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

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

51
95

83

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

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

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

www.otthonplusz.hu • info@otthonplusz.hu

TŰZIFA

Érd, Felső utca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Biztos, hogy idén sem
marad el a tél!

Vegyemegmost
tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni

egész télen.

Rönkben, kalodában
vagy ömlesztve. 52
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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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Baracska, 31 hónap: „Életben kellett maradni – lelkileg”
Interjú Habos Lászlóval, az IRKA folyóirat szerkesztőjével n 4–5. oldal
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Okt óber 6-a üzenete a hazaszeretet
1849. október 6-án végezték ki Ara-

don az 1848–49. évi szabadságharc 
13 honvédtisztjét, Pesten pedig 
ugyanezen a napon hajtották végre a 
gróf Batthyány Lajos egykori minisz-
terelnökre kiszabott halálos ítéletet. 
Érden az aradi vértanúk emlékművé-
nél, a Kálvin téri református templom 
kertjében emlékezett a város. A múlt 
pénteki eseményen beszédet mondott 
dr. Aradszki András (Fidesz–KDNP) 
államtitkár, Érd és a térség ország-
gyűlési képviselője, az ünnepi műsort 
a Bukovinai Székely Népdalkör, vala-
mint a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola diákjai adták elő. A meg-
emlékezés végén a város nevében 
Simó Károly és dr. Bács István al-
polgármesterek, dr. Aradszki And-
rás országgyűlési képviselő, vala-
mint T. Mészáros András polgármes-
ter koszorúztak (képünkön), majd a 
pártok, civil szervezetek képviselői, 
illetve a megjelentek helyezték el az 
emlékezés virágait.  n 6. oldal

Rekord a jótékonysági futáson

Minden eddiginél több pénz, 400 000 forintnál is 
több gyűlt össze a múlt szombaton megrendezett 3. 
Jótékonysági Futáson, amit a Fészek Gyermekvédő 
Egyesület javára rendeztek a Földrajzi Múzeum kert-
jében.  n 3. oldal

Modern város, modern óvodák

A tervezettnek megfelelően halad az érdi óvodák kor-
szerűsítése. Szeptemberben lezárultak a Kincses óvo-
da és Apró Falva bölcsőde épületenergetikai munká-
latai, és hamarosan kezdődnek a csoportszobák fel-
újításai.  n 7. oldal

Kiütötte a Siófokot az ÉRD

A forduló rangadóján csupán 0–0-nál és 1–1-nél volt 
döntetlen, ezt leszámítva az ÉRD végig vezetve, korán 
tetemes előnyt kiharcolva ütötte ki saját pályáján 32–
22-re a Siófok KC-t a K&H női kézilabdaliga negyedik 
körében.  n 20. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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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Rek ord a jótékonysági futáson
Minden eddiginél több pénz, 400 000 forintnál is több 
gyűlt össze a múlt szombaton megrendezett 3. Jótékony-
sági Futáson, amit a Fészek Gyermekvédő Egyesület 
javára rendeztek. Az eseményt a Magyar Földrajzi Mú-
zeum kertjében felállított színpadon bonyolították le, a 
futókat pedig a városközpontban vitték körbe. A befolyt 
összeget a Gyermekek Átmeneti Otthonának konyhafel-
újítására költik.

Lázas előkészületek kí-
sérték a harmadik alkalom-
mal megtartott futást a ko-
rábbi hetekben, és a befekte-
tett munka meghozta gyü-
mölcsét, hiszen a tavalyi 
adományt szinte majdnem 
megduplázták azok, akik 
részt vettek a múzeum kert-
jében megrendezett progra-
mon. Az esemény a korábbi 
évekhez hasonlóan azonban 
nemcsak azoknak tartoga-
tott élményt, akik lefutották 
a különböző távokat, hanem 
mindazoknak is, akik épp 
arra jártak – mert a Főtéren 
megrendezett Magyarok Vá-
sárán vettek részt – vagy pe-

dig célzottan érkeztek a ren-
dezvényre.

