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A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Lada márkakereskedőknél. A megadott havi induló lízingdíj változó kamatozású,
zártvégű pénzügyi lízingre vonatkozik, 48 hónapos futamidő, 3 499 000 Ft bruttó vételár és 50% saját erő mellett a fentiekben megadott modellre.
Az induló 4,60%-os THM értéke tájékoztató jellegű, amelynek mértéke a fentiekben megadott feltételekkel került meghatározásra, így a saját erő,
a futamidő változása esetén a THM mértéke is módosulhat. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco bizto-
sítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Finanszírozó lesz. A Lízingbevevőt a változó kamatozású konstrukcióból
következően a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet fizetési kötelezettség terhelheti.
A Referenciakamat mértékéről, a kamatlábváltozás és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízing Feltételeiből és
Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. A konstrukcióban a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő
bejegyzés díját nem kell megfizetnie az ügyfélnek, azt a Merkantil Bank Zrt. átvállalja. Vegyes fogyasztás: 6,1-6,2 (l/100 km). CO2-kibocsátás vegyes:
138-141 (g/km). A kalkuláció tájékoztató jellegű, hirdetésünk nemminősül ajánlattételnek. A Merkantil Bank Zrt. a finanszírozási kondíciók változta-
tásának jogát fenntartja. További részleteket megtalálja a hivatalos LADAmárkakereskedésekben. A kép illusztráció.
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Standard Plus felső
kilincses fa tetőtéri ablak
3-rétegű üveggezéssel
GLL MK06 1061, 78×118 cm

Cserélje le még idén
régi tetőablakát akár
kettő újra!

80 315 Ft/db (bruttó)

2-szer
jobb

hőszigetelés*

* Részletek a velux.hu-n

B.B. Ház Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 64.
Telefon: 06 20 551 0320, 061 4819 547
www.epitoanyagkereskedes.hu

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

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

Telefon: 06-23/520-117
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu
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„A zene, az éneklés sohasem volt munka, csupán játék”
Interjú Deák Mihály operaénekessel, az Apostol együttes egykori dobosával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 38. szám    2017. október 4.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Meg alakult az új Ifjúsági Önkormányzat
A választásra jogosult diákok 90 

százaléka adta le voksát a harma-
dik ifjúsági önkormányzati vá-
lasztáson. A választás szep tember 
29-én reggel 8 órakor kezdődött az 
érdi középiskolákban. A névjegy-
zéken összesen 1386 diák-válasz-
tópolgár szerepelt, ebből a szava-
zásra jogosultak közül 1252 diák 
adta le szavazatát. Az új testület 
tagjait T. Mészáros András kö-
szöntötte. (Képünkön balról jobb-
ra: Balázs Bence, Csóka Gyula, 
Csurgó Csenge, Tulipán Kincső 
diák-alpolgármester, T. Mészáros 
András polgármester, Fodor Eni-
kő diákpolgármester, Murgás Le-
vente, Lepp Tamás Márk diák-al-
polgármester és Varga Bence. 
Ezen a napon rendezték meg az 
Érdi Diákság Napját is, amelyen 
első ízben adták át az Érdi Diáksá-
gért Díjat, amit Glázer Tamás, a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola és 
Gimnázium történelemtanára ka-
pott meg. n 3. oldal

Történelmi városi költségvetés

Eddig sosem látott mértékű, 46,5 milliárd forint főösz-
szegű költségvetésről szavazott csütörtökön a közgyű-
lés. A baloldal elutasította az Érd 2017. évi költségveté-
séről szóló önkormányzati rendelet módosítását.  
 n 6. oldal

Sportkomplexum épül Érden

Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok (NSK) fő-
igazgatója és T. Mészáros András polgármester múlt 
szerdán aláírták az Ercsi úti sportkomplexum meg-
valósításához szükséges együttműködési megálla-
podást.  n 7. oldal

Megbecsülés és gondoskodás

Az érdi nyugdíjasokat ünnepelték péntek délután a 
Szepes Gyula Művelődési Központban. Az idősek vi-
lágnapja alkalmából dr. Aradszki András államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte a 
szépkorúakat.  n 18. 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.

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 mindennap.

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.

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

A képviselők fogadóórája
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Meg alakult az új Ifjúsági Önkormányzat
A választásra jogosult diákok 90 százaléka adta le vok-
sát a harmadik ifjúsági önkormányzati választáson. A 
választás szeptember 29-én reggel 8 órakor kezdődött 
az érdi középiskolákban. A névjegyzéken összesen 1386 
diák-választópolgár szerepelt, ebből a szavazásra jogo-
sultak közül 1252 diák adta le szavazatát.

Az iskolákban az ered-
ményt szavazatszámláló bi-
zottságok állapították meg. 
A leadott érvényes szavaza-
tok számát jelöltenként be-
szorozták a szavazásra jo-
gosultak létszámából kép-
zett szorzószámmal.

A diákpolgármester-jelöl-
tek közül súlyozott számí-
tás szerint Fodor Enikő 931 
szavazatot, Lepp Tamás 
Márk 813 szavazatot, Tuli-
pán Kincső 885 szavazatot 
kapott. Ennek megfelelően a 
megválasztott diákpolgár-
mester Fodor Enikő, az Érdi 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium jelöltje, a diák-alpol-

gármesterek Tulipán Kin-
cső, az ÉSZC Kós Károly 
Szakképző Iskola tanulója 
és Lepp Tamás Márk, az 
Érdi Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
diákja lett.

Fodor Enikő korábban el-
mondta, idei csapatával arra 
készül, hogy nagy családdá 
kovácsolja össze az érd di-
ákságot.

A képviselőjelöltek közül 
a súlyozott szavazatok 
alapján három diákképvi-
selőt: Balázs Bencét, Mur-
gás Leventét, valamint 
Varga Bencét választották 
meg a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumból, a Kós Ká-
roly Szakképző Iskolából 
pedig ketten jutottak be az 
Ifjúsági Önkormányzatba: 
Csóka Gyula és Csurgó 
Csenge.

Elbúcsúztak  
az elődök

Többen könnyes szemmel 
hallgatták Urbán Jonatán 
leköszönő beszédét, hiszen a 
volt diákpolgármester név 
szerint mondott köszönetet 
egykori testülete tagjainak 
és az őket segítőknek. Urbán 
Jonatán szavaiból kiderült, 
hogy az elmúlt egy évben ko-
moly barátságok születtek, 
amelyeket ezután is ápolni 
fognak.

A második Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat nevében elő-
ző nap Urbán Jonatán a vá-
rosvezetéstől is elbúcsúzott, 

aki a közgyűlés előtt szá-
molt be az Ifjúsági Önkor-
mányzat elmúlt egyéves te-
vékenységéről. Urbán Jona-
tán azzal kezdte beszámoló-
ját, hogy a képviselő-testüle-
tet tájékoztassa arról, hogy 
az Alapokmány kötelezővé 
tette számukra, hogy leg-
alább kéthavonta közgyűlést 
tartsanak. Ennek az előírás-
nak eleget tettek: az elmúlt 1 
évben 17 ülést tartottak.

– Az Alapokmányban rög-
zített kötelességünk az is, 
hogy az érdi önkormányzat 
által rendelkezésünkre bo-
csátott 10 millió forintról sa-
ját költségvetést készítsünk 
– mondta a diákpolgármes-
ter, majd részletesen beszá-
molt arról, hogy milyen 
programokat hajtottak vég-
re. Eszerint az elmúlt 1 év-
ben támogatták az érdi kö-

zépiskolák szalagavató bál-
jait. Erre a célra az Ifjúsági 
Önkormányzat összesen 
bruttó 600 ezer forintot for-
dított, iskolánként 200 ezer 

forintot. Szintén ennyit, azaz 
iskolánként 200 ezer forintot 
fordítottak a középiskolák 
diákstúdióinak fejlesztésé-
re. 2 millió 200 ezer forinttal 
támogatták a tanulást segí-
tő, készségfejlesztő progra-
mot az általános iskolások 
számára. Ebben az évben is 
nagy hangsúlyt fektettek a 
sport népszerűsítésére: 
szeptemberben az általános 
iskolák sportszertárait fris-
sítették közel 1,5 millió Ft 
értékű sportfelszerelések-
kel, ezenkívül ebben az év-
ben 162 db úszóbérletet biz-
tosítottak az általános isko-
lában és 90 db úszóbérletet a 
középiskolában tanuló diá-
kok részére, illetve kézilab-
dameccsekre is kilátogat-
hatnak az Érden tanuló kö-
zépiskolai diákok. Támogat-
ták a középiskolások kirán-

dulásait, iskolánként bruttó 
200 000 Ft-tal. Megszervez-
ték az első LAN partyt és a 
paintballversenyeket, vala-
mint 1,5 millió Ft-tal támo-
gatták az első Live Street 
Art rendezvényt Érden. Az 
újonnan megnyitott Parkvá-
rosi Közösségi Ház részére 
362 kötet könyvet ajándé-
koztak. Mindezeken túl mul-
timédiás eszközökkel támo-
gatták a Habilitációs Köz-
pontot; szaloncukrokkal jár-
ták a várost Mikulás alkal-
mából; különdíjat ajánlottak 
fel rajzpályázatokhoz; az 
Érdi Napok részeként pedig 
egy mini Street Artot szer-
veztek a gyerekeknek; és 
részt vettek az Ifjúsági Ön-
kormányzat első pályázatán 
Erdélyben, az ERASMUS+ 
keretében.

Érdi Diákságért Díj
Ezen a napon rendezték 

meg az Érdi Diákság Napját 
is, amelyen első ízben adták 
át az Érdi Diákságért Díjat, 
amit annak a személynek 

ítéltek oda, aki az elmúlt év-
ben a legtöbbet tette az érdi 
ifjúságért. Az Érdi Diáksá-
gért Díjat idén Glázer Ta-
más, a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
történelemtanára kapta meg.

Urbán Jonatán, a második 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
diákpolgármestere idén 
március 15-én kezdemé-
nyezte az Érd Diákságáért 
Díj megalapítását azzal a 
céllal, hogy az érdi ifjúsá-
gért legtöbbet tevékenykedő 
személyek a diákképviselő-
testület döntésén alapuló, 
városi rangú elismerésben 
részesülhessenek, tekintet-
tel arra, hogy álláspontjuk 
szerint sokan vannak, akik 
csendben, elismerést nem 
várva tesznek a diákok kö-
zösségéért, és ők azok, akik 
talán tudtukon kívül az igazi 
erőt jelentik.

Az elismerést a leköszönő 
diákpolgármester, Urbán 
Jonatán és T. Mészáros And-
rás, Érd Megyei Jogú Város 
polgármestere adta át.

QQ Ba-Nyilas HajNalka

Az új diákpolgármester Fodor Enikő, a VMG diákja

Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő és T. Mészáros András polgármester társaságában így bú-
csúzott a korábbi diáktestület  (Fotók: Boros Sándor)

 Az Érdi Diákságért Díjat Glázer Tamás (balra), a Gárdonyi történe-
lemtanára vette át Urbán Jonatán korábbi diákpolgármestertől és 
T. Mészáros András polgármestertől
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Esz tergapad, dobszerkó és opera
Csak azért tanulta ki a fémesztergályos szakmát, hogy 
bekerülhessen egy fővárosi fúvószenekarba. Fél évtize-
den át volt az Apostol együttes dobosa, majd magánéne-
kesi pályába kezdett. Több mint húsz éve városunkban 
él, fellépéseit Érden is élvezhette a közönség. A zene vi-
lágnapja alkalmából Deák Mihállyal beszélgettünk.

n Bálint Edit

– Milyen kapcsolatban 
áll az esztergapad és a zenei 
pálya?

–  Apám a vasútnál dolgo-
zott, szakmáját illetően fém-
csiszoló-krómozó volt, és ra-
gaszkodott hozzá, hogy a fi-
ából is iparost fog nevelni. 
Én meg nagyon nem akar-
tam. Kilencéves koromban 
kaptam az iskolától egy he-
gedűt, nagyon beleszeret-
tem. Számomra a zene olyan 
volt, mint a varázslat, ha va-
lami szépet hallottam, egé-
szen beleborzongtam, s úgy 

éreztem, mintha a mellkaso-
mon is keresztülmenne, 
egész lényemet átjárná a 
muzsika. Apámat ez nem ha-
totta meg. „Vasesztergályos-
nak kell lenni!” – erősködött. 
„Kitanulom, ha beviszel a 
nagyzenekarba!” – kötöttem 
meg vele az alkut. Máig nem 
tudom, miként csinálta, de 
két hét múlva azzal jött haza, 
hogy felvettek az újpesti Ist-

ván-kerti Főműhely fúvósze-
nekarába, s így el kellett vé-
geznem az ipari szakiskolát.

– Mellette pedig eljárt 
muzsikálni?

– Pécsi István karmeste-
rünk, aki később a MÁV 
szimfonikusoknak lett a ve-
zetője, adott először a ke-
zembe dobverőt, így a fúvós-
zenekar kisdobosa lettem. 
Tizennyolc éves koromban 
– kizárólag apám kedvéért 
– mint fémesztergályos is 
levizsgáztam. Már a vizsga 
után elmentem Bányai La-
joshoz dobolni, és mindösz-

sze négy hónap alatt elvé-
geztem a kétéves iskolát, s 
ha kellett, helyettesítettem 
a tanításban is. A mai napig 
nagyon szeretek dobolni. 
Hetvenéves koromra meg-
vásároltam magamnak éle-
tem álmát, azt a dobfelsze-
relést, amelyen most is 
rendszeresen gyakorlok. 
Pár éve még a fiam zeneka-
rában játszottam.

– Tehát dobosként kezdte 
a pályafutását?

– Nemsokára a dzsessz 
tanszakra is felvettek, ahol 
mindössze fél évet töltöttem, 
mert jött egy szerződés, 
amellyel Izraelbe lehetett ki-
menni, ugyanis előtte beke-
rültem három hónapra a 
Nagycirkuszba, a dobost he-
lyettesítettem. Sokan nem is 
sejtik, de cirkuszban dobolni 
hihetetlenül nehéz és komoly 
feladat! Nemcsak a zenekar-
ral kell szinkronban lenni, 
hanem a műsort is figyelme-
sen kell kísérni, hiszen a 
dobpergésnek is nagy szere-
pe van a produkciókban. 
Szóval, innen érkezett az iz-
raeli felkérés, amit nem sze-
rettem volna elszalasztani. 
Hét hónapra mentem, de idő-
közben kitört ott a háború, 
így már másfél hónap múlva 
haza kellett jönnünk, mégis 
felejthetetlen élmény volt 
számomra ez a turné! Ez-
után két és fél év Nyugat-Né-
metország következett, an-
gol meg német zenekarok-
kal, mígnem megelégeltem 
és hazajöttem, s az akkor 
induló Apostol együttes do-
bosa lettem, ahol öt évet töl-
töttem.

– Miért szállt ki az együt-
tesből?

