, addig
a piacuk csak 17 százalékkal

bővült. Több felmérés sze-
rint az idei telekadásvételek
jóval több mint fele Pest me-
gyében zajlott, amelyet a sor-
ban Budapest és Győr-Mo-
son-Sopron megye követ.
A kormányzatnak két

célja volt az otthonteremté-
si programmal, a gazdasá-
gi növekedés felgyorsítása
mellett minél több család
otthonhoz juttatása –
mondta Hornung Ágnes ál-
lamtitkár. Forrás: MW

Használt lakásokra is igényelhető lesz
A családi otthonteremtési kedvezmény őszi kormányzati ér-
tékelésekor szóba kell hozni, hogyan lehet növelni a támo-
gatást használt lakások vásárlása esetében – mondta koráb-
ban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetőminiszter. Tá-
jékoztatása szerint jelenlegmintegy 300 ezer eladó használt
lakás van az országban, fele beköltözhető állapotban van.

Jövőre is bővülneka családtámogatások
Kedvezmények 2018 a csa-
ládok éve lesz, minden ko-
rábban bevezetett család-
támogatás megmarad, sőt
tovább bővül az intézkedé-
sek köre.

Január 1-jétől jelentősen
csökkenhet a nagycsaládo-
sok tartozása is, mert a har-
madik vagy további gyerme-
ket vállalók jelzáloghitel-
tartozása gyermekenként
1-1 millió forinttal csökkent-
hető. A korábban született
gyermekeknél nincsen felső
korhatár, a hiteltartozás
csökkentése akkor is igé-
nyelhető, ha az idősebb gyer-
mek már nagykorú.
A háromgyermekes csalá-

dok 2018-ban is havi száz-
ezer forint adókedvezményt
kapnak, ez éves szinten 1,2
millió forint megtakarítást
tesz ki. Az adókedvezmény
minden további gyermek
esetén újabb 33 ezer forinttal
emelkedik.
A gyermeket vállaló édes-

anyák diákhitel-törlesztését
az első gyermek születése-
kor felfüggesztik, a második

gyermek után elengedik a
tartozás felét, a harmadik-
nál pedig a teljes összeget.
2018-ban a bölcsődei rend-

szer fejlesztésére ötmilliárd
forintot fordítanak, célzottan
Közép-Magyarország régióra
koncentrálva, mivel ott van a
legtöbb gyermek. 2010-hez
képest az ötszörösére bővült
az ingyen étkező bölcsődések
száma, az óvodások esetében
2010-ben tízből három gyer-
mek kapta, 2018-ban pedig

már nyolc kapja ingyen a reg-
gelit, a tízórait, az ebédet és
az uzsonnát. Az egész évi in-
gyenes iskolai étkeztetésre
idén 74 milliárd forintot fordít
a kabinet, ami a 2010-es ösz-
szeg két és félszerese.
Részben a jelenlegi csa-

ládtámogatási rendszer ha-
tására a 2010 előtt folyama-
tosan csökkenő házasságkö-
tések száma 2017-re 40 szá-
zalékkal növekedett.

Forrás: MW

NépszerűazOtthon
MelegeProgram
Energiahatékonyság A

kormány 2014 szeptember-
ében indította el az Otthon
Melege Programot három
alprogrammal: a háztartási
nagygépek, a kazánok és a
nyílászárók cseréjével. A
meghirdetett pályázati
konstrukciók célja az volt,
hogy gyors, megfelelő inten-
zitású támogatáshoz juttas-
sák a családokat az ország
egész területén. A program-
nak köszönhetően mára
több mint 130 ezer háztar-
tás energiahatékonysága
javult, és az érintett csalá-
dok 20 ezer és 120 ezer fo-
rint közötti összeget tudtak
megtakarítani éves szinten.
A támogatások felhasználá-
sával jelentősen javult a la-
kossági energiafelhaszná-
lás hatékonysága, csökkent
a hazai szén-dioxid-kibo-
csátás, mindez nagymér-
tékben hozzájárul a hazai
klímavédelmi és energiaha-
tékonysági célok eléréséhez
is. Idén június 6-ától lehetett
jelentkezni a kazánok, ké-

mények felújítására kiírt
alprogramra, amelynek ke-
retösszege 3,5 milliárd fo-
rint volt. Agusztus elejétől
lehetett beadni a pályázatot
mosógép és hűtőszekrény
cseréjére. Az alprogram ke-
retösszege 600 millió forint
volt, amit a lakosság száma-
rányában osztottak el a ré-
giók között. Szeptember 21-
étől lehet beadni a pályáza-
tot gázkonvektorok cseréjé-
re. Az 1,5 milliárd forint or-
szágos keretet lakosság-
arányosan régiókra bontot-
ták, pályázatot is régión-
ként lehet majd beadni
szeptemberben. Magyaror-
szágon mintegy 3 millió
gázkonvektor van a lakóin-
gatlanokban, többségük
korszerűtlen, elavult, ezért
biztonsági és energiahaté-
konysági szempontok miatt
szükséges a csere. A pályá-
zati felhívás az NFSI Nem-
zeti Fejlesztési és Stratégi-
ai Intézet portálján, a Kon-
vektor2017.nfsi.hu címen
már elérhető. Forrás: MW

2018 a családok éve leszMagyarországon Fotó: Shutterstock

Előnyben a nagycsaládosok Fotó: Shutterstock

16 | 2017. szeptember 27. |    aktuális

51
31

58

KAMATTAL
0%

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

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

fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

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

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

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

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

17hirdetés  | 2017. szeptember 27. |
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Zeneovi a Lukinban
A múlt héten új foglalkozás indult az érdi Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskolában, amelyre kifejezetten 
az óvodáskorúakat várják. A négy és hat év közötti 
apróságoknak megtartott, körülbelül egyórás, vidám 
zenei ismerkedést Tóth Andorné vezeti, aki a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában a Ba-
ba-mama klub játékos zenedélelőttök házigazdája.