A harmadik alkalommal 
megszervezett futóakción a 
tavalyinál sokkal többet, 
mintegy 200 futót regisztrál-
tak, akik között voltak idő-
sek, fiatalok, de még babako-
csis anyukák és apukák is, 
de az eseményen ettől jóval 
többen voltak, körülbelül 
500-an vettek részt rajta. A 
szombati jótékonysági futás-
ra eljöttek az otthon munka-
társai és lakói (akik egyéb-
ként is rendszeresen fut-
nak), sőt, a nevelőszülői há-
lózatból is érkeztek csalá-
dok. Négy fix rajt volt, ezek 

között voltak hosszabb és 
rövidebb távok is, de ha vala-
ki soknak találta bármelyi-
ket, akkor lehetőség volt egy 
rövid, egy kilométeres sza-
kaszt teljesíteni.

A regisztráció és a futás 
délelőtt tíz órától délután 
kettőig tartott. Akik már tel-
jesítették a vállalt távot, 
azok a színpadi produkció-
kat figyelhették – felléptek a 
környék sport- és tánc-
együttesei, és a nevelőszü-
lőknél élő tehetséges fiata-
lok is –, és volt kézműves 
foglalkozás és arcfestés is. 
A múzeum kertjében felállí-
tott sátrakban lehetőség nyí-
lott megismerni a Fészek 
Gyermekvédő Eg yesület 
mindennapjait, hiszen a jóté-
konysági futással nemcsak 
az adakozás volt a cél, ha-
nem felhívni a figyelmet az 
egyesületre, amely egy 14 
férőhelyes átmeneti gyer-
mekotthont működtet, ami 

jelenleg is telt házzal üze-
mel, s ahol a városban és a 
környező településeken élő, 
krízishelyzetbe került csalá-
dok gyermekei találnak át-
meneti otthonra. Az érdeklő-
dők azt is megtudhatták, 
hogy az egyesülethez tarto-
zik egy nevelőszülői hálózat 
is, amely jelenleg országo-
san 150 szülőnél körülbelül 
400 gyermek elhelyezését 
teszi lehetővé. A rendezvé-
nyen információkat kaphat-
tak az érdeklődők a nevelő-
szülőségről, amelyhez kép-
zéseket is rendeznek.

A rendezvényt az önkor-
mányzat is támogatta: mint 
T. Mészáros András polgár-
mester köszöntőjében hang-
súlyozta, a Fészek egyesület 
köszönetet érdemel azért a 
szociális tevékenységért, 
amit magára vállal, és hogy 
a jótékonysági futással épí-
tik az érdi közösséget.

Az esemény egyik vendé-
ge Szekeres Adrienn éne-
kesnő volt, aki már a korábbi 
években is támogatta a ren-
dezvényt, de világszínvona-

lú produkciót mutatott be 
Rippel Ferenc és Rippel 
Viktor kilencszeres világre-
korder artistaművész test-
vérpáros is.

Biri Imre, a rendezvény 
főszervezője az Érdi Újság-
nak úgy nyilatkozott, hogy 
elégedett a rendezvény lebo-
nyolításával, hiszen egyér-
telmű fejlődés mutatkozik 
mind a résztvevők számá-
ban, mind pedig az adomány 
összegében.

– Nagyon hálás vagyok 
ezért az összefogásért, hogy 
ez így létrejöhetett. Nagyon 
sokan támogatták a kezde-
ményezésünket, legyen szó a 
városról, a médiáról vagy 
éppen azokról a fellépőkről, 
akik időt s energiát nem saj-
nálva magas színvonalú pro-
dukcióikkal szórakoztatták 
a közönséget. Fantasztikus 
érzés, hogy ilyen sokan fu-
tottak egy jó ügy érdekében, 
hogy sikerült elérnünk, hogy 
az emberek meglássák és 
megéljék, hogy jót tenni jó – 
összegzett a főszervező.