– Abban az időben renge-
teg változáson esett át a ze-
nekar, így nehéz volt a zené-
szeket összefogni. Én meg 
nemcsak doboltam, mene-
dzseltem is a bandát. A gya-
kori változások és elégedet-
lenkedések végül engem is 
kikezdtek, nem volt kedvem 
folytatni... Pedig sok, ma is 
ismert sláger került lemezre 
a közreműködésemmel: Oko-
sabban kéne élni, Homokvár, 
légvár, kártyavár, Vándor 
milyen az út és még sorolhat-
nám! De méltatlannak tar-
tottam a piszkálódásokat, 
felálltam és három napon 
belül már Deák Tamás Big 
Bandjében doboltam.

– Aztán egyszer csak ope-
raénekes lett…

– A dobolás mellett éne-
keltem néha, sőt, számomra 
az volt a legnagyobb tragé-

dia, hogy leggyakrabban azt 
kellett hallanom: „Te milyen 
jól énekelsz!”, de azt szinte 
senki sem mondta, milyen jól 
dobolok!

– Az Apostol együttesben 
is énekelt?

–  Ott nem volt rá szükség, 
elég volt Makrai Pali, aki 
zseniális volt, majd utána 
jött Meződi Józsi, ő a mai na-
pig fémjelzi az együttest. Ér-
dekes, hogy az Apostol után 
is még nagyon sok felvételt 
készítettem, amelyek még 
ma is elérhetőek, s amelyek-
kel sikerült nevet szerez-
nem, de kezdtem úgy érezni, 
hogy nekem ez kevés. Rájöt-
tem, hogy ennél többre vá-
gyom. Meg kell szólítani az 
embereket ahhoz, hogy ért-
sék, ők is érezzék, amit köz-
vetíteni szeretnék. Mint ami-
kor a három évvel ezelőtti, 
„Hetven év szerelem” című 
érdi előadói estemet az érdi 
művelődési ház kamarater-
mében mutattam be, mert 
együtt akartam lenni a kö-
zönséggel.

– Miért épp hetven év sze-
relem?

– Mert hetvenéves lettem 
2014-ben, a szerelem meg ott 
kezdődik, hogy meg tudok 
csodálni egy virágot, élve-
zem a naplementét, örülök 
az esőnek... Belülről, belő-
lem árad, s vibrál körülöttem 
a levegő. Én a dobomba is 
szerelmes voltam, vagyok is 
a mai napig! De amikor egy 
csodaszép dalt hallottam, 
vágytam rá, hogy előadhas-

sam. A mai napig van egy 
vágyam: elénekelni Jézus 
Krisztus Kajafását. A hang, 
az energia megvan hozzá, 
már csak az alkalom kell! A 
zene, az éneklés sohasem 
volt számomra munka, csu-
pán játék, annyira szeret-
tem, szeretem!

– Miként indult a magán-
énekesi korszak?

– Hirtelen váltás volt. Épp 
az Apostol együttes ügyeit 
intézem az Országos Rende-
zőirodában, amikor spontán 
rákérdezett a hölgy a tele-
fonba: „Mondja, maga miért 
nem énekel?” „Mert én dobo-
lok” – mondtam. „Pedig ilyen 
hanggal énekelnie kellene!” 
– érvelt tovább a hang. Mint 
említettem, nem ő volt az 
egyetlen, korábban többen is 
felvetették. Ezt követően az 
Erkel Színházban volt egy 
Záray-Vámosi est, amelyen 
kísérőzenekarban doboltam 
és ott is összefutottam azzal 
a hölggyel, László Krisztá-
val, aki akkor egy az egyben 
bejelentette, hogy szerdán 
találkoznunk kell. Nem tit-
kos randevúra hívott, hanem 
énektanárhoz vitt. Így kerül-
tem Magdi nénihez, aki a 
harmadik órán így szólt: 
„Fiam, kapsz tőlem egy ’ope-
raforintot’. Amelyik tanítvá-
nyom eddig ezt megkapta, 
mind operaénekes lett. Te is 
rászolgáltál!” Máig őrzöm az 
„operaforintot” az íróaszta-
lomon, és a fiamnak fogom 
továbbadni. Ő most harmad-
éves magánénekes a pécsi 
egyetemen. Magdi néninek 
igaza volt: három év múlva a 

A zene, az éneklés sohasem volt számomra munka, csupán játék, 
annyira szerettem, szeretem!

Don Basilio szerepében A sevillai borbélyban
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Pécsi Nemzeti Színház szín-
padán találtam magam.

– Hány éves volt ekkor?

– Majdnem negyven! El-
sőként a Trubadúr Fernan-
dójára kellett felkészülnöm. 
Még ma is bármikor eléne-
kelném, sőt olaszul is tudom! 
Szeptemberben azonban ki-
derült, hogy a Trubadúr 
csak októberben kerül mű-
sorra, addig a Pillangó Kis-
asszony Bonzójaként kell 
beugranom. Két hetem volt a 
felkészülésre. Ez valójában 
egy rövid, frekventált sze-
rep, amit csak elrontani le-
het, annyira nehéz, mégis 
„csont nélkül” megcsináltam 
a 14 nap alatt. Október 15-én 
következett Fernando, de-
cember 22-én pedig premie-
rem volt Mozart Cosi fan tut-
te vígoperájában. Abba szin-
te „belehaltam”! Pedig na-
gyon nekem valónak érzem 
Don Alfonso szerepét, ám 
úgy megbetegedtem, hogy 
beszélni alig tudtam, s csa-
csi módra mégis színpadra 
léptem, mert képtelen voltam 
lemondani az előadást. De 
ennek ellenére is újabb jelen-
tős szerepek következek.

– Vagyis azonnal a mély 
vízbe ugrott. Meddig úszha-
tott ebben a boldogságban?

– Úgy tizennégy éven át. 
Négy esztendő után eljöttem 
Pécsről. Nem dicsekvéskép-
pen mondom, de tudom, volt 
egyszer egy hatalmas sike-
rem. Egy idősebb énekes 
mellett többnyire csak má-
sodbeosztásban szerepel-
hettem. Ez azt jelentette, 
hogy hétköznap én játszot-

tam, ő meg persze a hétvé-
gén, amikor nyilvánvalóan 
telt ház volt. Egyszer mégis 
úgy sikerült, hogy távollété-
ben nekem kellett beugrani 
szombaton. Bár A sevillai 
borbély Basiliójának Rága-
lom áriája igen közkedvelt 
darab, mégsem számítottam 
rá, hogy akkora vastapsot 
kapok, mint akkor! Hiába in-
tette be a karmester három-
szor is a folytatást, a taps 
csak nem akart csitulni... 
Attól kezdve folyamatosan 
az irigykedés lengte körül 
az operaénekesi pályámat. 
Számomra érthetetlen mó-
don hasonlót éltem át a dobo-
lásban is. A Deák Big Band-
ben doboltam, amikor egy 
neves amerikai jazz műsor-
vezető elismerő szavait meg-
hallottam: azt mondta, az 
európai jazzben alig vannak 
jó dobosok, de engem el tud-
na képzelni bármelyik ame-
rikai zenekarban! Nekem 
óriási dolog volt ezt egy való-
ban hozzáértő, roppant is-
mert szakkritikustól halla-
ni! Ám attól kezdve úgy érez-
tem, nem tudok jót ütni a 
dobra... Nehezen viselem az 
irigységet.

– A főváros soha nem jött 
számításba?

– Nem, mert nekem Buda-
pest „nem járt”. Úgy hat éve 
az Erkelben volt egy egész 
napos meghallgatás, amikor 
Győriványi Ráth György 
volt az igazgató. Őt jól ismer-
tem, játszottunk együtt, így 
némi biztatásra megpróbál-
koztam, előénekeltem. Két 
áriát, egy Verdit meg egy 
Mozartot adtam elő. „Nem is 
tudtam, hogy ilyen szépek a 

magas hangjaid!” dicsért 
meg a folyosón, de hiába re-
ménykedtem, két hét múlva 
nem ő volt az Állami Opera-
ház igazgatója! Végül meg-
értettem: nekem a főváros 
egyszerűen nem járt!

– Énekórákat szokott tar-
tani?

– Nem, mert óriási felelős-
séggel jár. Szívesebben taní-
tanék dobolni. Utoljára 

négy-öt évvel ezelőtt volt két 
növendékem, egyik a ke-
resztfiam, aki Göteborgban 
ütős masterképzésen van. A 
másik egy érdi fiatalember, 
akire még nagyon büszke 
lesz ez a város, harmadikos 
akadémista Pesten.

– Említette, hogy pár éve 
a fia zenekarában is dobolt 
egy ideig.

– A Pleszkán Écska és a 
Buba Band hirtelen dobos 
nélkül maradt. A fiam kérte, 
segítsek rajtuk, hiszen do-
bos vagyok. „Hogy képzeled, 

harminchárom évig nem vet-
tem kezembe ütőt?” De bele-
mentem, másfél évig zenél-
tem velük.

– Több mint három évti-
zedig nem dobolt?

– Így van. Amikor abba-
hagytam, augusztusban 
még a Koós Jánost kísérő 
zenekarral mintegy hatvan 
előadást végigjátszottam, 
de szeptemberben már el-

szegődtem énekelni, s on-
nantól kezdve nem vettem a 
kezembe az ütőt, amíg a 
fiam rá nem beszélt. „Most 
legalább leülsz gyakorolni!” 
– mondta. Egy hét múlva 
már ott voltam a próbán, de 
vért izzadtam. Ki kellett 
húzni a „fiókokat”, hiszen 
négy végtagban kell gondol-
kodni! De sikerült, mert 
amikor én a színpadra fel-
megyek, húsz, sőt több évet 
is képes vagyok „megfiata-
lodni”.

– Őriz-e a lelkében soha 
nem halványuló emléket?

– Sok évvel ezelőtt gyak-
ran jártunk kisebb-nagyobb 
fellépésekre, mi hakninak 
hívtuk, de igazi, színházon 
kívüli szereplések voltak. 
Egy ilyen alkalomra a meg-
beszélés szerint Fülöp ki-
rály áriáját és kettősét kel-
lett próbálnom. Fel is készül-
tem, ahogyan kell, de szá-
momra csak az utolsó pilla-
natban derült ki, hogy tulaj-
donképpen a Bányai Leány-
nevelő Otthonban, azaz javí-
tóintézetben fogunk fellépni. 
Egy kápolnaszerű épületben 
tetovált kamaszlányok ültek 
a közönség soraiban. A duett 
után én következtem Fülöp 
király áriájával. Úgy gondol-
tam, mielőtt eléneklem, el-
mesélem nekik, hogy a tör-
ténet 500 évvel ezelőtt ját-
szódik, amikor a 17 éves fiú 
felnőtt férfinak számított, s 
az akkor 45 éves apja nem 
tudta, hogy valójában a fia 
szerelmét vette feleségül. 
Az ária arról szól, hogy a 
király szinte belehal a felis-
merésbe és szenvedésbe, 
midőn rádöbben, arája soha 
nem fogja szeretni. Miután 
elhangzott, éreztem, hogy 
vibrál a levegő. A végén óri-
ási tapsvihar tört ki, s amint 
lenéztem a dobogóról, döb-
benten láttam a megren-
dült, könnyektől csillogó 
arcokat. Óriási élmény volt, 
ma is beleborzongok és el-
érzékenyülök, ha felidézem. 
Természetesen sorolhatnék 
sikereket, dobosként, éne-
kesként is nem egyszer él-
vezhettem a közönség ün-
neplését, de azt a boldogsá-
got, amit ebben a leányne-
velő otthonban átélhettem, 
soha többé nem tapasztal-
tam meg!

Az Apostol együttes dobosaként
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Hol legyen az ipari park?
Új helyszíneket vizsgál meg a Modern Városok program 
keretében megvalósítandó ipari park létrehozása céljá-
ból az önkormányzat. A jobboldali képviselők megsza-
vazták az ezzel kapcsolatos sürgősségi javaslatot, a bal-
oldal viszont nemmel voksolt.

Egy szeptemberi kor-
mányhatározat értelmében 
meg kell vizsgálni azokat az 
érdi ingatlanokat – az Elvira 
majoron kívül –, amelyeken 
megvalósítható a Modern 
Városok programban sze-
replő gazdaságfejlesztés. 
Hogy ez megtörténhessen, a 
közgyűlésnek módosítania 
kellett azt a korábbi határo-
zatát, amely eredetileg az 
Elvira majort jelölte ki a fenti 
vizsgálat céljául.

T. Mészáros András előter-
jesztésében elmondta: a DM, 
illetve a Mobis Zrt. területé-
hez közel próbálják megke-
resni a magántulajdonban 
lévő területeket, és lehetővé 
tenni, hogy az ipari park első 
üteme meg tudjon valósulni. 
Van még egy, mintegy 50 hek-

táros terület magánkézben, 
itt az árajánlatkérés már 
megtörtént – tette hozzá a 
polgármester, hangsúlyozva: 
ha Érd a Modern Városok 
program keretében elkészült 
intézményeket üzemeltetni 
és működtetni szeretné, és 
meg kívánja építeni az uta-
kat, járdákat, akkor ennek a 
városnak szüksége van a 200 
hektáros ipari parkra, és az 
évi 5–6 milliárd forintos ipar-
űzésiadó-bevételre.

A baloldali ellenzék nem 
támogatta a javaslatot, hogy 
az önkormányzat az Elvirán 
kívül más érdi ingatlanokat 
is megvizsgáljon. Szűcs Gá-
bor MSZP-s önkormányzati 
képviselő az ülést követően 
úgy nyilatkozott: a baloldal 
szerint szükség van az ipari 

parkra, de az nem lehet la-
kott terület közelében, illet-
ve Felső-Parkvárosban, a 
természetvédelmi terület 
mellett, ezért nem szavazták 
meg az előterjesztést.

– Senki nem akar ipari 
parkot létesíteni sem Felső-
Parkvárosban, sem pedig 
belterületen, és ezt hangsú-
lyoztuk is a testületi ülésen. 
A javaslatban nem határoz-
tunk meg pontos helyszínt. 
Őszintén nem értem, miért 
nem szavazta meg a baloldal 
az előterjesztést – reagált a 
fentiekre dr. Bács István al-
polgármester, aláhúzva: a 
baloldali ellenzék azt utasí-
totta el, hogy az Elvira-majo-
ron kívül más területeket is 
megvizsgáljanak ipari park 
létesítése céljából.

Mivel a jobboldali képvise-
lők megszavazták a határo-
zatot, az ipari park létesíté-
sére alkalmas területek fel-
térképezése zöld utat kapott.

QQ ÁdÁm

Tör ténelmi városi költségvetés
Eddig sosem látott mértékű, 46,5 milliárd forintos fő-
összegű költségvetésről szavazott csütörtökön a köz-
gyűlés. Mint T. Mészáros András polgármester hang-
súlyozta: soha ilyen nagy mértékű költségvetésről nem 
szavazott még a testület. A baloldal elutasította az Érd 
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rende-
let módosítását.

A költségvetési főösszeg 
az idei évben beérkezett tá-
mogatások miatt emelke-
dett meg ilyen jelentősen. 
2017-ben összesen 24,4 mil-
liárd forint támogatást ka-
pott az önkormányzat a 
Modern Városok program 
keretein belül, illetve ki-
sebb részben EU-s forrá-
sokból. Ebből a legjelentő-

sebb összeg 17,9 milliárd 
forint, a város köznevelési, 
szakképzési, szociális és 
egészségügyi intézmény-
rendszerének fejlesztésére; 
ezenkívül 2,9 milliárd fo-
rint érkezett csapadékvíz-
elvezető rendszer kialakí-
tására; 1,8 milliárd az érd-
ligeti záportározó szabad-
idős célú felhasználására; 

1,1 milliárd a komplex szo-
ciális és gyermekjóléti in-
tézmény építésére.