Már közhelynek számít, 
hogy a ritmus nagymérték-
ben befolyásolja az agy fejlő-
dését és fontos szerepe van a 
kommunikáció kialakulásá-
ban, ezért is érdemes már 
korai gyermekkorban elkez-
deni a zenei nevelést, a zene-
hallgatást és közös éneklést. 
Noha a csöppségek sokat da-
lolnak az óvodában, a külön-
féle hangszerekkel való köz-
vetlen kapcsolatra nincs le-
hetőségük, ezért az érdi ze-
neiskolában heti egy alka-
lommal zeneovis foglalkozá-
sokat indítottak, amelyre a 
4–6 éves korosztályt várják. 
Kisebb, legfeljebb nyolctagú 
csoportos foglalkozásokat 
terveztek, de már a múlt heti 
legelső alkalommal megdup-
lázódott a résztvevők száma 
– tudtuk meg Tóth Andorné 
hegedűtanártól, az ovisóra 
vezetőjétől, aki azt is elmond-
ta, hogy az apróságoknak 

szervezett zenedélután célja 
megismertetni a gyerekekkel 
a hangszereket, a zenélés 
szépségét és a közösségi 
éneklés örömét. Közben al-
kalmuk nyílik többféle hang-
szert – kis hegedűt, furulyát, 
csellót, zongorát – közelebb-
ről is megismerni, megfogni 
és akár meg is szólaltatni.

Fontos, hogy fejlődjön a 
ritmusérzékük és élvezzék a 
zenei közösséget, az ének-
lést, hiszen ők lesznek majd 
a művészeti intézmény jö-
vendőbeli növendékei. Mire 
idekerülnek, már nem lesz 
idegen számukra sem az is-
kola légköre, sem pedig az 
ott felcsendülő hangszerek – 
fogalmazott Tóth Andorné. A 
foglalkozásokat hetente – a 
szülőkkel történő megbeszé-
lés alapján – a hétfői vagy a 
szerdai napon, 17 órától tar-
ják a Lukin Zeneiskola fő-
épületében. n B. E.

Kincses szüret Ófaluban
Szüreti mulatságot tartot-
tak hétvégén a Kincses 
Óvoda Ófalusi Tagóvodájá-
ban. A hagyományos csalá-
di napon ez alkalommal is 
játékos foglalkozásokkal, 
előadással, mustkóstolóval 
és finom ebéddel várták a 
gyerekeket és szüleiket.

A hagyományoknak meg-
felelően az idei szüreti mu-
latságra is 2–3 fürt szőlő volt 
a belépő, amiből aztán mus-
tot készítettek. A rendez-
vény nemcsak a hagyomá-
nyok ápolására jó, hanem 
ilyenkor lehetőségük van a 
szülőknek, nagyszülőknek 
és az óvónőknek egymással 
kötetlenül beszélgetni, ba-
rátkozni. A mulatságon részt 
vehettek a már elballagott 
óvodások és a szülők is.

Pócsiné Sivák Erzsébet, 
az Ófalusi Tagóvoda vezető-
je az Érdi Újságnak elmond-
ta, hogy a gyerekek mindig 
nagy örömmel vesznek részt 
az ehhez hasonló nyílt napo-
kon és az adott eseményhez 
kapcsolódó foglalkozáso-
kon, s öröm számára, hogy 
van olyan gyermek, aki bár 
már iskolás, mégis évek óta 

visszajár a nagyszüleivel a 
rendezvényre.

– Az is nagyon jó érzés volt 
számunkra, hogy reggel 
meglátogatott minket T. Mé-
száros András polgármes-
ter is, aki elismerően nyilat-
kozott az óvodánkról és 
megköszönte, hogy a hagyo-
mányok ápolása mellett ösz-
szehozzuk az itt élőket – 
mondta az intézményvezető.

A megkérdezett gyerekek 
mind arról számoltak be, 
hogy nagyon élvezik a mu-
latságot, s a legjobban a pré-
selés tetszik nekik. Volt, 
amelyik kicsi nem kóstolta 
meg a mustot, de helyette 
egy másik kislány viszont 

háromszor is repetázott a fi-
nom szőlőléből.

Egy apuka, Fülöp Zoltán 
elmondta, hogy kislánya 
már nagycsoportos, és ki 
nem hagynák a szüreti mu-
latságot, már csak azért 
sem, mert a gyermek imádja 
az óvodát és a közösségi 
programokat.

Az Ófalusi Tagóvodában 
tizenhárom évvel ezelőtt in-
dították útjára a szüreti mu-
latság hagyományait felidé-
ző családi napot. A rendez-
vényen a gyerekek kézmű-
ves foglalkozásokon és játé-
kos vetélkedőkön is részt 
vehettek.

Qn Nyilas HajNi

Készül az ovimust

Kell-e külön tehetséggondozás az óvodában? Milyen le-
hetőségek vannak erre az intézményekben? Erről tar-
tott előadást a Kincses óvoda és a tagintézmények peda-
gógusainak Nagy Jenőné, az Óvodapedagógusok Orszá-
gos Tehetségsegítő Tanácsának elnöke. 

Az Országgyűlés 2008-
ban elfogadta a Nemzeti Te-
hetségsegítő Tanács által 
benyújtott határozatot, mi-
szerint kulcskérdésként 
fogják kezelni a fiatalok te-
hetséggondozását, óvodás 
kortól 35 éves korig. A Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács-
ban az óvodától az egyete-
mig minden területnek meg-
van a maga szakértője; 
Nagy Jenőné feladata volt 
az óvodai tehetségfejlesztés 
módszereinek kidolgozása.

– Ezen a területen koráb-
ban nem volt tehetséggondo-
zás, mára viszont eljutot-
tunk odáig, hogy Magyaror-
szágon közel 150 olyan óvo-
dai tehetségpont van, ahol 
az általunk kidolgozott 
program szerint dolgoznak 
– mondta lapunknak Nagy 
Jenőné, hozzátéve: Érden 
még nincs ilyen óvoda, 
Százhalombattán viszont 
igen.

– Az érdi óvodapedagógu-
sok részt vettek egy százha-
lombattai képzésen, és meg-
tapasztalhatták, hogy ez egy 
olyan pozitív pedagógiai 
program, amiben a XXI. szá-
zad gyermekeinek részesül-
niük kell. Ezért hívtak meg, 
hogy tartsak számukra egy 
előadást az óvodai tehetség-
gondozásról – tette hozzá 
Nagy Jenőné.