QQ Nyilas HajNi

Biri Imre főszervező: „sikerült elérnünk, hogy az emberek meglássák 
és megéljék, hogy jót tenni jó”

Mintegy 200 futót regisztráltak, akik között voltak idősek, fiatalok, de még babakocsis anyukák és apukák is
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Tollvonások Isten tenyeréből
Friss, nyomdaszagú kiadvány van előttünk az asztalon, 
a Poly–Art füzetek Tollvonások ’56-ról című kiadványa, 
amely 56 oldalon – ha már a beérkezett anyag nem fért el 
a praktikusan tervezett negyven oldalon, akkor már mi-
ért ne éppen 56 legyen? – közli az Poly-Arthoz kötődő 
szerzők forradalom ihlette verseit, novelláit. Szerkesz-
tőként Habos László jegyezi a füzetet, de ez csak kira-
gadott példa így, a sorozat első két kötete, no és a ne-
gyedéves IRKA-újság vagy inkább folyóirat hét évfolya-
ma nélkül. 

n M. Nagy Péter

– Bátran szólíthatnám be-
szélgetőtársamat Habos 
szerkesztő úrnak, ám erre ő 
aligha tartana igényt, ebben 
a történetben őt a cím érdek-
li legkevésbé. Mindjárt érthe-
tővé válik ez, ha kiderül, hon-
nan és milyen állomásokon 
át került Habos László olyan 
helyzetbe, olyan közösségbe, 
amikor és ahol szívesen végzi 
önként vállalt feladatát.

– Feladatot nem csak ön-
ként lehet vállalni. Az em-
ber ilyen-olyan okok miatt 
belekényszerül bizonyos 
életformákba – persze, a 
döntés rajtunk múlik –, 
ilyen nálunk a nagycsalá-
dos lét, ami sokszor öröm-
forrás, ugyanakkor nehéz 
feladat is. Öt gyermekünk 

közül a legidősebb 29 éves, 
halmozottan fogyatékkal 
élő, a többiek lassan kire-
pülnek a családi fészekből. 
Előttük a nagybetűs „ÉLET” 
célokkal, feladatokkal, a 
megszerzett tudással, meg-
látott példákkal, de figyel-
münket, segítségünket ők is 

igénylik. Nekem a legfonto-
sabb feladatom sérült gyer-
mekünk gondozása. A Poly-
Artnak végzett szerkesztői 
munka beilleszthető a fi-
unkhoz alkalmazkodó min-
dennapokba. Természete-
sen ezt csak úgy tehetem 
meg, hogy feleségem állan-
dóan segít – feladatátválla-
lásával, biztatásával –, ami-
ért hálás köszönettel tarto-
zom neki. Ebben a feladat-
ban megtalálom azt a lehe-
tőséget, hogy a közreműkö-
désemmel sokak számára 
örömet adó produktumok 
születhetnek.

– Kicsit patetikusan han-
gozhatna ez, ha nem Habos 
László mondaná, s ha nem 
tudnánk róla, amit maga is 
megfogalmaz. De előbb ak-
kor a gyökerek…

– Érdi családba születtem 
1963-ban, első fiúként, majd 
két öcsémmel lett teljes a 
család. Apám azt vallotta, 
hogy a biztos alaphoz, a ke-
nyérkereső álláshoz szak-
mát kell tanulnunk. Így ke-
rültem a Kós Károly Szak-
képző Iskolába, ahol megta-

nították az alapokat. Le-
érettségiztem, majd a diósdi 
csapágygyárban dolgoztam. 
Vallásos nevelést kaptam, 
hittanra jártam, így már ko-
rán megfogalmazódott ben-
nem a krisztusi elvek szerin-
ti élet szükségessége. Ter-
veztem a hittudományi főis-
kola elvégzését, mert tisz-
tázni akartam a hitemmel 
kapcsolatosan felmerülő 
kérdéseket.