A Fácán óvoda, a Fenyves-
Parkvárosi iskola és óvoda 
megépítésével, a Kincses 
óvoda, az Apró Falva bölcső-
de, a Napsugár ovi, a Tuscu-
lanum tagóvoda felújításá-
val, valamint a Kós szakkép-
ző iskola átépítésével kap-
csolatos célokmányok mel-
lett a testület megszavazta a 
Meseház óvoda udvarának 
növelését is. E célból az ön-
kormányzat megvásárolta a 
Gábor u. 20 szám alatti in-
gatlant, ahol melléképülete-
ket, valamint árnyékoló tetőt 
létesítenek.

– Az ellenzék az egyes fej-
lesztéseket taglaló beruhá-
zási célokmányokat elfogad-
ta, ám az ezek fedezetéül 
szolgáló költségvetést nem. 
Tehát aláírták, hogy legye-
nek fejlesztések, de ha raj-
tuk múlna, nem állna pénz 
rendelkezésünkre, hogy 
ezeket meg is valósítsuk – je-
gyezte meg dr. Bács István 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) az ülést követően, 
hangsúlyozva: az ellenzék 
talán politikai hasznot remél 
magának attól, ha nem való-
sulna meg egy-egy fejlesz-
tés, de az érdieknek az az 
érdeke, hogy minden beru-
házás megvalósuljon.

QQ ÁdÁm Katalin

Jobbik: összekovácsolódott az ifjúság
– Nagyon örülök, hogy az Ifjúsági Önkormányzat olyan új-
donságokat is beemelt a programjába, mint a könyvvásár-
lás vagy a sportesemények támogatása – mondta lapunk-
nak Pulai Edina (Jobbik), aki úgy látja: a fiatal közösség látha-
tóan összekovácsolódott, márpedig ez az Ifjúsági Önkor-
mányzat egyik célja. A költségvetés módosításával kapcso-
latban elmondta: az elfogadott beruházási célokmányok 
kapcsán látható, hogy a fejlesztések elindultak, ezek teljes 
mértékben támogathatók.

Baloldal: nem a költségvetésre
A baloldali ellenzék támogatja a fejlesztéseket, de a költség-
vetésről szóló rendelet módosítását nem, mert a költségve-
tés strukturálásával, a források elköltésével nem értenek 
egyet, ahogy az adópolitikával sem – nyilatkozott Szűcs Gá-
bor (MSZP–Együtt–DK).
– Lehet bizonyos adót kivetni azért, hogy a város fejlődésé-
hez közösségileg járuljunk hozzá, de nem ekkora sarcot, 
mint amit a jelenlegi városvezetés követel – tette hozzá.

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KÖZMEGHALLGATÁST TART
2017. október 19-én, csütörtökön 17 órától

a Szepes Gyula Művelődési Központ  

3-as termében.

(2030 Érd, Alsó utca 9.)

ne  engedjünk a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   

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

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

lumabt@t-online.hu

Kerékpáros fejlesztés
Száztízmillió forintból valósulhat meg kerékpárosbarát fejlesz-
tés Érden: a közgyűlés döntése értelmében a város pályázatot 
nyújt be a VEKOP-5.3.3-17 számú, Fenntartható közlekedésfej-
lesztés Érden elnevezésű felhívásra. A pályázatnak köszönhető-
en a Rómer Flóris tértől kerékpáron megközelíthetővé válik a 
Vörösmarty gimnázium, illetve Érd felső vasútállomás, és ha 
megoldható, ezt a lehetőséget egészen a Gárdonyi gimnáziu-
mig biztosítják majd. A pályázat benyújtását minden képviselő 
támogatta. A közgyűlés döntött arról is, hogy az ÉKFI ezentúl az 
Érdi Piacnak nem csupán üzemeltetője, hanem – bérlőként – 
fenntartója is lesz. Egyben döntés született a hely-, illetve terü-
lethasználati díjról is. A gépkocsik területhasználati díja (300 fo-
rint/két óra) nem változik. A képviselők – egy ellenszavazattal – 
megszavazták, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
közreműködésével támogatásban részesítsék a kárpátaljai ma-
gyarokat. A közgyűlés döntött arról is, hogy pályázatot ír ki Érdi 
Építészeti Nívódíj adományozására. A pályázatot október 27-ig 
kell az érdi Polgármesteri Hivatal főépítészéhez személyesen 
vagy postán eljuttatni.

QQ Á.K.

A hirtelen szívhalálról
A hirtelen szívhalál gyakran kiszámíthatatlan: szívbetegekkel, il-
letve ismert szívbetegség nélkül is előfordulhat, az első tünetek 
jelentkezése és a halál között legfeljebb egy óra telik el – mondta 
el Gregus László, a Demokratikus Koalíció helyi elnöke. Gregus 
László a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény előtt tartott 
sajtótájékoztatót, ahol kifejtette, hogy milyen esetekben történ-
het tragédia. Ezután felszólította a városvezetést, a helyi intéz-
ményeket és az Ifjúsági Önkormányzatot, hogy szerezzenek be 
defibrillátort, mert véleménye szerint sokkal több kellene Érden. 
A tájékoztató végén elhangzott, hogy a párt országos elnöksé-
ge úgy döntött, hogy önálló jelöltet állít Pest megye 1. számú 
választókerületében a jövő évi országgyűlési választásra Gregus 
László személyében. Ezzel pedig a Demokratikus Koalíció meg-
kezdte a kampányt és a felkészülést a jövő tavaszi választásra.

QQ BnYH
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Ind ul a konzultáció
Hét kérdést tesz fel a kormány a bevándorlásról és a kö-
telező kvótáról az október elején kezdődő Nemzeti Kon-
zultáció során – mondta Simó Károly alpolgármester, az 
Érdi Fidesz szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A konzultáció érinti majd 
az egymillió bevándorló be-
telepítésére és a határzá-
rakra vonatkozó javaslato-
kat. Emellett kitér majd arra 
a tervre is, amely alapján 
minden bevándorló kilenc-
millió forint állami támoga-
tást kapna. A kérdőíveket 
postai úton is el lehet külde-
ni, de az interneten is ki le-
het tölteni.

Simó Károly emlékezte-
tett: német kormányzati for-
rás szerint egy bevándorló 
havi 770 ezer forintnyi euró-
jába kerül a német adófize-
tőknek.

– Brüsszel ezeket az anya-
gi és egyéb terheket, kocká-
zatokat akarja szétteríteni 
az országok között. Látható, 
a külső határok megvédése 
az egyetlen eredményes 
módszer és a magyar kor-
mányzat továbbra is ragasz-
kodik ahhoz, hogy a magya-
rok beleszólhassanak a jö-
vőjükbe, kikkel akarnak 
együtt élni – tette hozzá a 
szóvivő, aki szerint az őszi 
nemzeti konzultáció célja 
az, hogy a kormányzat az 
emberek véleményének is-
meretében tudjon részt ven-
ni a brüsszeli tárgyalásokon 
és az ellenzéki pártokkal 
folytatott vitában.

A helyi ügyekkel kapcso-
latban Simó Károly beszélt 
arról is, hogy Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tának még soha nem volt 
ilyen magas éves költségve-
tési főösszege: több mint 46 
milliárd forint.

– Ennek több mint 70%-a a 
város fejlesztését szolgálja, 
s ez leginkább annak kö-
szönhető, hogy Magyaror-
szágnak olyan kormánya 
van, amely egyrészt megvéd 
az illegális bevándorlóktól, 
másrészt stabil gazdasági 
fejlődést biztosít az ország-
nak. Nekünk Érden nagy 
szerencsénk van, hiszen 
meglehetősen komoly támo-
gatásokat kapunk, amelyek-
ből több évtizedes lemara-
dásainkat kell ledolgoznunk 
– mutatott rá az érdi Fidesz 
szóvivője.

Simó Károly fontosnak 
tartotta kiemelni azt is, re-
mélik, hogy dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő jövő tavasszal újra bi-
zalmat kap a választóktól, 
hiszen az ő tevékenysége 
már eddig is nagyon sok tá-
mogatáshoz segítette hozzá 
a várost.

Az érdi Fidesz szóvivője 
végül kitért azokra a város-
rombolókra, akik nap mint 
nap hazugságokkal traktál-
ják a közösségi médiát.

– Mindez nagyon káros, 
hiszen a személyes életük-
ben átélt sikertelenség mi-
att úgy próbálnak bosszút 
állni, hogy megpróbálják 
félrevezetni a közvéle-
ményt. Arra kérünk min-
denkit, hogy hagyatkozza-
nak a tényekre, amelyek 
egyértelműen a város fejlő-
dését mutatják, s ne higgye-
nek a gyűlöletkampánynak 
– kérte Simó Károly.
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Vir ágosítás után padfelújítás
Padokat, illetve a játszóeszközök több elemét újrafestet-
te a Fidelitas érdi csoportja a Rákóczi utcai játszótéren, 
múlt kedden.

– Csoportunk hétről hétre 
szeretne valamilyen karita-
tív, a város érdekében vég-
zett feladatot megvalósítani. 
Most erre a játszótérre esett 
a választásunk, ahol a pado-
kat újítottuk fel: lecsiszol-
tuk, és lefestettük az e célra 
szolgáló, a fenntartó által 
javasolt festékkel. Bár csak 
a padok felújítását tervez-
tük, a játékok egy-egy ele-
mét is lefestettük – mondta 
lapunknak Riebel Zsófia, a 
Fidelitas érdi csoportjának 

elnöke. A felújítást kedd dél-
után végezte a csoport, így 
másnap délelőtt már birtok-
ba vehették a gyerekek az 
eszközöket.

A megújuló játszótérre ki-
látogatott dr. Bács István 
alpolgármester is (Fidesz–
KDNP), aki elmondta: a Fide-
litas tagjai azzal, hogy vá-
rosszépítő önkéntes munkát 
vállalnak – mint az aluljáró 
újrafestése, a Meseház óvo-
da előtti tér virágosítása, a 
TeSzedd! akcióban való 

részvétel, a téli tea- és a nyá-
ri vízosztás –, példát mutat-
nak a mai ifjúságnak, és a 
közösséget szolgálják.

Bács István elmondta azt 
is: a városban több új játszó-
tér épül az idén.

– Bízom benne, hogy vá-
lasztókerületem első, Töhö-
töm utcai játszóterét még az 
idén birtokba vehetik a gye-
rekek. Az öntözőrendszer 
beüzemelése valószínűleg 
2018-ra marad, de a játékok 
szinte biztos, hogy még eb-
ben az évben elkészülnek. 
Az idei évben a Bádogos ut-
cában lévő játszótér felújítá-
sát, illetve bővítését tervezi 

az önkormányzat, jelentő-
sebb ráfordításból, ezenkí-
vül a Betonozó és a Képvise-
lő utcában egy-egy új játszó-
teret építünk. Remélem, 
hogy ezeket a létesítménye-
ket már az idén használhat-
ják a gyerekek – mondta az 

alpolgármester, aki kérdé-
sünkre elmondta azt is: az 
építkezéseket az önkor-
mányzat saját forrásból biz-
tosítja, erre a célra a város 
már elkülönített 94 millió fo-
rintot.
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A Fidelitas tagjai hétről hétre vállalnak városszépítő önkéntes munkát

Spo rtkomplexum épül Érden
Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok (NSK) fő-
igazgatója és T. Mészáros András polgármester múlt 
szerdán aláírták az Ercsi úti sportkomplexum megvaló-
sításához szükséges együttműködési megállapodást.

Mint T. Mészáros András 
az ünnepélyes aláírást köve-
tő sajtótájékoztatóján el-
mondta, a sportkomplexum 
tervei a város vezetősége, az 
üzemeltető, a sportegyesület 
és a sportszakmai vezetők 
közti többszöri egyeztetés 
után készültek el.

A polgármester hangsú-
lyozta: a város és a sport-
klub szeretné a helyi és a 
térségi sportélet központjá-
vá tenni ezt a területet. A 
mostani pálya helyén egy új, 
szabványos méretű pályát 
alakítanak ki, két oldalán 
fedett lelátókkal. A jelenlegi 
látogatottság alapján 1800 fő 
befogadására alkalmas né-
zőteret építenek ki. Mivel a 
hazai és a vendégszurkolók 
aránya 9:1, a hazai nézőkö-
zönség számára nagyobb – 

1320 fő befogadására alkal-
mas – lelátót alakítanak ki. 
Emellett felhúznak egy fő-
épületet a sportközpont szá-
mára, itt helyet kap többek 
közt egy étterem is.

Dr. Bács István alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP), pro-
jektgazda elmondta: a sport-

komplexum jogerős kivitele-
zési engedéllyel rendelke-
zik, az építkezés a közbe-
szerzési eljárás után kez-
dődhet meg.

– Bízom benne, hogy még 
az idén át tudjuk adni a mun-
katerületet. Az épület átadá-
sának határideje 2018. de-
cember 31.– tette hozzá Bács 
István, akitől megtudtuk azt 
is: az építtető NSK számlá-
ján 3,2 millárd forint áll ren-
delkezésre a létesítmény 
megvalósítására.

Felmerülhet a kérdés, 
hogy az építkezés ideje alatt 
hol edzenek, illetve tartják 
mérkőzéseiket az érdi fut-
ballisták. Erre Novák Fe-
renc, az Érdi VSE elnöke 
válaszolt. Mint elmondta, az 
NB III-as bajnoki mérkőzése-
ket valószínűleg Csepelen 
játsszák majd, az edzéseket 
pedig várhatóan Martonvá-
sáron tartják. Az utánpótlás 
az Ercsi úton marad, ahol 
van műfüves pálya is.

– Amennyiben az építke-
zés úgy alakul, hogy lehető-
ség van a nagypálya haszná-
latára, akkor ameddig csak 
lehet, itthon fogunk játszani 
– hangsúlyozta az egyesület 
elnöke, aki azzal zárta sza-
vait: nagy előrelépést jelent 
a helyi sportélet szempontjá-
ból e központ megépülése, és 
nem csak a futballistáknak, 
hiszen lehetőséget teremt a 
nagyszámú érdi fiatalság 
sportolására.

QQ ÁdÁm K.

A város és a sportklub szeretné a helyi és a térségi sportélet központjává tenni a területet



Dr. Buda László első alkalommal Érden!

Önelfogadás, önszeretet,
öngyógyításagyakorlatban

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

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

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

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

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

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

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

(x)
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Nyi t a parkvárosi közösségi ház
A hivatalosan már átadott 
új parkvárosi közösségi 
ház lassan élettel telik 
meg, jövő szerdától külön-
böző programokkal várják 
elsősorban a környéken 
élőket.

Az új közösségi térben a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ szervezi a progra-
mokat, a Csuka Zoltán Váro-
si Könyvtár pedig a régi 
parkvárosi fiókkönyvtárat 
költözteti ide hamarosan.