Az óvodai tehetségpontok-
ban két éven keresztül figye-
lik a gyerekek érdeklődését, 
kreatív cselekvési rendsze-
rét és motivációját valami-
lyen speciális területhez. A 
középső csoportot követően a 
gyermekekkel tehetségterü-
letenként – ez lehet zenei, vi-
zuális, logikai vagy épp nyel-
vi – különböző programok 
keretében foglalkoznak az 
erre képzett óvónők.

– Az ötéves és idősebb gye-
rekekkel különleges, a ha-
gyományostól eltérő elméleti 

rendszer alapján foglalko-
zunk. Az iskolában a gyer-
mek érdeklődésének megfe-
lelő irányt, szakkört választ-
hat, így továbbviheti azokat 
az alapokat, amelyeket az 
óvodában megkapott. Azon 
kell lennünk, hogy tehetség-
gondozó műhelyek indulja-
nak az iskolában is – hang-
súlyozta Nagy Jenőné, ki-
emelve: nem versenyeztetés-
ről van szó, hanem gondozás-
ról, vagyis a cél az, hogy a 
gyerekek megkaphassanak 
mindent ahhoz, hogy később 
kibontakozhassanak azon a 
területen, amelyen tehetsé-
gesek. A szakember elmond-
ta azt is: azoknak, akik beke-
rülnek ezekbe a tehetségse-

gítő műhelyekbe, kreativitá-
suk és interperszonális 
készségeik fejlettebbek lesz-
nek, mint a többieknek. A 
program természetesen a 
szülővel együttműködve mű-
ködik – hangsúlyozta Nagy 
Jenőné.

Bár Érden egyelőre nincs 
még óvodai tehetségpont (is-
kola ellenben kettő is: a Bat-
thyány és a Gárdonyi), az 
óvodapedagógusok is na-
gyon fontosnak tartják a 
legkisebbek tehetséggondo-
zását. Mint Szénásiné Mé-
száros Márta, a Kincses 
óvoda intézményvezetője la-
punknak elmondta, kiemelt 
feladatuk a különleges bá-
násmódot igénylő gyerme-

kek fejlesztése, és ez magá-
ban foglalja a tehetséggon-
dozást is.

– Nagyon sok gyermek mu-
tat az átlagosnál nagyobb te-
hetséget egy-egy területen. 
Ha ezt már óvodáskorban tá-
mogatjuk, biztos, hogy az is-
kolában is sikeresebbek lesz-
nek majd – tette hozzá az in-
tézményvezető, aki azzal 
zárta szavait: a szerdai elő-
adáson minden tagóvodájuk-
ból érkeztek pedagógusok, 
hogy a tehetséggondozással 
kapcsolatban egységesen 
gondolkodjanak. Az előadá-
son iskolai és pedagógiai 
szakszolgálati tehetségkoor-
dinátorok is részt vettek.

Qn ÁdÁm KataliN

Fókuszban a tehetség

Az érdi óvodapedagógusok is nagyon fontosnak tartják a legkisebbek tehetséggondozását
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

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

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

a próh i rd e t É s i á r ak

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,

keresse MiNdeN hÉteN a postaládáJábaN!
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.

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
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ZUMBAgold
ÚJ HELYEN!

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

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

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

várjukérdeklődésétaz
ertekesites@

erdiujsag.plt.hu
e-mail címen,vagy
a06-23/520-117-es
telefonszámon.
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Idén is lesz ÉRZÉK
Mint az utóbbi esztendőkben minden ősszel, idén is za-
rándoklatra készülnek az érdi és a térségben élő katoli-
kusok, akik örömmel várják a hozzájuk szívesen csatla-
kozó, egyéb felekezethez tartozó keresztényeket is. Az 
idei Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül elnevezésű 
rendezvényt október 7-én, szombaton tartják meg váro-
sunkban.

A zarándoklat tavaly az 
irgalom jegyében került 
megrendezésre, idén a Má-
ria-jelenésekről emlékeznek 
meg a városért, az érdi csa-
ládokért és a környező tele-
pülésekért zarándoklók.

A séta teljes hossza 17 ki-
lométer, de akár rövidebb 
szakaszokat is meg lehet 
tenni. Az Élő Rózsafüzér Za-
rándoklat Érd Körül (ÉR-
ZÉK) résztvevői reggel fél 
nyolckor gyülekeznek a 
Parkvárosi LEA Otthon 
előtt, majd innen elindulva 
együtt érkeznek első állo-
máshelyükre, a Bem téri ka-
tolikus templomhoz. A rövid 
pihenőt követően már két 
ágon folytatják tovább útju-
kat, mígnem délután az Új-
városi Jézus Szíve-templom-
ban újra egyesül a két irány-
ból érkező csapat. Az egyik 
ág Teréz Anya Nővéreinek 
templomát érintve, a Fun-
doklia és Tusculanum felé 

tart, a másik ág pedig a Re-
gina Mundi ciszterci apátság 
irányába veszi útját és Pos-
tástelepen meg Érdligeten 
áthaladva érkezik az Alsó 
utcai Újvárosi-templomhoz. 
A zarándoklat során több ál-
lomáson, a helyi templomok-
ban elmélkedéssel, igehirde-
tést meghallgatva tartanak 
pihenőt a séta résztvevői. A 
Jézus Szíve-templomból 
azonban már ismét együtt 
indulnak tovább az Óvárosi 
Szent Mihály katolikus 
templom felé, ahol a hagyo-
mányokhoz híven ezúttal is 
Spányi Antal megyéspüs-
pök tart szentmisét, majd ezt 
követően agapéra is várják a 
résztvevőket.

A Volánbusz „Rózsafüzér 
Zarándoklat” felirattal kü-
lönjáratot indít reggel és 
este Óvárosból Parkváros-
ba. A busz minden útjába eső 
megállóhelyen megáll.

QQ Bálint Edit

Idő utazás a reformáció korába
A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendeztek 
családi napot szombaton az Érdligeti Református Egy-
házközségben. A programon egy kellemes napot tölt-
hettek el a résztvevők a vidám, szórakoztató, ismeret-
terjesztő programokhoz kapcsolódva.