A művelődési ház elsősor-
ban a gyerekprogramokat 
helyezi fókuszba, azokat a 
gyerekes családokat hívják-
várják, akiknek gondot okoz 
a városközpontba eljutni az 
apróságokkal egy-egy fog-
lalkozásra, programra. A kí-
nálatban ezért szerepel a so-
kak által ismert és kedvelt 
babaszínház (október 13.) a 
Kezeslábas Társulattal, lesz 
Ringató is (október 16.) Sze-
menei Krisztinával és Buk-
fenc babatorna (október 17.) 
Marosi Edit vezényletével, 
valamint Kerekítő (október 
18.) Kucsera Klára vezetésé-
vel. A nagyobb gyerekeknek 
Kovácsovics Fruzsinát hív-
ták meg a szervezők (október 

14.) az Elfeledett mézescsók 
című programmal, Mikola 
Péter pedig zenés játszóhá-
zat tart (október 21.).

A ház a felnőttek érdeklő-
désére is számít, Kormos 
Anett stand-up programja 
(október 20.) vonzó lehet, de 
izgalmasnak ígérkezik a be-
szélgetés Szentesi Éva és 
Fiala Borcsa írókkal (októ-
ber 13.), a WMN munkatár-
saival.

Ha már közösségi háznak 
nevezzük a parkvárosihoz 
hasonló intézményeket, ak-
kor természetesnek vesz-
szük, hogy valódi közössé-
gek is bemutatkozhatnak, 
otthonra találhatnak, mint 
például az igazán aktív Iro-
dalomkedvelők Klubja. Az 

IRKA szervezésében nyílik 
a Képzőművészek Érdi Kö-
zösségének tárlata (október 
11.), amihez felolvasás, a 
Szirmok Pedagógus Női Kar 
fellépése és a Magtár Hagyo-
mányőrző Együttes tánchá-
za kapcsolódik. Ugyancsak 
ők kínálják Szigeti Eszter és 
Varga Zoltán megzenésített 
versekből álló műsorát (ok-
tóber 15.), amihez kapcsoló-
dik az Alma Latina együttes 
koncertje, s természetesen 
ezen a napon is lesznek felol-
vasások.

A könyvtár is hamarosan 
itt várja régi és új parkváro-
si olvasóit hétfőn és kedden 
10–18, csütörtökön 9–17 és 
szombaton 8–12 óráig.

QQ -y-

A zene világnapja

Ősi hangszerektől a hangversenyig
A neves hegedűművész és karmester, Yehudi Menuhin 
javaslatára immár több évtizede október 1-jén ünnepel-
jük a zene világnapját. Nem mintha más napokon nem 
énekelnénk vagy nem hallgatnánk muzsikát, de ez a nap 
alkalmat kínál arra, hogy nagyobb figyelmet szentel-
jünk a hangszereknek és a muzsika különféle válfajai-
nak, valamint megemlékezzünk legnagyobb alakjairól.

Városunkban a korábbi 
években a Zenei Könyvtár jó-
voltából közös főtéri éneklés 
is fémjelezte ezt a napot, idén 
ez technikai okok miatt el-
maradt, viszont az iskolák 
többségében saját szervezés-
ben tartottak zenei progra-
mokat a diákoknak. Az Érdli-
geti Általános Iskolában Gu-
lyás Ferenc hangszerkészítő 
és népzenész volt a vendég, s 
mind az alsós, mind a felsős 
tanulók jó néhány ősi és eg-
zotikus hangszerrel is megis-
merkedhettek. Mindkét épü-
letben több száz kíváncsi te-
kintet szegeződött az előadó-
ra, aki nemcsak bemutatta, 
hanem meg is szólaltatta a 
muzsika ezen egyszerű, ám 
mégis különleges eszközeit. 
A természet adta csörgőktől 
a fúvósokon át a húros hang-

szerekig szinte mindegyik 
felcsendült, sőt egyik-mási-
kon a bátrabb diákok maguk 
is előadhattak – természete-
sen még gyakorlásra szoruló 
– produkciót. A program 
szervezőjének, Törökné Mol-
nár Gabriellának sikerült 
ezzel a műsorral emlékeze-
tessé varázsolni az iskolai 
hétköznapok egyikét. Külö-
nösen nagy sikere volt a kö-
zös éneklésnek, amikor több 
száz torokból hangzott el 
egy-egy szívesen énekelt 
népdal.

Természetesen a zene vi-
lágnapjáról a Lukin zeneis-
kola növendékei is minden 
évben megemlékeznek. Ők 
az idén begyakorolt, ked-
venc műveiket tűzték műsor-
ra a pénteken, október 5-én 
sorra kerülő hangversenyü-

kön. A Szepes Gyula Művelő-
dési Központban 18 órakor 
kezdődő koncerten várható-
an tizenöt zeneiskolai nö-
vendék lép közönség elé. 
Nemcsak a felcsendülő 
hangszerek, hanem a kivá-
lasztott zeneművek is rop-
pant változatosak lesznek. 
Haydn, Mozart és Chopin 

művei éppúgy felcsendülnek, 
mint Nagy Olivér, Bartók 
Béla és Kodály Zoltán szer-
zeményei. A diákok által elő-
adott muzsika fuvolán, trom-
bitán, hegedűn, zongorán, 
harsonán, xilofonon és gor-
donkán lesz hallható.

Az Érd Zenekultúráért 
Alapítvány és az érdi önkor-

mányzat által támogatott 
hangversenyre minden ze-
nekedvelőt várnak a műsor 
szervezői, hiszen maga a 
világnap kezdeményezője is 
a zene spontán megnyilvá-
nulását, a sokrétű muzsika 
megszólaltatását szorgal-
mazta ebből az alkalomból.

QQ B.E.

Az Érdligeti Általános Iskolában jó néhány egzotikus hangszerrel is megismerkedhettek a diákok

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
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szabvány
dekor ajtók
raktárról!

Szervező:
Oláh Zoltán, órás – Érd, Budai út 22.

www.oraborze-erd.hu • www.orajavitas.hu
+36-30-251-98-43, +36-23-345-845

VII. ÓRABÖRZE
ÉRDEN

2017. október 15-én
az Érdi Vigadóban!
(2030 Érd, Alsó u. 2.)

ÉRTÉKBECSLÉS, VÉTEL,
ELADÁS, CSERE

Belépődíj: 1.000 Ft/fő
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Egy elfeledett költő
Az elfeledett, lappangó művek szakértője és lelkes föl
kutatója, Urbán László újabb kötettel mutatkozott be – a 
végén tényleg betartja ígéretét, és a századik kötetig 
meg sem áll –, ezúttal Emőd Tamás verseit gyűjtötte 
kötetbe, ami az Aegis Kultúráért és Művészetért Köz
hasznú Alapítvány gondozásában jelent meg.

Emőd Tamás kevéssé is-
mert alakja költészetünk-
nek, életműve kissé feledés-
be merült az olyan kortársak 
mellett, mint például Ady 
Endre, akivel szoros barát-
ságot ápolt, s együtt bábás-
kodtak Nagyváradon a Hol-
nap irodalmi antológia létre-
jötténél. Kortársai valószí-
nűleg többre értékelték 
Emőd költészetét, mint az 

utókor, Franyó Zoltán egye-
nesen magyar Rimbaud-nak 
nevezte, Tóth Árpád mérsé-
keltebb elragadtatással, de 
szintén elismeri zseniális 
formakészségét.

A nagyváradi évek után 
Budapesten olyan kevésbé 
fennköltnek ítélt műfajokban 
aratott sikereket, mint san-
zonok szövegének írása, s 
Nagy Endrével együtt a ma-

gyar kabaré megteremtésén 
fáradozott. Kevesen tudhat-
ják például, hogy a rádió 
1960-as években népszerű 
dalküldő műsorának címét 
az ő verséből kölcsönözték: 
„szív küldi szívnek, szíve-
sen…” De Emőd Tamás nem 
ragadt le a könnyű szórakoz-
tatásnál, sikeresek voltak há-
borús versei és egyfelvoná-
sos rövid drámái is. S színhá-
zi szakembernek is számí-
tott, volt dramaturg, művé-
szeti vezető, színigazgató 
különböző társulatoknál.

Életében hat verseskötete 
jelent meg, 1938-ban sajtó 
alá rendezett egy gyűjtemé-
nyes válogatást, de hirtelen 
bekövetkezett halála miatt 
ez már nem jelenhetett meg. 
Ezt a munkát fejezte be lé-
nyegében Urbán László az-
zal, hogy 150 eddig nem is-
mert verssel megtoldva kö-
tetbe rendezte Emőd Tamás 
életművét, figyelmünkbe 
ajánlva egy elfeledett költő 
munkásságát.

Ahogy ez már Urbán Lász-
ló könyvbemutatóin megszo-
kott, ezúttal is Bíró Erzsébet 
illusztrálta fölolvasásokkal 
az elhangzottakat.

QQ (mnp)
Urbán László 150, eddig nem ismert Emőd Tamás-verset rendezett 
kötetbe

Any agszerű térélmény
Azért készítek szobrokat, mert mást nem tehetek – vall
ja magáról Nagy Gábor Mihály, alias NAGÁMI, Munká
csydíjas szobrászművész, s hozzáteszi még, hogy szá
mára ez az egyetlen létformája a világban való jelenlét
nek. Az Érdi Galériában rendezett tárlatot P. Szabó Ernő 
művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe.

Egy kisfiú pingpongütőt 
faragni ment egy szakkörbe, 
nagyjából fél évszázaddal 
ezelőtt. Ebből a gyerekből 
lett aztán NAGÁMI, a ma-
gyar képzőművészetben im-
már 30 éve jelen lévő és meg-

határozó szobrászművész, a 
pingpongütőből pedig fa-
szobrok. Az anyagpaletta 
aztán bővült acéllal (krómo-
zottal és rozsdással), bronz-
zal, kővel és természetesen 
üveggel. S mindezek a gon-

dosan megmunkált anyagok 
békésen megférnek egymás-
sal egyetlen mű alkotóele-
meiként. Ellentétes, eltérő 
jellegzetességüket anyag-
szerűségük megőrzése – sőt, 
hangsúlyozása – mellett 
harmóniává oldja vagy in-
kább ötvözi az alkotó szán-
déka. Olyan művekké, ame-
lyeket szokás posztkubistá-
nak nevezni, de geometri-
kusnak vagy minimalistá-
nak is akár. A művész erről 

azt mondja, számára 
fontos, hogy tiszte-
lettel, tartózkodás-
sal közelítsen az 
anyagokhoz, s sajá-
tosságaik szerint 
igyekszik velük bán-
ni, nem megerősza-
kolva eredeti tulaj-
donságaikat, csak 
annyit és úgy módo-
sítva, amennyire az 
éppen szükséges.

Fő jel lemzőjük 
mégis az anyagsze-
rűség, amint azt P. 
Szabó Ernő is ki-
emelte megnyitójá-
ban, meg az, hogy 
ezekből az alapele-

mekből, -anyagokból képes 
NAGÁMI olyan struktúrákat 
létrehozni, amelyek egyedi 
módon ragadják meg és ér-
telmezik a teret, s ez a kiter-
jesztett tér vonja-vonzza ma-
gához a szemlélőt. Olyan ez 

– állapította meg a művé-
szettörténész –, mintha az 
élet alapállomásaiból lenne 
képes a művész értelmezni 
magát az életet, a születéstől 
a halálig tartó folyamatot.

QQ M. NagyNAGÁMI tisztelettel, tartózkodással közelít az anyagokhoz

Struktúrák, amelyek egyedi módon ragadják meg és értelmezik a teret
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Vannak tragédiák, amikbe 
könnyebb lenne belehalni, mint 
túlélni.

Hanna (Sarah Polley), az 
emigráns fiatal lány egy gyár-
ban dolgozik, 4 éve nem vett ki 
szabadságot, csak csirkén, rizsen 
és almán él. Minden alkalommal 
új szappant használ. Hallását 
majdnem teljesen elveszítette, 
hallókészülékét többnyire kikap-
csolja. Természetesen egyedül él. 
Főnöke szabadságra küldi, ami 
alatt elvállalja, hogy egy olajfúró 
tornyon megsérült munkást ad-
dig gondozzon, amíg kórházba 
tudják szállítani.

Josef (Tim Robbins), a bal-
esetet szenvedett munkás át-
menetileg elveszítette látását, 
megégett és karja tört. A hallását 

vesztett nővér és a vak férfi sza-
vakkal keveset kommunikálnak, 
de mégis különleges meghittség 
alakul ki köztük. Hannáról a film 
végéig csak annyi derül ki, hogy 
profi ápoló. A férfi hamarabb 
megnyílik: elszerette legjobb 
barátja feleségét, aki ezért ön-
gyilkos akart lenni. Az ő mentése 
közben szerezte súlyos sérüléseit 
és élete végéig tartó lelkiisme-
ret-furdalását.

Az ágytálazáson, vérvételen, 
morfiuminjekciók beadásán, 
Josef etetésén kívül nem történik 
más, de a szavak egyre nagyobb 
jelentőséget nyernek, mígnem 
az utolsó napok egyikén fény 
derül Hanna életének tragédiá-
jára és a narratív kislányhangra. A 
férfi, miután visszanyerte látását, 

keresni kezdi Hannát, eközben is-
meri meg teljes történetét a dél-
szláv háborút túléltek rehabilitá-
ciójával foglalkozó pszichiátertől.

A film az amerikai–kanadai 
szereplők ellenére spanyol, pro-
ducere Pedro Almodóvar, ren-
dezője Isabel Coixet. A katalán 
rendezőnőnek nem ez az első 
közös filmje a Váratlan utazásból 
megismert Sarah Polleyval: Az 
élet nélkülem egy szintén élet 
és halál határán álló nő utolsó 
napjait meséli el kijelentő mon-
datokban.

A filmet 2005 legjobb spanyol 
filmjének választották, 4 Goya-
díjat kapott.

A film kölcsönözhető a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárából.

A szavak titkos élete

a szabadság napja
október  23.

1956.

2017. október 23., hétfő 11 óra
Ünnepség és koszorúzás
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

Köszöntőt mond: T. Mészáros andrás polgármester

Emlékező ünnepi beszédet mond: dr. aradszki andrás államtitkár, országgyűlési képviselő

Közreműködik: kereszTes ildikó előadóművész,

  ŐzE Áron Jászai Mari-díjas színművész,

  HarMónia vegyes kar – karnagy Hornyák Tamás

Helyszín: Érd városközpont, az 1956-os emlékmű tere

Az ünnepséget követően a művelődési központban: az érdi kaMarazenekar koncertje Kodály  
zoltán műveiből, művészeti vezető: rédai Erzsébet. Közreműködik a törökbálinti CanTabile 
VEgyEsKAr, karnagy Vékey Marianna.

az 1956-os forradalom  és szabadságharc áldozatainak emlékére

Emlékező beszédet mond: siMó károly alpolgármester

Közreműködik:
 PaPP János – Vörösmarty Mihály gimnázium
 nagy PéTer – Harmónia Vegyes Kar tagja

Helyszín: 
 Érd – a Megtorlás Emlékműve, az Ötvenhatosok tere

2017. november 4., szombat 17 óra
MegeMLékezés és koszorúzás

az emlékezés napja
november 4.