A programon főként a gyü-
lekezet tagjai vettek részt, 
de sokan voltak, akik először 
látogattak el a református 
családi napra, mert barátok-
tól hallották, hogy mindig 
nagyon jó a hangulat, vala-
mint sok család érkezett az 
Érdligeti Általános Iskolából 
is, őket a hittanórán invitál-
ták az eseményre.

Egy kétgyermekes anyu-
ka éppen az udvaron íjász-
kodott a fiaival, azt mondta, 
örülnek, hogy elmentek az 
először megrendezett csa-
ládi napra, ahol hozzájuk 
hasonlóan gondolkodó, azo-
nos értékek mentén élő em-
berekkel találkozhattak. 
Nagyon színvonalasnak 
tartották például a reformá-
ció 500. évfordulója alkal-
mából megjelenő Luther 
kártyajátékot és a gyer-
mekprogramokkal is meg 
voltak elégedve.

A kártyajáték a napjaink-
ban népszerű stratégiai tár-

sasok elve szerint ismerteti 
meg a nagy reformátor, Lu-
ther Márton élettörténetét. 
Mint megtudtuk, a Luther-
játék egyik legnagyobb elő-
nye, hogy nem igényel előze-
tes tudást, teológiai ismere-
teket. Éppen az a lényege, 
hogy játék és szórakozás 
közben ismerhetjük meg a 
reformáció korát, Luther 
Márton életét.

Dr. Literáty Zoltán refor-
mátus lelkész az Érdi Újság-
nak elmondta, hogy nagy 

öröm számukra, amikor olya-
nok is ellátogatnak hozzájuk, 
akik nem tartoznak a gyüle-
kezethez, mert gyakori, hogy 
egy ilyen találkozásból rend-
szeres látogatás lesz.

A családi napon egyéb-
ként mindenki megtalálhat-
ta a kedvére való progra-
mot. Volt üvegfestés, isme-
retterjesztő társasjátéko-
zás, levendulapárna-készí-
tés, gót betűs könyvjelzőfes-
tés, korhű jelmezpróba, az 
udvarban pedig íjászat és 
egyéb ügyességi játékok 
várták a kicsiket és a na-
gyokat, délután pedig tánc-
házban elevenítették fel a 
reneszánsz szokásokat.

QQ BnyH

Nagyon népszerű volt a gót betűs könyvjelzőfestés
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Tov ábbjutás tizenegyesekkel
Hét bajnoki mérkőzésén 
négy győzelemmel és há-
rom döntetlennel áll az 
Érdi VSE az NB III Nyugati 
csoportjában. Limperger 
Zsolt csapata a bajnoki ri-
vális FC Ajka vendégeként 
tizenegyespárbajban jutott 
tovább a Magyar Kupában.

FC Ajka–Érdi VSE
Az NB III Nyugati csoport-

jában érdekelt két együttes 
találkozott, ám a mérkőzés 
rendezése erősen kérdéses 
volt, miután a találkozót 
megelőző napokban jelentős 
mennyiségű csapadék zú-
dult az ajkai pályára, amely 
nem vezette el megfelelően a 
vizet.

Végül megrendezték a 
mérkőzést, melynek elején 
mindkét csapatnak meg vol-
tak a lehetőségei. Az érdiek 
több ígéretes lövésig jutot-
tak, majd negyedóra után 
Kelemen Patrik indította a 
jobbszélen Koós Gábort, aki 
végigvitte, s tízről lőtt, az aj-
kai kapus még beleért, de 
hárítani nem tudott (0–1). A 
szünet előtt Köles János jó 

ütemben lépett ki az érdi vé-
dők tengelyében, és lapos lö-
vését Kertész Ferenc nem 
tudta hárítani (1–1).

A fordulás után a hazaiak 
dolgoztak ki több helyzetet, 
de nem tudtak élni vele. A 80. 
percben aztán Koós Gábor-
nál volt a meccslabda, ami-
kor a kint álló kapus felett 
lőtt negyven méterről, de a 
labda a keresztlécen csat-
tant. A rendes játékidőben 
nem született döntés, így 
kétszer tizenöt perc hosz-
szabbítás következett.

A ráadás első felében is-
mét a hazaiak akarata érvé-
nyesült, aztán Csemer ballá-
bas, szitáló lövése Kertészt 
megtréfálta, aki így nem tu-
dott védeni (2–1). Az előny 
tudatában azonban vissza-
állt az Ajka. A 112. percben 

aztán egy szövevényes érdi 
támadást követően Koós Gá-
bor érkezett a második hul-
lámban és egyenlített (2–2). 
Sőt, az utolsó percekben me-
gint nála volt a meccslabda, 
amikor emberfölényben ju-
tott ziccerig az érdi csapat, 
de Koós nem tudott ellőni a 
kapus mellett.

Jöhettek a tizenegyesrú-
gások! Az első négy páros 
egyaránt belőtte, aztán az 
ötödik sorozatban Köles Já-
nos a keresztlécet lőtte teli-
be, míg az utolsó rúgó Or-
szág Péter volt, de ő nem hi-
bázott, így az Érdi VSE ti-
zenegyesekkel ejtette ki az 
Ajkát.

TARR Andráshida SC 
–Érdi VSE

A hazai pályán hibátlan 
fogadta az idegenben száz-
százalékost. A találkozó 
elején a hazaiak akarata ér-
vényesült, akik előreívelt 
labdákból próbálkoztak, 
majd a 14. percben Kalamár 
Milán fejesével a vezetést is 
megszerezték (1–0). Ezt kö-
vetően az érdiek fokozato-
san vették át a mérkőzés 
irányítását, meg is voltak a 
lehetőségek, majd a 28. 
percben Pál Szabolcs tudott 
egyenlíteni (1-1). Tíz perccel 
később Kelemen Patrik lá-

bában volt a vezetés, amikor 
ziccerben vihette a Pallagi 
Botondtól megkapott lab-
dát, de a hazai védők vissza-
értek, így nem sikerült meg-
szerezni a vezetést. Ezután 
Pallagi és Pál Szabolcs ösz-
szjátéka után utóbbi lövése 
sem sokkal kerülte el a ha-
zai kaput.