1956.

www.konczzsuzsa.hu
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november 16. 
csütörtök 19 óra

Jegyek már 
válthatók 
a művelődési 
központ 
pénztárában
5500, 5000
4500, 4000 
forintos áron 
munkanapokon 
10–18 óráig

Jótékonysági futás
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2017. október 7.-én szombaton 
10:00–14:00 óra között A FÉSZEK GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET GYERMEKEK ÁT-
MENETI OTTHONA javára szervezett JÓTÉKONYSÁGI FUTÁSRA-RENDEZVÉNYRE. 
Helyszín: Érd, Főtér - Múzeumkert (Magyar Földrajzi Múzeum) A rendezvény 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával kerül megrendezés-
re. A rendezvény további támogatói SZEKERES ADRIEN énekesnő, dalszerző, 
RIPPEL FERENC és RIPPEL VIKTOR a kilencszeres világrekorder artistaművész 
testvérpáros, érdi futók-önkéntes segítők. Az eseményre mindenkit szeretet-
tel várunk. Mindenki maga dönti el, hogy mekkora összeggel támogatja Átme-
neti Gyermekotthonunkat. Idén a befolyt összegből Otthonunk konyhájának 
teljes felújítását szeretnénk megvalósítani. A támogatásra a futás regisztráci-
ójánál, a helyszínen van lehetőség, illetve történhet banki átutalással is a Fé-
szek Gyermekvédő Egyesület OTP Bank. Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára: 
11742111-20027928. (Kérjük a Támogatóinkat a közlemény rovatba írják be 
„Jótékonysági futás”.)

Program: 

³³ 10:00 megnyitó, rövid bemutatkozás, köszöntők
³³ 10:10 bemelegítés Bartos Dávid IRONMAN-triatlonistával
³³ 10:30-13:30 RAJT – Futás

A futás útvonala 2,5 km-es meghatározott útvonal. Attól függően, ki hány 
kört vállal, határozza meg a táv hosszát. Ennek megfelelően a szakaszos rajtok 
a következők:

³³ 10:30 10 km-es és e fölötti táv 
³³ 11:00 7,5 km-es táv 
³³ 11:30 5 km-es táv
³³ 12:00 2,5 km-es táv

Akinek sok a 2,5 km, azok egy külön útvonalon teljesíthetnek 1 km-t, rajt-
időpontoktól függetlenül a futás ideje alatt.

Időben 13:30 ig mindenkinek célba kell érkeznie.
A futással párhuzamosan érdekes színpadi műsorokkal várjuk az érdeklő-

dőket, támogatókat. 

III. Állati Jó Családi
és Örökbefogadási Nap

2017.október 08. vasárnap
                       10 -18 közöttProgramok:

Szervezők:

Érden a Városi FotérenÉrden a Városi Fotéren

Médiapartner:

10.00 Megnyitó 
10.10 JP Dance Company táncbemutatója
10.20 Azúr Kutyaiskola bemutatója
10.40 Sándor Jázmin ének előadása
10.50 Bonton TSE bemutatója
11.00 Rendőrkutya bemutató
11.20 Capoeira bemutató
11.30 Miki & Niki 
11.50 Zöld Zebra kutyabemutató
12.10 Zsonglőr show
12.30 Ivi bohóc műsora
12.50 Exzotic Kávézó hüllőbemutatója
13.10 Radics Béci ének előadása
13.30 Érdi Torna Club bemutatója
13.40 Ebdorádó kutyabemutató
14.00 Rajzpályázat díjátadó
14.30 Pingvin Pityu
14.50 Érdi Tánc Sport Egyesület bemutatója
15.00 Solymász bemutató
15.20 Frutti TSE bemutatója
15.30 Masters bemutató és egyéb fellépők..
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Jöjjön el Ön is Családjával
és akár négylábú

kedvencével együtt.
Szeretettel várunk mindenkit!

51
83

25

KAMATTAL
0%

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

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

fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,

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

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

• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

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

250 g, 1680 Ft/kg

450 Ft/db helyett

Persil mosószerek
sógél: 20 mosásra, többféle,
6 l, 44,5 Ft/mosás, 609,59 Ft/l
sópor: 20 mosásra, többféle,
kg, 44,5 Ft/mosás, 635,71 Ft/kg

80 Ft/db helyett

Pe-Po szilárd
alágyújtós
300 g, 900 Ft/kg

350 Ft/db
helyett

Sindy papírzsebkendő
3 rétegű, többféle, 100 db/cs, 1,15 Ft/db

145 Ft/cs helyett

Pur kézi mosogatószer
többféle, 900 ml, 366,67 Ft/l

390 Ft/db helyett

AKCIÓ! 420Ft/db

AKCIÓ! 330Ft/db

Lenor textilöblítő
többféle, 63 mosásra, 1900 ml,

12,54 Ft/mosás, 415,79 Ft/l

980 Ft/db helyett

AKCIÓ! 115Ft/cs

AKCIÓ! 790Ft/db

Ajánlatainkkizárólagazérdi EuroFamilyüzletünkben, 2017. október 6-tól október 13-ig érvényesekakészlet erejéig.

Érd, Budai út 28.,Nyitva tartás:H-Szo: 8-20h, V: 9-15h www.eurofamily.hu

2017. október 6–13.
AKCIÓ! 270Ft/db

AKCIÓ! 890Ft/db

12 | 2017. október 4. |    program

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
TÁNCHÁZ
Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat keddenként 18 órától nemzetiségi 
táncházat indít a Szepes Gyula Művelődé-
si Központban.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
Október 7-én, szombaton 9–12 óráig

MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
Hetvenkedő János
A Magyar Népmeseszínház előadása.
Óvodásoknak 10 órakor, kisiskolásoknak 14 órakor
A háromalkalmas bérlet ára 2250 Ft, al-
kalmi belépőjegy 890 Ft
Október 9-én, hétfőn

„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!” BÉRLET
Indul a bakterház
Vígjáték két részben
Alkalmi belépőjegy 3400 Ft
Október 15-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
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

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Az Andreetti Károly Általános Iskola és 
Művészeti Iskola kerámia szakkörös nö-
vendékeinek kiállítása. Művészeti vezető: 
Szekér Gizi fazekas
Megtekinthető október 30-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Hogy utadat el ne téveszd – 
feszületek, keresztek
Tanos Miklós fotókiállítása
Megtekinthető október 31-ig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Terménybemutató tapasztalatai
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 6-án, pénteken 18 órakor

VITALITÁSKLUB
Mérlegen az életem
Mit hoz a tudatalattink gyermekkorból, 
vagyis mivel születtünk és mit örököltünk 
a tudatalattinkban?
Október 9-én, hétfőn 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Októberi 3 napos fotóstúra 
megbeszélése, képnézegetés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 10-én, kedden 18 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Kora tavasz Mexikóban
Előadó Varga Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 12-én, csütörtökön 17 órától

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Szabó Magda születésének 100. 
évfordulója
Felolvasás 15.30 órától
Tarnócziné Barabás Irén alkotói 
estje
Könyvbemutató 18 órától
Október 13-án, pénteken

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
REFORMÁCIÓ 500
Vándordiákok Európában
A reformáció és a peregrináció
Megtekinthető október hónapban
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 szolgál-
tatásairól és díjszabásáról bővebb in-
formációk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
Bővebb információt honlapunkon és 
könyvtárunk egyéb elérhetőségein kap-
hatnak az érdeklődők

BETLEHEMKÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
A pályázattal kapcsolatos időbeli üte-
mezést (leadás, szavazás) és minden 
tudnivalót megtalálnak könyvtárunk 
honlapján!
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FELNŐTTKÖNYVTÁR
FILMBEMUTATÓ
A szeptember katonája
Beszélgetés Zajti Ferenccel, a film készí-
tőjével. Az érdi LEMKE és a CSZVK közös 
rendezésében
Október 11-én, szerdán 17 órakor

KÖNYVAJÁNLÓ
Az utazás szerelmeseinek
Október 15-ig

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Megbocsátás hete, könyves 
zsákbamacska, kvízjátékok
Október 8-áig

ALKOTÓ OLVASÓ
Folt hátán folt 2.
Rónyainé Varga Tünde patchwork lakás-
textiljei
Megtekinthető október 18-áig

GYERMEKKÖNYVTÁR
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Megbocsátás hete, zsákbamacska, 
világjáró játékok
Október 8-áig

FOGLALKOZÁS
Az állatok világa
Október hónapban

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

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

TÁRLAT
Nagámi, Munkácsy-díjas 
szobrászművész kiállítása
Megtekinthető október 21-ig

OkTóbEr 9., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Siófok KTC KFT–Érd
21:10  Az 1956-os forradalom hatásai Érden
 Pergel Antal előadása
21:25 bibliai Szabadegyetem 66/90. rész
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

OkTóbEr 10., kEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép      
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Full Playback
20:55 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:45  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Siófok KTC KFT–Érd (ismétlés)
22:55 Műábránd
23:25 Mozgás
 sportmagazin
23:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10 Híradó
 0:25 Tűzijáték

OkTóbEr 11., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 67/90. rész
21:00 Próbajáték
 magyar dokumentumfilm

21:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:05 Híradó
 23:20 Tűzijáték

OkTóbEr 12., CSÜTÖrTÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 119. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–GyőrI Audi ETO KC
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  Az 1956-os forradalom hatásai Érden
 Pergel Antal előadása
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10    Híradó
 0:25 Tűzijáték

OkTóbEr 13., PÉNTEk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 119. rész
20:00 Műábránd
20:30 Piktorok városa – Nagybánya
 videófilm  
21:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:00   Vasúti építészet Magyarországon
 ismeretterjesztő film

22:50 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:20 Mozgás
 sportmagazin
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:05  Híradó
 0:20 Tűzijáték

OkTóbEr 14., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Az 1956-os forradalom hatásai Érden
 Pergel Antal előadása
19:45 Fény-kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45  Próbajáték
 magyar dokumentumfilm  
21:35 bibliai Szabadegyetem   67/90. rész
 dokumentumfilm
22:35   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:05 Tűzijáték

OkTóbEr 15., 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 Piktorok városa – Nagybánya
  videófilm  
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50  Az 1956-os forradalom hatásai Érden
 Pergel Antal előadása
23:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:35 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:05  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.

2017. október 11. (szerda)

17.30 A Poly–Art csoport kiállításmegnyitója  
	 –	Képzőművészek	Érdi	Közössége	

17.45	 IRKA-felolvasások	a	diákcsoporttal	 
 – Hlinyánszky Doma (slam poetry), Sápi Luca,  
	 Szatmári	Kristóf,	Pálfi	Nándor,	Szigetvári	Zsófia

18.15	 Szirmok	Pedagógus	Női	Kar,	karnagy:	Stiblo	Anna	

19.00	 A	Magtár	Hagyományőrző	Együttes	táncházzal		
	 összekötött	műsora	–	vezető:	Hudák	Ágnes

2017. október 13. (péntek)

		9.00	 Babaszínház	 
	 –	Kezeslábas	Társulat	Játszótér	című	előadása

18.00	 Szentesi	Éva,	Fiala	Borcsa:	Két	tudás	egy	 
	 csárdában	–	Kerekasztal-beszélgetés	 
	 és	könyvdedikálás	–	moderátor	Both	Gabriella

2017. október 14. (szombat) 

16.00	 Kovácsovics	Fruzsina:	Elfeledett	mézescsók	 
	 –	Interaktív	koncert	gyerekeknek	

2017. október 15. (vasárnap)

15.00	 Szigeti	Eszter	és	Varga	Zoltán	megzenésített	versei

15.45	 	IRKA-felolvasások:	Dimenziós	versek,	prózák	–		
	 VVulcano,	Móczár	Csaba,	Horváth	István,	 
	 Somfai	István,	Szabó	Ilona	Valéria,	Daróci	Lajosné	

17.30	 Alma	Latina	együttes	koncertje	

A	PROGRAMOK	INGYENESEN	LÁTOGATHATÓK

MEGNYITÓ	PROGRAMOK	-	2017.	október	11–21.

PARKVÁROSI 
KÖZÖSSÉGI 

HÁZ
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Érdi Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 
2017. 10. 16-tól 2020. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érdi Szivárvány Óvoda – 
Napsugár Tagóvoda, Hegesztő utca 2–8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3–7 
éves gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő szakmai kapcsolat szülőkkel és kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 pályakezdőket is várunk – 1 év alatti szakmai tapasztalat;
•	 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okirat másolata,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 egyéb végzettségeket igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Inczéné Papp 
Márta vagy Farkas Lászlóné nyújt, a 06-23-372-506-os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Hegesztő utca 2–8. Érdi 
Szivárvány Óvoda). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 209, valamint a 
munkakör megnevezését: óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Inczéné Papp Márta vagy Farkas Lászlóné 
részére a szivarvany@erd.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Inczéné Papp Márta vagy Farkas Lászlóné 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Hegesztő utca.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető 
döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

Érdi Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 2017. 
10. 16-tól 2020. 06. 30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye:
•	 Érdi Szivárvány óvoda, Hegesz-

tő utca 2–8.
•	 Érdi Szivárvány Óvoda – Nap-

sugár Tagóvoda, Tárnoki út 
58–62.

•	 Érdi Szivárvány Óvoda – Tus-
culanum Tagóvoda, Gárdonyi 
Géza utca 1/B.

•	 Érdi Szivárvány Óvoda – Me-
seház Tagóvoda, Gyula utca 
33–37.

•	 Érdi Szivárvány Óvoda – Kis-
fenyves Tagóvoda, Erkel utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az Érdi Szivárvány 
Óvodában és 4 tagóvodájában a 
pszichológusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 egyetem, pszichológus;
•	 pályakezdőket is várunk – 

legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat;

•	 magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen 
előélet.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló okirat 
másolata,

•	 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány,

•	 egyéb végzettségeket igazoló 
okiratok.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. október 10. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Inczéné Papp Márta vagy 
Farkas Lászlóné nyújt, a 06-23-372-
506-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az 

Érdi Szivárvány Óvoda címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Hegesztő utca 2–8.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 209, 
valamint a munkakör megne-
vezését: óvodapszichológus;

•	 elektronikus úton Inczéné Papp 
Márta vagy Farkas Lászlóné 
részére a szivarvany@erd.hu 
e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Inczéné Papp 
Márta vagy Farkas Lászlónéré-
szére, Pest megye, 2030 Érd, 
Hegesztő utca 2-8.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: az intézményvezető döntése 
alapján.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. október 13.

FELHÍVÁS
„Érd Város Szociális Munkájáért Díj”

odaítélésére
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról 
és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet 
11. § (1) bekezdése alapján Érd Város Szociális Munkájáért Díj adomá-
nyozható a város szociális ellátása érdekében végzett példaértékű mun-
kát, valamint az elesettek gondozásában kifejtett kiemelkedő tevékeny-
séget végző személyek, közösségek részére.

Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a 
Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt. Az elismerés átadására a 
Közgyűlés novemberi ülésén kerül sor.

A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani személyesen az 
Érd, Budai út 8. szám alatt, vagy postai úton a 2030 Érd, Alsó utca 1. 
címre.