A fordulás után az érdiek 
akarata érvényesült, de 
vagy tisztázott a zalaeger-
szegi együttes, vagy nem ta-
lálták el Horváth kapuját. 
Aztán Koós Gábor tekerte a 
kapura a szögletet, melyet 
Bozsoki Imre majdnem be-
lőtt, de a védők fel tudtak 
szabadítani. A hajrában a 
hazaiaknak is meg volt a le-
hetőségük a vezetés meg-
szerzésére, de Kertész Fe-
renc dupla bravúrja és Csi-
szár Zoltán tisztázása után 
maradt az 1–1.

QQ Domonkos

Magyar Kupa
FC AJKA–ÉRDI VSE 6–7
Ajka, 100 néző. Vezette: 
Gaál Ákos (Huszár, 
Horváth B.)
Gólszerzők: Köles (44.), 
Csemer (102.), ill. Koós  
(15., 112.)
Tizenegyesek: Csemer, 
Nagy Mihály, Horváth 
Péter, Kalász Milán, ill. 
Kelemen P., Melczer, 
Tárkányi, Koós, Ország

NB III
TARR ANDRÁSHIDA SC– 
ÉRDI VSE 1–1 (1–1)
Andráshida, 100 néző 
Vezeti: dr. Kovács Gergely 
(Illés T., Bati)
Gólszerzők: Kalamár (14.), 
ill. Pál Sz. (28.)

A Magyar Labdarúgó Szövetség székházában elkészítették 
a labdarúgó Magyar Kupa hetedik fordulójának párosításait. 
Az október 25-én rendezett hetedik körben az Érdi VSE a 
Fejér megyei első osztályban szereplő Ercsi Kinizsi vendége 
lesz a legjobb 64 csapat között. A továbbjutás egy mérkőzé-
sen dől el. Minden esetben az alacsonyabb osztályú csapa-
tok a pályaválasztók.

A tizenegyes párbaj után így ünnepeltek az érdi fiúk Ajkán 
 (Fotó: Balogh István)

Röplabda
3:1-re kikapott az élvonaltól búcsúzó MTK Budapesttől a Delta 
RSE Érd felnőtt NB II-es női röplabdacsapata. Dömötör-Mátrai 
Beáta lányai történetük első másodosztályú mérkőzésüket ját-
szották az Elektromos Sportcsarnokban.
Az érdiek az első két szettet 25:13, 25:15-re veszítették el, de a 
harmadik játékrészben nyolc ponttal jobbnak bizonyultak a há-
zigazdánál, ám a kétjátszmás hátrányt nem tudták ledolgozni, 
miután a negyedik etapban 25:19-re kikaptak, így 3:1-es veresé-
get szenvedtek. A Delta RSE Érd első hazai mérkőzését szept-
ember 30-án, szombaton játssza, amikor az Érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium tornacsarnokában a Szeged ellen lép pályá-
ra 14 órától.

Úszóbérlet
776 diák jelentkezett az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és az Érd 
Aréna által közösen decemberben meghirdetett úszóbérlet ak-
cióra, aminek a lényege, hogy januártól szeptemberig minden 
iskolából kisorsolnak egy-egy diákot, aki kísérőjével együtt egy 
10 alkalmas úszóbérletet kap. Az Ifjúsági Önkormányzat és az 
Érd Aréna közös akciójának szeptemberi nyertesei: Papp Domi-
nik (Batthyány), Kristóf Panna (Bolyai), Simorda Sára (Érdligeti), 
Csizmár Lili (Gárdonyi), Ments Dorottya (Kőrösi), Marton Zsom-
bor (Marianum), Sárándi Eszter (Móra), Jurkovich Flóra (Teleki), 
Lévai Olivér (Vörösmarty).

Bírkózás
Egy ezüst- és három bronzérmet, valamint három pontszerző 
helyet szerzett az Érdi Spartacus SC a Hajdúszoboszlón rende-
zett diák kettes korcsoportos diákolimpiai országos döntőn, va-
lamint az esztergomi junior kötöttfogású és női országos baj-
nokságon.
Hajdúszoboszlón a diák II. korcsoportban közel kétszáz verseny-
ző küzdött meg három szőnyegen, ahol a 46 kilogrammosok 
mezőnyében Gazsi Máté bronzérmes lett, míg Bori Richard (23 
kg) negyedik helyen zárt.
Esztergomban a junior kötöttfogású és női országos bajnoksá-
gon Kovács Bence döntőzött, de nem tudta feltörni ellenfele 
passzív védekezését a hátrány után, így 55 kilóban ezüstérmes 
lett. Nagy Krisztián az 50 kilós fiúknál, Varga Lilien az 55 kilós lá-
nyoknál végzett a dobogó legalsó fokán. Mellettük sérülés miatt 
nem tudta folytatni a küzdelmeket Végh Richárd, aki ötödik lett 
a 84 kilogrammosok mezőnyében, míg Molnár Tamás 96 kiló-
soknál végzett ugyanebben a pozícióban.

QQ Domi

RÖVIDPÁLYA

Gazsi Máté bronzérmes, Bori Richárd ötödik lett Hajdúszoboszlón
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A H ónap Műhelye

Köz önségdíjasak az érdi az úszók
Véget ért az augusztusi Hónap Műhelye díjért folytatott 
szavazás, amelyet ezúttal az Egri Úszó Klub nyert meg 
az Érdi Úszó Sport előtt. Az utanpotlassport.hu, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és a Decathlon által életre hívott 
szavazáson az érdiek egy százezer forintos sportszervá-
sárlási utalványt nyertek a közönségszavazással.

Az utanpotlassport.hu be-
számolója alapján az au-
gusztusi, indianapolisi juni-
or úszó világbajnokságon el-
ért nagyszerű helyezések-
nek köszönhetően lett első 
az egri műhely, amely fiók-
csapatként egyébként Tö-
rökbálinton is üzemel. Itt 
edz az érdi edzővel, Plagá-

nyi Zsolttal Németh Nándor, 
illetve Cseh László is. Az eg-
riek egyéni számokban négy 
ezüstöt (Németh Nándor: 100 
és 200 m gyors; Holló Balázs: 
400 m gyors; Lakatos Dávid: 
800 m gyors), és egy bronz-
érmet (Holló Balázs: 400 m 
vegyes), valamint egy negye-
dik helyezést (Lakatos Dá-

vid: 1500 m gyors) értek el az 
indianapolisi korosztályos 
vébén.

Az érdiektől Milák Kristóf 
100 és 200 méter pillangón 
első, 50-en harmadik helyen 
zárt. A váltókkal további két 
aranyig jutott, de itt az egri-
ek is tagjai voltak a 4×100-
as és 4×200-as győztes ma-
gyar kvartettnek.

A félmillió forintos De-
cathlon utalvány az egriek-
hez került, pedig az érdiek a 
közönségszavazáson 106-tal 
több voksot kaptak, de a ku-
ratóriumi döntés eredménye-

képpen az egrieké lett a Hó-
nap Műhelye kitüntető cím.

Az Érdi Úszó Sport két év-
vel ezelőtt, 2015. szeptember 
21-én Sós Dániel ifi-világbaj-
noki ezüstérmének, vala-

mint az azt megelőző Európa 
Játékokon és Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválon elért 
eredményeknek köszönhető-
en lett 2015 augusztusának 
legjobbja. n D.B.

A csapat egy százezer forintos sportszervásárlási utalványt nyert a 
közönségszavazással  (Fotó: swimmingerd.hu)

Jól  hajráztak az érdi lányok
Katarina Krpezs-Slezák tizenkét góljának és Julie Fog-
gea remeklésének köszönhetően hat góllal, 23–17-re 
nyert az ÉRD az MTK Budapest ellen a K&H női kézilab-
da liga harmadik fordulójában.

A bajnoki rajt előtt ujjsérü-
lést szenvedő Tóth Gabriella 
mellett ezúttal Takács Kittit 
sem nevezte a keretbe Szabó 
Edina, az ÉRD vezetőedzője, 
ám helyet kapott Reizinger 
Sára.

A találkozó elején Katari-
na Krpezs-Slezák és Klivi-
nyi Kinga góljai után úgy 
tűnt, az ÉRD elbizonytala-
nítja a fővárosi kék-fehére-
ket, ám Tóth Eszter és Kar-
nik Szabina góljaival a hu-
szadik percben 5–3-ról for-
dítva szerezte meg az előnyt 
az MTK. Sőt, a szünet előtt 
Karnik mellett Szádvári két-
szer is bevette Janurik Kin-
ga kapuját, így a pihenőre 

egygólos vendég előnnyel 
vonultak a felek.

A második játékrészben 
Termány Rita ugyan kettőre 
növelte a vendégek előnyét, 
ám ezt követően az ÉRD fan-
tasztikus húsz percet produ-

kált: a kapuban Julie Foggea 
csupán két gólt kapott, egyet 
Mód Noémitől, egyet pedig 
Tóth Esztertől, míg az érdi-
ektől Krpezs mellett Kisfalu-
dy Anett, Mireya González 
és Gávai Szonja szállította a 
gólokat. A hajrá előtt már 
nyolccal ment a házigazda, 
majd az utolsó hat percet a 
vendégek két góllal meg-
nyerték, ám az ÉRD így is 
hatgólos győzelmet aratott.

– Sportszerű mérkőzés volt, 
ahogy lenni szokott, az MTK 
nagyon harciasan és jól kézi-
labdázott, mi pedig lassan és 
körülményesen. Az első öt 
percben összefogottak vol-
tunk, de utána körülménye-
sen vittük fel, adtuk tovább a 
labdát. Nem volt egy jó mérkő-
zés, hiszen az első félidő 
messze nem volt olyan, mint 
amilyet elképzeltünk ma-

gunknak. A második félidő-
ben fordítottak a játékosok, 
feljavult a védekezés, nagyon 
jó kapusteljesítmény volt mö-
götte, Katarina Krpezs na-
gyon magabiztosan értékesí-
tette a helyzeteit – neki nagy 
szerepe van abban, hogy ma 
tudtunk nyerni. Ennél több 
kell tőlünk a folytatásban, ez 
biztos, de a két pont meg van, 
győztünk és örülök neki – nyi-
latkozta Szabó Edina.

– Gratulálok az MTK-nak, 
úgy gondolom, nagyon jól 
harcoltak. Nem kezdtünk jól, 
lassúak voltunk, a labda is 
lassú volt, nem úgy küzdöt-
tünk, ahogy szoktunk, szó-
val nem ez volt a legjobb 
meccsünk, de boldog vagyok, 
hogy nyertünk, ez volt a fon-
tos számunkra. Remélem, a 
válogatott szünet után job-
ban játszunk – fogalmazott 
Katarina Krpezs-Slezák.

– Gratulálok az ÉRD-nek 
a győzelemhez, a lányaim-
nak pedig az első félidőhöz. 
Van az úgy, hogy a jobb csa-
patnak valami nem sikerül, 
a gyengébb csapatnak majd-
nem minden, ennek köszön-
hető az első félidei ered-
mény. A meccs előtt kértem 
a lányoktól, hogy fordítsunk 
a félidőben, mert az első két 
fordulóban a második félidő-

ben acélosabbak voltunk, 
lehet, hogy elfelejtettem 
mondani, hogy hatvan per-
cen keresztül legyünk acé-
losak. A második félidő ele-
jén bizonytalanná tettük 
magunkat, utána egysze-
rűbb volt az ÉRD-nek, bár-
mennyire is kiválóan ját-
szott. Ekkor mutatták azt, 
amire készültünk – értékelt 
Golovin Vlagyimir.

– Az első félidőre nagyon 
jól jöttünk ki az öltözőből és 
harcosak voltunk, sikerült 
mindent megcsinálnunk, 
amit megbeszéltünk, a máso-
dik félidőre viszont bent ra-
gadtunk, lelassult a játé-
kunk, körülményesek vol-
tunk, és nyilván az ÉRD meg-
emberelte magát és átjutot-
tak rajtunk – mondta a koráb-
bi érdi játékos, Kovács Gréta.