Benyújtási határidő 2017. október 10.

Érdi Szivárvány Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érdi Szivárvány Óvoda – 
Tusculanum Tagóvoda, Gárdonyi Géza utca 1/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása, 3–7 
éves gyermekek fejlesztése, nevelése, nagyfokú gyermekszeretettel. 
Együttműködő szakmai kapcsolat szülőkkel és kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 pályakezdőket is várunk – 1 év alatti szakmai tapasztalat;
•	 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen elő-

élet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okirat másolata,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•	 egyéb végzettségeket igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Inczéné 
Papp Márta vagy Farkas Lászlóné nyújt, a 06-23-372-506-os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi Szivárvány Óvoda címére 

történő megküldésével (2030 Érd, Hegesztő utca 2–8. Érdi 
Szivárvány Óvoda). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 209, valamint a 
munkakör megnevezését: óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Inczéné Papp Márta vagy Farkas Lászlóné 
részére a szivarvany@erd.hu e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Inczéné Papp Márta vagy Farkas Lászlóné 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető 
döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bursa Hungarica Ösztöndíj

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 52/2017. (IX.28.) 
KÖMÜB határozata alapján ezennel kiírja 2018. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felső-
oktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) Kor-
mányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag a telepü-
lési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők 
részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ezt követően a pályázatot kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a kötelező mellékletek csatolásával lehet 
benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje 2017. november 7.
Benyújtás módja:
•	 személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 

Irodáján (Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza fsz.);
•	 postai úton a Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 

2030 Érd, Alsó u. 1. címre megküldeni. A borítékon 
fel kell tüntetni: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat „A”, vagy „B” típus.

A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap Pályá-
zatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy átvehetők 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 
3. Polgárok Háza fsz.).
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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 
munkaidő.
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 ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 
19. pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: helyi ipar-

űzési adóval kapcsolatos feladatok 
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzat 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 gazdasági középiskolai végzett-

ség, vagy középiskolai végzett-
ség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisz-
tikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés;

•	 magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen 
előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi 

munkakörben eltöltött gya-
korlat,

•	 közigazgatási alapvizsga 
megléte.

Elvárt kompetenciák: rendszere-
zett problémamegoldás, objektivitás, 
jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező-
készség, precizitás, megbízhatóság, 

jó elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.( Korm. ren-

delet 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 pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt 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 Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.(. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-11/2017., valamint 
a munkakör megnevezését: 
adóügyi ügyintéző;

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

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1( 
bekezdése szerinti három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány; a kinevezés határozott időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági Iroda

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Pénzügyi feladatok 
elvégzésében való közreműködés, 
ezzel kapcsolatos részfeladatok 

elvégzése, a hitelesített beérkező 
és kimenő számlák nyilvántartása, 
a kötelezettségvállalás nyilvántar-
tása. Pénztárhelyettesi teendők 
ellátása. Kimenő, bemenő számlák 
adattartalmának ellenőrzése. 
Kiadott előlegek nyilvántartásának 
vezetése. Statisztikák, jelentések, 
adatgyűjtések elkészítésében törté-
nő részvétel. Tárgyieszköz-analitika 
kezelése.
Illetmény és juttatások: az 

illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/
gimnázium, középfokú szakirányú 
iskolai végzettség és/vagy közép-
fokú szakképzettség (pénzügyi-
számviteli ügyintéző OKJ, képesített 
könyvelő(
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivá-

ciós levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a 

személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. október 17. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Póder Mária 
nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Emma utca 
7.(. Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 
1/737/2017, valamint a 
munkakör megnevezését: 

pénzügyi ügyintéző;
•	 elektronikus úton Póder 

Mária részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen 
keresztül;

•	 személyesen Póder Mária 
részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: A munkakör kitöltése 
kizárólag a megjelölt végzettségek-
kel lehetséges. Az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. 
Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul ke-
rültek elküldésre, illetve a pályázó a 
kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának  
határideje: 2017. október 20.

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 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:
•	 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 idő-
pontja: 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.



51
31

65

16 | 2017. október 4. |    hirdetés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Soros György arra akarja rávenni
Brüsszelt, hogy Afrikából és

a Közel-Keletről évente legalább
egymillió bevándorlót telepítsen

az Európai Unió területére,
így Magyarországra is.

Önmit gondol erről?

1. kérdés
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Ismerkedés a Vörösmarty gimnáziummal
Beiskolázási szülői értekezleteket tartottak az Érdi Vö-
rösmarty Mihály Gimnáziumban múlt hétfőn és kedden. 
A telt házas tájékoztatókra nem csupán szülők jöttek el, 
hanem a továbbtanulás előtt álló diákok is.

A négyosztályos gimnázi-
umba készülőket és szülei-
ket szeptember 25-én várták 
a beiskolázási tájékoztatóra. 
Ismertették a 2018/19-es tan-
év beiskolázási rendjét, az 
intézmény tagozatait, és fel-
hívták a figyelmet az iskola 
beiskolázási tanulmányi 
versenyeire is. 

– Gimnáziumunkban a 
jövő tanévben is a megszo-
kott tagozatok – általános, 
idegen nyelvi, matematika, 
biológia, kémia, humán – in-
dulnak – mondta lapunknak 
Szilasné Mészáros Judit 
igazgatónő.

– A Vörösmarty gimnázi-
umba azokat a diákokat 
várjuk, akik valamilyen 
szakirányban képzelik el a 
jövőjüket, tehát tudnak vá-
lasztani a tagozatok kö-
zött, vagy általános tago-
zatra jönnek, és minden-
képp felsőfokú tanulmá-
nyokat céloznak meg – 
mondta az igazgatónő, 
hozzátéve: legnépszerűbb 
az angoltagozat, és a ter-
mészettudományos irány is 
nagyon erős. 

– Az iskolánkba felvételi-
zőknek központi írásbeli 
felvételi vizsgát kell tenni-

ük. A diákoknak december 
8-ig jelentkezniük kell abba 
a középfokú intézménybe, 
ahol meg szeretnék írni a 
központi felvételit. Maga az 
írásbeli január 20-án lesz; 
a diákoknak matematiká-
ból és magyarból kell szá-
mot adniuk tudásukról. At-
tól függően, hogy hova ad-
ják be jelentkezésüket, 
szóbeli vizsga is várhat a 
tanulókra – tette hozzá az 
igazgatónő, aki elmondta 
azt is: egyre tudatosabbak 
a nyolcadik osztályosok, és 
egyre többen jelentkeznek 
az iskola különféle tagoza-
taira. 

– Az ősz folyamán van 
még egy beiskolázási ren-
dezvényünk: komplex ta-
nulmányi versenysorozatot 

hirdetünk, ami évek óta 
nagyon népszerű a kör-
nyék általános iskolásai 
között. A résztvevők bizo-
nyos eredmény elérésével 
mentesülnek a szóbeli vizs-
ga alól, és nagyon jól szóra-
koznak a természettudo-
mányos vetélkedők, elő-
adások során – tette hozzá 
Szilasné Mészáros Judit. 

A gimnáziumban nyolc-
osztályos képzést is indíta-
nak – egy osztállyal –, ami 
szintén rendkívül népsze-
rű: itt négy-négy és félsze-
res a túljelentkezés. Az e 
tagozat iránt érdeklődők-
nek szeptember 26-án tar-
tottak szülői értekezletet.

A Vörösmarty a gimnázi-
umok országos rangsorá-
ban a 31., a vidéki gimnázi-

umok között pedig a 15. he-
lyet foglalja el. Kiemelt fi-
gyelmet fordítanak a tehet-
séggondozásra és a felsőfo-
kú tanulmányokra való fel-
készítésre. Az előző tanév-
ben végzett 160 diák 96 
százaléka folytatta felsőfo-
kú intézményben a tanul-
mányait, és a fiatalok 163 
közép-, illetve felsőfokú 
nyelvvizsgát tettek le. Az 
iskolába járó diákok tanul-
mányi átlaga az előző tan-
évben 4,58 volt, az érettsé-
gizőké pedig egy érdem-
jeggyel (4,7) múlta felül az 
országos átlagot. 

Az iskola tavaly elnyerte 
az Ezüst Eötvös-díjat, pél-
damutató oktatói-tehetség-
gondozói tevékenységéért.

QQ ÁdÁm

Az  időskor lelki zavarai
Nem csökkent az érdeklődés a Zsigmond Király Egye-
tem és az önkormányzat által szervezett érdi szenior 
akadémia iránt az első félévhez képest. Az őszi soro-
zat első előadásán is több mint hatvanan voltak kíván-
csiak dr. Jászberényi József előadására.

Sokakat érintő kérdések-
ről beszélt az előadó, am-
olyan bevezetőként is szol-
gált a mondandója a jövőbe-
ni témákhoz. Pszichológiai 
vagy pszichiátriai problé-
mái számos idős embernek 
vannak, de sokan – talán 
még a fiatalabb családtagja-
ik sem – azt sem tudják biz-
tonsággal eldönteni, hogy 
tényleg szükség van-e szak-
ember segítségére. Jászbe-
rényi József tehát alapvető 
ismeretekkel igyekezett 
szolgálni, például, hogy mi a 
különbség a bölcsész vég-
zettségű pszichológus és az 
orvos, tehát gyógyszeradási 
joggal is rendelkező pszichi-
áter között, milyen problé-
mával melyikükhöz kell for-
dulni, azaz mikor elegendő 
néhány beszélgetés a lélek-
búvárral és mikor kell a 
gyógyszeres terápia. Fi-
gyelmeztetett azonban a 
szakember körültekintő ki-
választásának jelentőségé-
re, néhány támpontot is 
adva, mire figyeljünk, ha 
felkeressük egy pszicholó-
gus vagy pszichiáter rende-
lőjét.

Segítséget azonban csak 
akkor tudunk kérni, ha fel-
ismerjük, hogy erre már 
feltétlenül szükségünk van, 
mert nem múló tünetekkel 
állunk szemben. Ehhez 
akart segítséget nyújtani 
az előadó a különböző pszi-

chiátriai betegségek kate-
gorizálásával és jellemzőik 
közérthető ismertetésével.

Az időskori problémák 
okainak egész soráról be-
szélt Jászberényi József, 
például az öregedés tényé-
nek nehéz feldolgozásáról, 
a családi kapcsolatok meg-
változásáról, a nyugdíjazás 
által okozott estleges sokk-
ról, az egyre több kortárs 
barát és családtag elveszté-
séről. És hát nem utolsósor-
ban a magányról, amit egy 
magáért beszélő adattal 
támasztott alá: Magyaror-
szágon 3,8 millió 50 feletti 
emberből egymilliónál is 
több, aki teljesen magányo-
son éli mindennapjait.

Mindezek a problémák a 
legkülönbözőbb fajtájú és 
súlyosságú pszichiátriai 
betegséget okozhatják, 
amelyek között vannak 
megjátszott zavarok, átme-
neti problémák és a tartós 
betegségek, de visszafor-
díthatatlanok is, mint pél-
dául a demencia, amelyről a 
félév utolsó előadásán lesz 
majd szó. De előbb, a követ-
kező alkalommal (október 
11-én) nem kevésbé fontos 
téma kerül terítékre: az idő-
sek és a közlekedés, dr. 
Szabó Sándor Tibor hasz-
nos ismeretekkel szolgál 
majd mind a gyalogosan, 
mind a gépkocsival közle-
kedőknek. Q -y-

Megbecsülés és gondoskodás
Az érdi nyugdíjasokat ün-
nepelték péntek délután a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban. Az idősek vi-
lágnapja alkalmából dr. 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képvi-
selő köszöntötte a szépko-
rúakat.

– Köszöntöm azt a nemze-
déket, amely kemény mun-
kával és kitartással megte-
remtette a feltételeket ah-
hoz, hogy a ma aktív korosz-
tály elvégezze tanulmányait, 
munkához juthasson és de-
mokráciában élhessen. Meg-
becsülni az időseket és gon-
doskodni róluk a társadalom 
és a kormány erkölcsi köte-
lessége is – emelte ki a ke-
reszténydemokrata politi-
kus, hangsúlyozva: nem tér-
het vissza az a politika, 
amely ezt az erkölcsi köte-
lességet elmulasztotta, és 
amely az időseket létbizony-
talanságba taszította.

– A kormány az elmúlt hét-
nyolc évben Európa számos 
országával szemben, a vál-
ság ellenére is megőrizte a 
nyugdíjak vásárlóértékét és 
növelte összegét. Több alka-
lommal infláció feletti nyug-
díjemelést hajtott végre – 
mondta az országgyűlési 
képviselő, hozzátéve: a gon-
doskodás része a 2013-ban 
bevezetett rezsicsökkentés 
is, valamint az a lehetőség, 
hogy 40 év munka után a nők 
nyugdíjba mehetnek.

– Vállaltuk, hogy meg-
szüntetjük a kommunista 
diktatúrát kiszolgáló egyko-

ri pártvezetők extra nyugdí-
jait. Ezt is végrehajtottuk. 
Nem hagyjuk büntetlenül az 
idősek sérelmére elkövetett 
bűncselekményeket: a négy 
éve életbe léptetett büntető 
törvénykönyv minősített 
esetté tette az idősek sérel-
mére elkövetett rablást, bán-
talmazást, sikkasztást és 
csalást – tette hozzá Aradsz-
ki András, aki szót ejtett az 
egészségügyi fejlesztések-
ről is. Hangsúlyozta azt is: a 
kormány betartja a 2010-ben 
tett vállalását, megőrzik a 
nyugdíjak reálértékét, és ha 
minden jól megy, ebben az 
évben nyugdíjprémium kifi-
zetésére is sor kerülhet, 
amennyiben a gazdasági nö-
vekedés meghaladja a 3,5 
százalékot.

– Idén 24 milliárd, jövőre 
32 milliárd forintot fordí-
tunk erre a célra – mondta 
Aradszki András, aki vége-
zetül azokról a fejlesztések-
ről ejtett szót, amelyek az 
időseket is érintik: a Topoly 
utcai új szociális intézmény-

ről, a járóbeteg-szakellátó 
tervezett és a háziorvosi 
rendelők már elvégzett fel-
újításáról. Szavait Szent II. 
János Pál pápa időseknek írt 
üzenetével zárta, kifejezve 
megbecsülését az öregkor 
értékei, életadó szeretetük, 
tapasztalatuk, bölcsességük 
iránt.

Az ENSZ közgyűlése 1991-
ben nyilvánította október 
1-jét az idősek világnapjává. 
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ azóta tart ünnepi 
műsort az érdi szépkorúak 
számára. A nézőtér idén is 
zsúfolásig megtelt a nyugdí-
jasklubok tagjaival, illetve 
az érdeklődő idősekkel. A 
rendezvényen részt vettek a 
városvezetők, képviselők, il-
letve az idősügyi tanács el-
nöke és tagjai is. A színpa-
don Madarász Katalin és 
Tarnai Kiss László nótacso-
korral örvendeztette meg a 
nyugdíjasokat. A szépkorúa-
kat az idősügyi tanács egy-
egy szál virággal lepte meg.

QQ Á. K.