Qn Domonkos Bálint

ÉRD–MTK BUDAPEST 23–17 (10–11)
ÉRD Aréna, 1000 néző. Vezette: Paska, Vastag
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 12 (5), Kiss N., Klivinyi 3, Kisfa-
ludy 2, Signaté 1, C. Lassource 1. Csere: FOGGEA (kapus), A. 
Bulatovics, M. González 2, Gávai 2, Roberts, Szabó L., Bernát, 
Reizinger. Vezetőedző: Szabó Edina
MTK BUDAPEST: Terenyi – Slakta, KARNIK 4 (1), Kovács G. 1, 
Gorilszka 1, Tóth E. 3, Szádvári 3. Csere: Hlogyik (kapus), Mód 
2, Dakos, Termány 2, Barna, Valovics, Kuti, Sallai 1. Vezető-
edző: Golovin Vlagyimir
Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 5/5, ill. 3/1

Négyen a válogatottban
Kihirdette a Koszovó elleni hazai és a Fehéroroszország elle-
ni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar 
keretet Kim Rasmussen a női kézilabda-válogatott szövetsé-
gi kapitánya. A magyarok dán szakvezetője az ÉRD-ből a 
kapus Janurik Kingára, a balátlövő Klivinyi Kingára, a beálló 
Kisfaludy Anettre és a balszélső Gávai Szonjára is számít. A 
magyar női kézilabda-válogatott szeptember 23-tól készül 
Budapesten, 27-én Koszovó ellen lép pályára az Elek Gyula 
Arénában, október elsején pedig Fehéroroszország vendé-
ge lesz Minszkben.

Katarina Krpezs-Slezáknak nagy szerepe volt a győzelemben  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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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.

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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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.

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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Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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A vegyipari disztribúció területén a világ piacvezető
cége Budapest 22. kerületi központjába

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

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

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

Munkavégzés 2 műszakos munkarendben történik.

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

- OKJ bizonyítvány (targoncavezető, vagy
könnyűgépkezelő)

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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A Marché Restaurants Hungary Kft. svájci tulajdonú, nagy múltra visszatekintő vendéglátó ipari vállalat.
A Mövenpick csoport tagjjgjaként, világszerte 9 országban van jelen. Magyarországon 2008 óta 9 étteremmel
működik autópályák mellett.Vendégeinket helyben készült egészséges, elsősorban regionális alapanyagok-
ból előállított, friss ételekkel várjuk.
Folyamatos bővülésünk miatt keresünk PÁTYYTYRRYYRAARRA (M1-es autópálya, Sasfészek pihenőhely)
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

Feladatok:
» Marché receptúra alapján,

látványkonyhánkban elkészíteni
az ételeket

Elvárások:
» főzés iránti elkötelezett szeretet

(szakképzettség nem feltétel!)
» önálló munkavégzés
» szorgalom

» kiváló eszközöket a
munkavégzéshez

» több váltás, kitűnő szabású és
minőségű munkaruhát

» egy hónapra előre tervezhető
munkaidő beosztást

» kellemesmunkahelyiiyi környezetet
» fiatalos csapatot
» átfogó betanítást
» multinacionális cég biztos

hátterét
» munkába járás támogatását

» versenyképes, fix, 100%-ban
bejelentett jövedelmet

» túlóra, vasárnapi-, ünnepnapi- és
éjszakai pótlék fizetését

» számos egyéb juttatást
» dolgozói kedvezményttyt

Feladatok:
» saját receptek alapján

szendvicsek, limonádék, kávé
készítése

» a készletek feltöltése
» vendégek kiszolgálása
» pénztári feladatok ellátása

Elvárások:
» önálló munkavégzés
» talpraesettség, szorgalom
» vendéglátásban vagy keres-

kedelemben szerzett szakmai
tapasztalat előnyttyt jelent

Feladatok:
» a szakács kollégák

munkájának segítése
» előkészítés
» mosogatás

Elvárások:
» önálló munkavégzés
» szorgalom

SZAKÁCS(NŐ) – FŐZŐ(NŐ) ÉTTERMI MUNKATÁRS KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKATÁRS

Mindezért cserébe mi az alábbiakat adjuk Neked:

MINDEN MUNKAKÖR
RÉSZ- (HETI 20, 25, 30 ÓRÁBAN)
VAGY TELJES MUNKAIDŐBEN IS VÉGEZHETŐ!

Szeretnél remek csapatunk tagjjgja lenni? Érdekel a lehetőség?
Jelentkezz fényképes önéletrajzoddal a jobs.hu@marche-int.com e-mail címen
vagy keress minket a +36 20 407 28 72-es számon.
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Ha örökbe fogadná Milót vagy Tantuszt, vegye fel a 
kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Milo 8 év körüli, kedves, 
békés, idősödő, nagyter-
metű, labrador jellegű kan 
kutyus. Eredeti gazdája le-
mondott róla, mert nem 
tudott gondoskodni ku-
tyájáról. Korához képest 
még aktív, vidám, ember-
barát.

Tantusz 1 év körüli, kis-kö-
zepes testű, mozgékony 
kan kutyus. Talált kutya-
ként került a menhelyre, 
valószínűleg kitették. Ker-
tes házba költözne szíve-
sen, ahol be is engedik. 
Akit megszeret, ahhoz na-
gyon ragaszkodik.

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

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

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

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál,
Soroksár)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás támogatása.
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TÁRSKERESÉS

83 éves özvegyember korban
hozzáillő, szolid társat keres
összeköltözéssel (78 éves ko-
rig). Tel.: 06-23-378-729

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 j g@g j

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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VÁLLALKOZÁS

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49
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Kőműveseket precíz munkavég-
zéssel felveszek. Csak profi, ta-
pasztalt jelentkezőket várok.
Bérezés megegyezés szerint.
Bejelentett munkahely. 06-70/
335-8580..

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

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

78
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Érd Parkvárosban kertes házban,
különálló, összkomfortos épü-
let 1-2 személy részére kiadó!
06-30-850-1726

VEGYES

Garázsvásár (szeptember 30-án,
9-14h, Alispán u. 31.)! Költözés
végett eladó, új villany grillsü-
tő, kézikocsi, barna cserépkály-
ha, cseresznye hálószobabútor
plusz heverő, étkezőasztal sa-
rokpaddal ruha. cipők, (2-300
Ft/db), konyhai eszközök. Tele-
fonos egyeztetéssel egyéb idő-
pontban is megtekinthető: 06-
23/365-991, 06-30/568-8942.

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

Idős hölgy életjáradéki szerző-
dést kötne lakásáért cserébe.
Tel.: 06-70-401-6270

CSALÁDI HÁZ

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

LAKÁS

Elcserélném balatonfűzfői
2.emeleti liftes, parkos, teher-
mentes garzon-öröklakásomat
(nyaralónak, befektetésnek is
alkalmas) kis méretű, 40 nm kö-
rüli földszinti lakásra, kistelkes
házrészre. Jó autóbusz közleke-
dés szükséges.06-70-253-1126

ÁLLÁST KÍNÁL
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Húsüzem Szigetszentmiklósi
telephelyre, hűtőházi körülmények közé

Nappalos műszakbaNappalos műszakba

Árukiadó-raktáros és
Betanított segédmunkás

munkakörbe
felvételt hirdet.

624-540-570
iro a@janerhus.hu

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

Mellékállás, jövedelem-kiegészí-
tés! Éjszakai munkavégzésre,
részmunkaidőben (24-03 kö-
zött, ebből a tényleges munka
kb. 1,5 óra) betanított munka-
körbe keresek dolgozókat.
Munkavégzés helye: 1239 Bu-
dapest, Ócsai út 6. Bérezés:
megegyezés szerint. 06-20-
665-3465

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.

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.

Fogászati asszisztenst/dentalhi-
giénikust keresünk, gyakorlat-
tal, érdi magánklinika fiatalos
csapatába, azonnali kezdéssel.
Angol nyelvtudás előny. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal
lehet az allas@ligetiklinika.hu
email címen.
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83Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.

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

Érdi tűzifa telepre keresünk mun-
katársat. Elvárások: betanulás
után önálló munkavégzés. Tar-
gonca kezelői jogosítvány el-
őny. Érdeklődni 8:00-15:00
munkanapokon: 06-70/
2228212.

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

KIADÓ INGATLAN

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

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

Építőiparban jártas segédmun-
kást és szakembert keresünk,
azonnali kezdéssel, Érd környé-
kéről. 06-20/49-38-38-7.

Érd Parkvárosba keresek nyugdí-
jas bejárónőt heti 2-3 alkalom-
ra. 06-70-362-1550

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

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

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

ÁLLAT - NÖVÉNY

SzabolcsiMg-i nyugdíjas szakem-
ber vállal Érden fák, veszélyes
fák szakszerű kivágását, tuják
visszavágását, sövény nyírást,
kerttakarítást, bozótirtást, fűka-
szálást gally elszállítással is. 06-
20/312-76-76.

OKTATÁS

Matematika és fizika korrepetá-
lást vállalok érettségiig. Tel: 30/
566-44-56, 23/386-324.

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.
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Sztárinterjú
Malek AndreávalA
•EGYÜTTÉLÉS KONTRAHÁZASSÁG

•A LEGSZEBBŐSZI BALKONNÖVÉN
YEK

•CSINÁLJUNKBÁBSZÍNHÁZAT

•AGYEREKKORI ELHÍZÁS

KOCKÁZATAI

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ
SZEPTEMBERI SZÁMA!

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOSÖTLETEK
A CSALÁDMINDEN TAGJÁNAK3-99 ÉVES KORIG

FÓKUSZBANA CSALÁD!

S Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Programajánló6megyéből
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Eső ben is körbetekertek
Borús, esős időben rendezték meg a 32. Érd Körbe vá-
roskerülő kerékpáros túrát. A nem túl kegyes időjárási 
viszonyok miatt csupán nagyjából százan pattantak 
nyeregbe, hogy a tíz és a harminc kilométeres távok 
mellett a Sólyom Lajos-emlékkör mentén megkerüljék 
Érdet.

A 2016 őszi Érd Körbe az 
egyik legcsendesebb város-
kerülés volt, hiszen az ese-
mény előtt néhány nappal 
hunyt el egy kerékpáros bal-
esetben az egyesület egyik 
alapító tagja, Sólyom Lajos, 
aki előtt a róla elnevezett 

hatvan kilométeres emlék-
körrel is tisztelegtek a szer-
vezők.

– Most már eggyel keveseb-
ben tekerünk így végig, egyik 
szervezőtársunkat és bará-
tunkat veszítettük el. Tavaly 
januárban egyik szervezőnk, 

Süle Zsolt kezdeményezésé-
re indult el, hogy aki kerék-
páros szempontból tesz a vá-
rosért, annak egy díjat ad-
junk át. Ezt idén, úgy gondol-
tuk, Lajosnak ajánlanánk – 
mondta Csengeri Attila, az 
Érd Körbe főszervezője Só-
lyom Lajos díjáról, amelyet 
két fia vett át.

Az esős, borongós, szeles 
időjárás lecsökkentette a 
résztvevők számát.

– Mi mindig is azt hirdet-
tük, hogy télen, nyáron és 

minden időjárási körülmé-
nyek között lehet kerékpá-
rozni. Nyilván egy tömeg-
rendezvénynél nem lehet 
pontosan kiszámítani, hogy 
hányan vágnak neki a túrá-
nak, Most valóban jóval ke-
vesebben vagyunk, mint 
ahányan szoktunk lenni. De 
nekünk célunk, hogy felhív-
juk arra a figyelmet, hogy a 
réteges öltözködéssel, eső-
kabáttal bármikor lehet ke-
rékpározni – tette hozzá.

A menet végül az Alsó ut-
cán keresztül indult el, s ju-
tott el az ófalusi gátig, ahon-
nan a Felső utcánál, a Sza-

badság téren pihentek meg a 
résztvevők, itt végeztek a tíz 
kilométeres kört választók, 
míg a harminc kilométeres 
túra első pihenője is ez volt. 
De ez kellett is, hiszen a kö-
vetkező szakasz a Szabad-
ság tértől Parkvárosig tar-
tott, ahonnan aztán a Felső-
völgyi és Alsóvölgyi utcákon 
át, a Balatoni úton keresztül 
érkezett vissza a főtérre a 
mezőny.

Az Érd Körbe Egyesület a 
tervek szerint decemberben 
ismét megszervezi a Miku-
lás-napi tekerést.

QQ Domonkos

A borongós időjárás miatt csupán nagyjából százan pattantak nye-
regbe, hogy megkerüljék Érdet

Akik részt vettek, azoknak a felhők sem vehették el a kedvüket  (Fotók: Boros Sándor)
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