Dr. Aradszki András kifejezte megbecsülését az öregkor értékei, élet-
adó szeretetük, tapasztalatuk, bölcsességük iránt
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Prémiumminőségű, magyar fejlesztésű
egészségvédő termékek szakáruháza

VITAPRO étrend-kiegészítő szaküzlet
Érd, Budai út 11. (Katalin üzletház)

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-16
Szombat: 9-1112

Tel: 0670/576-1688
Email: vitapro2030@gmail.cooom
Facebook: Varga Gyógygombbba Szaküzlet/ Érdwww.palatetok.hu

Bodó Gábor, 06-30/2277-082

www.facebook.com/palatetok

Színes, mintás, bitumenes lemezzel, 12 év garancia

lapostetõ szigetelés, ingyenes felmérés, árajánlat.

Kereteshirdetésekkel
kapcsolatban

várjukérdeklődésétaz
ertekesites@

erdiujsag.plt.hu
e-mail címen,vagy
a06-23/520-117-es
telefonszámon.
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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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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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Eml ékoszlop a nagy mesemondónak
Benedek Elek (1859–1929) erdélyi újságíró, politikus, 
aki azonban ezen foglalkozásoknál sokkal fontosabb 
dolgokkal lett híres. Meséi, mesefeldolgozásai tették 
halhatatlanná, s nem véletlen, hogy az ő születésnapját, 
szeptember 30-át jelölték ki a magyar népmese napjává. 
S ezért éppen most avatták föl emlékoszlopát a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolában.

T. Mészáros András pol-
gármester köszöntőjében 
emlékeztetett rá, hogy a ma-
gyar gyermekirodalom, a 
magyar mese elválaszthatat-
lan Benedek Elek munkássá-
gától. Nemzedékek nőttek 
már föl az ő történetein, azon 
a népmesén, amit irodalmi 
magasságokba emelt, s ame-
lyekkel a hagyományok tisz-
teletére és nem utolsósorban 
hazaszeretetre akarta nevel-
ni a felnövekvő generációkat. 
Szavai – mondta a polgár-
mester – ma is aktuálisak: 
„Ne félj, ne szégyelld szeretni 
a hazát. Ma a világpolgárság 
a divat, de te ne hódolj a di-
vatnak, inkább légy vad ma-
gyar, mint szelíd hazafi. Mi-
nél jobban szaporodnak a 
szelíd hazafiak, annál in-
kább szükség lesz a vad ma-
gyarokra.”

É. Szabó Márta, a Cimbo-
ra Alapítvány elnöke fölidéz-

te gyermekkorát, amikor a 
padlásról lehozott, leporolt 
Cimbora újságokat – ezt a 
hetilapot Benedek Elek szer-
kesztette – olvasgatta, s 
azok lapjain tárult elé elő-
ször a világ. Ez a találkozás 
a mesével, Benedek Elek 
szellemiségével oly erős ha-
tást gyakorolt rá, hogy nem 
is nevezhette volna másnak, 
mint Cimborának a Magyar 
Televízióban évtizedeken át 
szerkesztett, gyerekeknek 
szóló irodalmi műsorát.

Csák Attila szobrászmű-
vész fölidézte az Erdélyben 
és Magyarországon fölállí-
tott Elek-apó kutak történe-
tét, ahogyan Kányádi Sán-
dor költő elképzelését meg-
valósítva különleges kövek-
be vésnek jeleket, fölidézve 
Benedek Elek hőseit. Érden 
kút kialakítására nem volt 
mód, ezért emlékoszlop ké-
szült egy százéves kapuosz-

lopból, amit Sárközi Márta, 
az Érdi Tankerületi Központ 
igazgatója avatott fel.

A meseszobor-avatás ün-
nepségének az alaphangját, 
keretét a Cimbora duó meg-
zenésített versei, Kóka Ro-
zália Magyar Örkség-díjas 
mesemondó története, Tóth 
Johanna kőrösis diák nép-
dalcsokra, az iskola kórusá-
nak dalai színesítették, s 
tették meghitt, bensőséges 
megemlékezéssé a nagy me-
semondó előtt.

A népmese napjáról a Kő-
rösi iskolában nemcsak a 
mostanihoz hasonló jeles al-
kalmakkor emlékeznek meg, 
mint a szoboravatás, hiszen 
11 éve ilyenkor rendezik meg 
a Katyika meg Matyika elne-
vezésű országos mesemon-
dóversenyt Kóka Rozália 
védnökségével. Idén 13 gye-
rek nevezett, s a zsűri értéke-
lése szerint a következő ered-
mény született: alsós korcso-
port 1. Kovács Roland, 2. 
Vámos Luca, 2. Iván Kinga, 
3. Fehér Lili, Különdíj Varga 
Szonja. Felsős korcsoport 1. 
Medveczki Kata, 2. Medvecz-
ki Máté, 3. Oláh Levente.

QQ M. Nagy

Az iskola belső udvarán meghitt környezetben helyezték el Csák At-
tila szobrászművész alkotását, amely Érd város, a Cimbora Alapít-
vány, Farkas Tibor (Aranyalma Kft.) és Kovács Istvánné támogatásá-
val valósulhatott meg

Mol nárkocsi - a hasznos segítség
A múltban a nevéből is 

adódóan a malomban dol-
gozó molnárok használ-
tak molnárkocsit az 
amorf, nehéz és vélhetően 
nagyon nagy mennyiség-
ben képződő gabona őrle-
mények zsákos szállításá-
hoz. Manapság az emberi 
erő drágább mint valaha, 
az ipari termelésben elő-
állított molnárkocsi ára 
pedig lezuhant így a mol-
nárkocsi elterjedt az ipar 
egyéb szegmenseibe, a ke-
reskedelemben, raktárak-
ban, szállítmányozásban. 
A legolcsóbb egyszerű 
molnárkocsi már néhány 
ezer forintért kapható. Na-
gyon kedvelt háztartási 
molnárkocsi a kisméretű 
összecsukható változat, 
mely felhajtható teherhor-

dó lappal rendelkezik, fo-
gantyúja betolható így 
akár az autó csomagtar-
tójában vagy a garázs 
egyik sarkában elfér, de 
hasznos segítség mikor az 
autóból a kartonos ás-
ványvizet a pincébe kell 
vinni. Ismerős a helyzet 
igaz? A négykerekű ösz-
szecsukható kiskocsi 
szintén hasznos segítő a 
mindennapokban. Ezek-
nek a kis összecsukható 
alumínium molnárkocsik-
nak mindössze 3-4 kg a 
súlyuk. Ez ott fontos ahol 
a molnárkocsit nem csak 
tolni, hanem emelni is 
kell, például aki teherau-
tóval szállít boltokba és a 
platóra vissza kell emelni 
a molnárkocsit miután le-
adta az árut.
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www.hubertparketta.hu
2030 Érd, Budafoki út 14.
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Érvényes: 2017. október 31.-ig vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Az akciós termékek üzleteként eltérhetnek.

10 MM-S LAMINÁLT PADLÓK
ÚJ SZÍNEKBEN

KEDVEZMÉNNYEL!25%
Ajándék szegélyléc és alátét fólia!

Hello

ŐSZ

51
8

8
3

5

Ismét az élen az Érdi VSE
Az Érdi VSE az eltiltott Kárász Krisztián nélkül, viszont 
a szülinapos Ország Péterrel vágott neki a Tintahalak 
SE-Szabadkikötő elleni mérkőzésnek. Az első félidőben 
még gól nélküli döntetlenre álltak a felek, aztán a fordu-
lás után kiütéses győzelmet aratott az Érdi VSE az NB 
III Nyugati csoportjának nyolcadik körében.

A találkozó elején mindkét 
csapatnak meg voltak a lehe-
tőségei, az érdiek birtokol-
ták többet a labdát, de ami-
kor helyzetekig jutottak, ak-
kor nem lőttek kapura, míg a 
vendégek is több veszélyes 
támadással próbálkoztak. 
Az első játékrészben az érdi-
ek a széleken próbálták 
megbontani a vendégvédel-
met, de a THSE ezeket jól 
semlegesítette. A legna-
gyobb lehetőség Ország Pé-
ter előtt adódott, aki egy 
jobb oldali szögletet ollózott 
centikkel a kapu fölé.

A szünetben Limperger 
Zsolt két helyen változta-
tott csapatán, Kónya Ben-
jámin helyett Pallagi Bo-
tond, míg a sérülést szen-
vedő Németh Gábor helyett 
Pintér Nikola érkezett. A 
játékrész elején Balázso-
vics Máté harcolt ki sza-
badrúgást az ellenfél tizen-
hatosának jobb sarkánál, 
ezt Melczer Vilmos adta be, 

s Csiszár Zoltán tudott gólt 
érően belepöckölni (1–0).

Aztán percekkel később 
gyönyörű összjáték után ket-
tő volt közte. Pál Szabolcs 
kapott remek labdát Koós 
Gábortól, majd sarokkal to-
vábbított Melczer Vilmos elé, 
aki üresen állt középen, s 
kivárt, majd a kapu jobb alsó 
sarkába passzolt (2–0). Mel-
czer tíz perccel később már 
második gólját szerezte a ta-
lálkozón, amikor Pál Sza-
bolcs kapott remek labdát, s 
önzetlenül passzolt középre, 
az üres kapu előtt álló Mel-
czerhez (3–0).

A folytatásban alábbha-
gyott a lendület, az érdiek 
próbálkoztak, s a végered-
ményt a 83. percben Koós 
Gábor állította be, amikor 
Ország Péter jobb oldali, la-
pos beadását lőtte a rövidbe 
(4–0).

Az érdiek megérdemelten, 
remek második félidei játék-
kal tartották otthon a három 

pontot a három hiányzót is 
felsorakoztató THSE-Sza-
badkikötő ellen.

Limperger Zsolt a találko-
zó előtt úgy fogalmazott, a 
csapat célja, hogy nyerjen, s 
hogy kapott gól nélkül hoz-
zon le egy mérkőzést. Mind-
kettő összejött.

– Ha csak ezeket nézzük, 
akkor mindenki elégedett le-
het, de mindig van egy de… 
Az első félidő nagyon nem 
volt jó, pontatlanok, lassúak 
voltunk, a koncentrációnk 
nem volt jó, úgyhogy az első 
félidőt úgy el kell felejteni, 
ahogy van. A második félidő-
ben viszont hamar meglőt-
tük az elsőt, jöttek a helyze-
tek és rúghattunk volna töb-
bet is – értékelt Limperger 
Zsolt.

– Gratulálok a csapatnak, 
az első félidőben megvolt az 

a két-három lehetőségünk, 
amikből gólt tudtunk volna 
szerezni, sajnos ezeket nem 
rúgtuk be. Csak idő kérdése 
volt, mikor szerezzük meg a 
vezetést, a második félidő-
ben ez elég korán sikerült, 
így az volt csak a kérdés, 
hány kontrát tudunk végig-
vinni. Ez a négy-nullás 
eredmény magáért beszél, 
reméljük, mindig ilyen rosz-
szul fogunk játszani és min-
dig ilyen arányban nyerünk 
– fogalmazott a góllövőlistát 
hét góllal vezető Melczer 
Vilmos.

Élete első NB III-as mérkő-
zésén léphetett pályára a 
nyáron a Százhalombattai 
LK-tól érkező 18 éves Füzér 
Zoltán.

– Az első félidőben kicsit 
döcögősen indult a játék, de 
a másodikra sokkal dinami-

kusabban jöttünk ki. Jó ér-
zés volt, vártam már, hogy 
sorra kerüljek és be tudjak 
állni akár tíz, akár húsz 
percre, a lényeg, hogy pá-
lyán voltam és megvan az 
első NB III-as mérkőzésem. 
Dolgozom tovább és az a cél, 
hogy minél több játéklehető-
séget kapjak – mondta NB 
III-as debütálásával kapcso-
latban Füzér Zoltán.

Az Érdi VSE a Videoton FC 
II Csepel elleni hazai veresé-
gének köszönhetően ismét a 
tabella élére ugrott, s két 
pont az előnye a második he-
lyezett Kaposvárhoz képest.

Limperger Zsolték októ-
ber 8-án, vasárnap a BKV 
Előre vendégei lesznek 15 
órától, míg október 14-én, 15 
órakor a Dunaharaszti  
MTK-t fogadják.

QQ Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–THSE-SZABADKIKÖTŐ 4–0 (0–0)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. 
(Pintér N., a szünetben) – Koós, Kónya (Pallagi, a szünetben), 
Melczer – Balázsovics, Pál Sz., Kelemen P. (Füzér, 81.)
THSE: Csontos – Gólya, Kovács E., Farkas, Sárossy – Sztankó, 
Katona D., Péter A. – Tóth H. (Vincze, 70.), Fodor N. (Jakubek, 
63.), Aranyos (Rácz B., 58.)
Gólszerzők: Csiszár (49.), Melczer (56., 67.), Koós (83.)

Melczer Vilmos kétszer is bevette a THSE kapuját  (Fotó: Balogh István)
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Európai diáksport nap
Huszonhat országban több mint kétmillióan, ebből 300 ezer 
magyar tanuló sportolt egyszerre legalább 120 percet múlt pén-
teken, a magyar kezdeményezésre létrejött európai diáksport 
napján. Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola „2017 mé-
teres váltófutást” és játékos sportversenyeket is szervezett diák-
jainak. Az iskola udvarán a közös bemelegítést Őri Cecília, a Suli 
Kézilabda Utánpótlás Program edzője tartotta, majd Szabó Lau-
ra, Bernát Dorina és Reizinger Sára vezetésével elrajtolt a váltófu-
tás. A legkisebbek játékos sportversenyeken mozoghattak dél-
előtt, ahol Gávai Szonja és Tóth Gabriella segítette és biztatta a 
lurkókat az iskola tornatermében.

34 érem az idei évben!
Az Érdi Kerékpáros és Triatlon SE idén is jó évet zárt. Az elmúlt öt 
hónapban tizenegy arany-, tizenkét ezüst- és tizenegy bronzér-
met zsebelt be a csapat. A hegyikerékpáros utánpótláskorú ver-
senyzők húsz éremmel járultak hozzá a csapat idei sikereihez. A 
legeredményesebb Cser Antónia lett, aki három első és három 
harmadik helyet szerzett. A felnőtt hegyikerékpárosok közül 
idén is Kámán Krisztián lett a legeredményesebb: a Zselic Mara-
tonon és a Velence MTB maratonon győzni tudott, a Vértesbog-
lári MTB Pikniken a második, míg a Mátra Maratonon a harmadik 
helyen ért célba. A Hungaroringen megrendezett Tour de Ring 
24 órás országúti váltóversenyen a négyfős csapatok között a 
Galajda Péter, Kömöz Gergely, Kömöz Róbert, Németh Róbert ver-
senyzőkből álló csapat meggyőző fölénnyel kategóriagyőzel-
met aratott. A triatlonosok közül az ausztriai Klagenfurtban 
megrendezett Iron távot Kömöz Gergely egyéni rekorddal, az 
eXtremeMan Nagyatád IRON versenyt Pálos Gábor szintén egyé-
ni csúccsal teljesítette. Zakariás János Marosi Bencével a páros 
váltóban az első helyen ért célba. A futóknál a zagyvamenti ma-
ratonon Németh Róbert, míg a WadkanZ Trail terepfutóverseny 
félmaratoni távján Cser Attila a budaörsi és biatorbágyi futamon 
is az abszolút második helyen ért célba.

RövidEn

vereség a hazai premieren

Bemutatkozott hazai kö-
zönség előtt a Delta Röplab-
da Sportegyesület Érd az 
NB II-es bajnokság Közép 
csoportjában. A deltások 
3:0-s vereséget szenvedtek 
a Szeged RSE-től az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimná-
zium tornacsarnokában. 
Az első két felvonásban re-
ális esély kínálkozott a ha-
zai sikerre, de a sorsdöntő 
pillanatokban hibáztak 
Tombor Boriék. Mindkét 
játékrészben minimális 
pontkülönbséggel, 25:23-ra 
nyertek a Csongrád me-
gyeiek. A harmadik etap-
ban gyorsan hétpontos 
előnyre tett szert a vendég-
csapat, de onnan is sikerült 
felállnia és egyenlítenie Ve-
ress Katáéknak. A játszma 

megnyerése azonban ezút-
tal sem jött össze, 25:19-re 
győztek a szegediek, a mér-
kőzést pedig 3:0-ra nyerték.

– Sajnos megint magun-
kat vertük meg. Az első két 
játszmában is minimális 
különbséggel kaptunk ki, 
és ha fejben jobban kon-
centráltunk volna, akár 
meg is nyerhettük volna 
ezeket a szetteket – fogal-
mazott Dömötör-Mátrai 
Beáta, a csapat vezető-
edzője. Az érdi NB II-es röp-
labdacsapat legközelebb a 
Tatai AC-SZESE vendége-
ként lép pályára október 
7-én 18 órától, míg a követ-
kező hazai mérkőzésre ok-
tóber 14-én, a Kalocsai SE 
ellen kerül sor 16 órától.

QQ P. P.

Hazai és nemzetközi sikerek
Az Óbudai Baseball Arénában rendezték meg a 2017-es 
év Magyar Baseball Kupáját, amely az érdi majors csa-
pat sikerével zárult, míg az U12-es egység Szerbiában 
lett tornagyőztes.

Alig tért haza a horvátor-
szági tornán ezüstérmes 
érdi majors baseballcsapat, 
a következő hétvégén máris 
újabb nagy megmérettetés 
előtt állt, hiszen Óbudán tar-
tották az idei Magyar Kupa-
küzdelmeket. A finalista ér-
diek nem kezdték jól a házi-
gazda elleni mérkőzést, de 

az első két inninget követően 
összerázódott a csapat, s 
megállíthatatlannak bizo-
nyult. Védekezésben két in-
ninget is nullára hoztak a 
vendégek, míg támadásban 
sorra hozták a pontokat.

Az óbudai együttes nagy 
ütésekkel, jó erővel és takti-
kával küzdött, de egy hazai 

hibát kihasználva az érdiek 
hazafutást értek el, ez pedig 
növelte a csapat lelkesedé-
sét, így az érdiek 9–7-es vég-
eredménnyel hódították el a 
Baseball Magyar Kupát.

A klub U12-es csapata 
Szerbiában vett részt három 
ország öt csapatának rende-
zett nemzetközi tornán. Az 
egynapos viadalon minden 
együttes legalább négy mér-
kőzést vívott, kivéve a döntő-
sök, akik ötöt. Ezen két csa-
pat között voltak az érdiek 
is, hiszen az első négyet há-
rom győzelemmel és egy ve-
reséggel teljesítették.

Az érdi csapat teljes erő-
bedobással nagy előnyre tett 
szert, amit képesek voltak a 
mérkőzés végéig megtarta-
ni. Harkály Junior és Hel-
linger Erik hatalmas haza-
futásokkal segítette a csapa-
tot az első hely megszerzés-
ében. A torna legértékesebb 
játékosa címet is az érdi 
csapat első számú ütője, Hel-
linger Márk érdemelte ki.

A klub október 14-én és 15-
én tartja szezonzáró torná-
ját az ófalusi, Mecset utcai 
pályán.

QQ DOMI
Az érdiek 9–7-es végeredménnyel hódították el a Baseball Magyar 
Kupát



AzALPINE Kft biatorbágyi székhelyén folyamatosan
az európai piacon megjelenő prémium kategóriás autókba
audio-hifi berendezéseket gyárt a legmagasabb minőségben.

Folyamatosan bővülő, tehetséges, lendületes csapatunkba multinacionális
környezetbe keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

MARÓ TECHNIKUS
Munkakörhöz tartozó feladatok:

Termelő berendezések készítése
Fejlesztések kivitelezése
Termelő berendezések
beüzemelése
Marás, esztergálás és egyéb
megmunkálási feladatok ellátása

Elvárások:

Középfokú szakirányú végzettség
(esztergályos)
Releváns 1 éves szakmai tapasztalat
(gyártó/termelő vállalatnál)
2 műszakos munkarend vállalása
Marás, esztergálás, gyártó
eszközök tervezése és
kivitelezésében szerzett jártasság
Alapszintű számítógépes
ismeretek

Amit kínálunk: Versenyképes juttatási csomag,
választható kafetéria, fejlődési és előrelépési lehetőség
technikusi karrierppr rogramunk keretein belül, ingyenes
tréningek, egészségügyi szűrővizsgálatok, helybeni

melegétkezési lehetőség, teljesítmény bónusz, ingyenes
vállalati buszjáratok

Amennyiben hirdetésünk felkeltette figyelmedet, kérjük magyar nyelvű
önéletrajzodat küldd el a job@alpine.hu e-mail címre

06-23/534-111, 06-23/534-122 facebook.com/Alpine Hungary
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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 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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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

ÁLLÁST KÍNÁL

Gyakorlattal rendelkező pultost
felveszünk az érdi Branco Ste-
akhouse-ba. 06-20-5735249

„Biztos munkahely és a fizetés pon-
tosan megérkezik. A MAPEI a 2.
családom. Ez a csapat összetart jó-
ban-rosszban.” (Zs.O. raktáros)

„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat - a megfelelő motivációs
eszközök mellett. Munkatársaimmal
nagyon jó személyes és munkakap-
csolatot alakítottunk ki, emiatt mun-
kaidőn túl is szívesen töltjük együtt
a szabadidőnket.”

(J.A. asszisztens)

Szeretnél Te is ebben
a csapatban
raktáros

lenni Budaörsön?
Önéletrajzokat MAPEI KFT.

allas@mapei.hu
címre kérjük elküldeni.
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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.
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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
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Nagykereskedelmi tevékenységű, 21 éve működő, nemdohányzó cég teljes munkaidős

raktáros/gépkocsivezető
kollégát keres sóskúti telephelyére.

Amunkakör betöltéséhez szükséges: középfokú végzettség, targoncavezetői- és
B kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány, valamint vezetési gyakorlat, a munkába
járáshoz saját gépkocsi, számítástechnikai felhasználói ismeret, rendszeretet és
ügyfélbarát hozzáállás.
Előny, ha a jelentkező rendelkezik ADR járművezetői bizonyítvánnyal, tűzvédelmi
szakvizsgával, integrált készletnyilvántartó programkezelési gyakorlattal.

Feladatok:
• áruátvétel, -kiadás, felrakodás, lerakodás, raktári elhelyezés, rendszerezés,
összekészítés

• raktári dokumentum és számítógépes adatkezelés
• alkalmankénti kiszállítás tehergépkocsival
• raktár, épület, gépjármű karbantartási munkák, illetve ezek követése
• ésszerűen szervezett együttműködés a kollégákkal
• a cégvezető feladatkiosztásainak végrehajtása.

A munkakörnyezet korszerű, a légkör családias, de feladatorientált, a jövedelem ezért
versenyképes és stabil.

Fényképes önéletrajzát, elérhetőségének valamint fizetési igényének megjelölésével,
kérjük, küldje meg a job4U@gmail.hu e-mail címre.
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Ha örökbe fogadná Shirazt vagy Lizát, 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

Shiraz 2 év körüli, kedves, kö-
zepesre nőtt fiatal kutyus, 
ivartalanított kan. Emberek-
kel nagyon barátságos, szu-
ka kutyákkal jól megfér. Moz-
gékony, játékos, családi ked-
vencnek is alkalmas. Régóta 
várja a menhelyen, hogy va-
laki beleszeressen, akihez 
élete végéig ragaszkodhat.

Liza 3,5 éves puli keverék, 
ivartalanított szuka. Nagyon 
kedves, jóindulatú, eleinte 
félénk volt, de már barátság-
gal közeledik mindenkihez. 
Szeretetéhes, de nem tolak-
szik, békés, más kutyákkal is 
kijön. Szőre időnkénti ápo-
lást vagy nyírást igényel, ker-
tes házba költözne szívesen.
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Gépek szereléséhez villamos/la-
katos kollégát keresünk fiatalos
csapatunkba, diósdi munka-
helyre. Jogosítvány előny! Tel.:
06-70-243-1413, 06-30-390-
6163

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

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

Mosogatónőt felveszünk délutá-

nos műszakba érdi Branco Ste-

akhouse-ba. 06-20-5735249

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

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.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árak szeptember 15-tôl a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

Prémium homlokzati
hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal 5 cm 1992 Ft/m2

6 cm 2171 Ft/m2

7 cm 2350 Ft/m2

8 cm 2529 Ft/m2

10 cm 2896 Ft/m2

12 cm 3245 Ft/m2

14 cm 3603 Ft/m2

15 cm 3782 Ft/m2

16 cm 3961 Ft/m2

18 cm 4319 Ft/m2

20 cm 4677 Ft/m2

λD=0,031W/mk

homlokzati kôzetgyaPot
hôszigetelô rendszer

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia

komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal: 10 cm 3986 Ft/m2

15 cm 5260 Ft/m2

Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

mlokzati hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

5 cm 1899 Ft/m2

6 cm 2078 Ft/m2

7 cm 2257 Ft/m2

8 cm2436 Ft/m2

10 cm 2799 Ft/m2

12 cm 3152 Ft/m2

14 cm 3510 Ft/m2

15 cm 3689 Ft/m2

16 cm 3868 Ft/m2

18 cm 4226 Ft/m2

20 cm 4584 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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λD=0,035W/mk!
giPszkarton

gipszkarton
és tartozékai
akciós áron.

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.

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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22januártól heti 5 teljes napra (5x24 óra)
keresünk 3 hónapos gyermek felügyeletére,

rendezett körülmények között élő érdi hölgyet.

GYERMEKFELÜGYELET

Érdeklődni:06-23-520-585 (hétköznap 9-16 óráig)
e-mail: scudy005@gmail.com
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi élelmiszerüzletünkbe
megbízható, szorgalmas

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.
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70Konténeres 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.

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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CSALÁDI HÁZ

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

LAKÁS

Érdi lakótelepen saját részemre
lakást vásárolnék. 06-20-
9465054

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

TELEK

Eladó Érden a Jolán utcában egy
595 nm-es panorámás építési
telek, 15%-a beépíthető. 06-70-
259-3641

Tárnokon üdülési telek kis házzal

4 millió Ft-ért eladó. 06-20/263-

1465.

KIADÓ INGATLAN

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

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

50 nm-es, bútorozott, összkom-
fortos lakás kiadó nov. 1-től. 06-
30-486-8870

40 nm-es külön bejáratú családi
házban lakás kiadó. Kaució
szükséges! 06-70-6146553

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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HASZONJÁRMŰ

Ford Transit 2011-es évjáratú,
2019-ig érvényes műszakival,
dobozos, jó állapotban eladó.
06-20-9204261

VEGYES

Garázsvásár (október 7-én, 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, köny-
vek. Telefonos egyeztetéssel
egyéb időpontban is megte-
kinthető: 06-23/365-991, 06-
30/568-8942.
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04Köszönjük, hogy adója 1%-ával
támogatta alapítványunkat.

Az összegyűlt összeg 105 415 Ft,
amellyel óvodánk oktató-nevelő
munkájának színvonalát emeltük.

Csanád Óvodai Alapítvány
Idős hölgy életjáradéki szerző-

dést kötne lakásáért cserébe.
Tel.: 06-70-401-6270

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

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.

REDŐNY

Méretre, garanciával
Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 51
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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 51
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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Kőműveseket precíz munkavég-
zéssel felveszek. Csak profi, ta-
pasztalt jelentkezőket várok.
Bérezés megegyezés szerint.
Bejelentett munkahely. 06-70/
335-8580..

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

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. 51
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

Kapcsolatdinamikai szakértő
rendel Érden. Szigeti Krisztina 51

8
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06303836936 www.szigetikrisztina.hu

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 51
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Áta dták a Szent Mihály kutat
Ünnepélyes névadó és átadó ünnepséget rendeztek pén
tek délelőtt a Római úton, ahol megépült az ófalusi kút 
vízkivételi helye. Az eseményt azért időzítették szep
tember 29re, Mihálynapra, mert az önkormányzat által 
kiírt névadó pályázaton Cserfai Lajos ötlete nyomán az 
artézi kút új neve Szent Mihály kút lett.

Az eseményen ünnepi kö-
szöntőt mondott T. Mészáros 
András polgármester, aki 
elmondta, mekkora összefo-
gás kellett ahhoz, hogy az 
artézi kút végül ilyen kör-
nyezetben kapjon végleges 
otthont, hiszen a víz már 

1906 óta folyik az óvárosban, 
de az elmúlt tíz évben mind a 
kiviteli hely, mind pedig a víz 
minősége elkezdett romlani. 
A régi kút elrozsdásodott, és 
a felhozott vízbe talajvíz is 
került. Egy jótékonysági 
rendezvényen 680 ezer forint 

gyűlt össze a felújítására, 
amihez a város hozzátett 
még egy önkormányzati pin-
ce eladásából származó be-
vételt is, valamint kiegészí-
tette további forrásokból a 
Modern Városok program 
részeként. Az elmúlt másfél 
évben újrafúrták a kutat, és 
a Római úton Ágó Mátyás 
főépítész tervei alapján fel-
építettek egy vörösfenyőből 
készült, impozáns épít-
ményt, ami köré egy nagyon 
szép park is épült.

A kutat Hajdu Ferenc ka-
tolikus plébános áldotta 
meg, s üdvözölte a névvá-
lasztást is.

A Szent Mihály kút nevet 
Cserfai Lajos ófalusi nyug-
díjas választotta, aki megha-
tódva köszönte meg, hogy az 
önkormányzat végül ezt a 
nevet választotta.

– Itt élek Ófaluban, s nagy 
öröm számomra, hogy itt, a 
Szent Mihály-templom, a 
pincesor és a minaret között 
egy ilyen gyönyörű parkot 
építettek, ahol a turisták 
megcsodálhatják a kutunkat 
és megkóstolhatják annak 
vizét. Én magam is rendsze-
resen fogyasztom, hiszem, 

hogy ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy 85 évesen nagyon jól 
érzem magam – mondta a 
nyertes, aki 50 000 forintos 
jutalmat kapott.

A Szent Mihály kútból fo-
lyó víz megkapta az ásvány-
víz minősítést, s akár palac-
kozásra is alkalmas volna. 
Az önkormányzat ennek a 
nevére is pályázatot írt ki, 
ami az Érdi Víz elnevezést 
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