– A tisztázás elmaradt, 
pontosabban másképp, fáj-
dalmasabb módon követke-
zett be. Egy olyan helyzet-
ben, amikor az embernek – 
ha úgy gondolkodik, mint 
Habos László – nincsen vá-
lasztása, illetve csak látszó-
lag van. Akkoriban – alig-
alig emlékszünk már rá – 
még létezett a sorkatonai 
szolgálat, 1983-ban megér-
kezett a behívó.

– A bevonulás napján a ka-
tonai főügyészségen bejelen-
tettem, illetve átadtam az 
erről szóló nyilatkozatomat, 
hogy miért tagadom meg a 
katonai szolgálatot. Letisz-
tult bennem, ha követni aka-
rom a krisztusi tanítást, ak-
kor erőszakmentesen kell 
élnem, amibe nem fér bele a 
sorkatonai szolgálat teljesí-
tése, az eskütétel, az ember-
társaim életének kioltására 
való készenlétem sem. Nem 

voltam egyedül, egy adven-
tista és hét Jehova-követő 
várt szintén a sorsára. Az 
ügyészségen nem is próbál-
ták lebeszélni őket, hiszen 
tőlük ez megszokott volt. De 
egy katolikus?! Az más! En-
nek megfelelően igen nagy 
figyelmet szenteltek nekem 
a tárgyalásig. Kihallgatások 
sora következett, illetve a 
család megfigyelése. Nem 
tudtak lebeszélni szándé-
komról, holott egyértelmű 
volt, hogy elítélnek. A tár-
g yaláson felajánlottam, 
hogy a másfél év katonai ki-
képzés helyett szívesen vál-
lalok bármilyen karitatív 
munkát, annál is inkább, 
mert nehéz sorsú betegek 
között már szereztem ta-
pasztalatot. A bíró erre az 
válaszolta: „Ma még nem 
tartunk itt!”, és elítélt 31 hó-
nap Baracskán letöltendő 
fogházbüntetésre.

– Bizonyára nagyon érde-
kelte annak idején a hivata-
los szerveket, hogy mi kész-
tet egy fiatalembert, még ha 
hívő és mélyen vallásos is, 
hogy ilyen lépéssel nehéz 
helyzetbe sodorja a család-
ját, s természetesen saját 
magát is. Ráadásul még a 
katolikus egyház sem ért 
egyet a szolgálatmegtaga-
dással. Honnan ez a szilárd 
elhatározás, ez a megingat-
hatatlan eltökéltség?

– Erre azt feleltem, hogy a 
hitem alapja nem az egyház, 
hanem Jézus Krisztus. Az 
elhatározásomat erősítette, 
hogy már fiatalon tagja let-
tem egy jézusi közösségnek, 
amely a Bulányi páter alapí-
totta Bokor bázisközösség-
hez tartozott. Igaz, az egy-
ház akkoriban kitaszította 
ezeket a közösségeket, ame-
lyeknek egyik fontos alapel-
ve az erőszakmentesség. A 
mi közösségünkben ketten 
kaptunk behívót, a másik fiú 
bevonult. Egyáltalán nem 
volt elvárás, hogy tagadjuk 
meg a katonaságot, én ezt 
belső meggyőződésből tet-
tem. Szüleim, rokonaim nem 
értettek meg.

– Baracska, 31 hónap. Ha 
jobbára nem is nehézfiúkkal 
összezárva, de mégis bör-
tönviszonyok és szabályok 
között, ahol talán a fegyőrök 
körében is inkább célpont 
volt. Ismerős ez a sorkatonai 
szolgálatból, ahol az előfel-
vételis egyetemisták mindig 
a rövidebbet húzták a „nor-
mál” sorkatonákkal szem-
ben – egy szolgálatmegta-
gadó vagy egy balesetoko-
zásért elítélt, de amúgy tisz-
tességes, uram bocsá’, isko-
lázottabb ember. 

– Ismeretlen, furcsa világ-
ba csöppentem, ahol írott és 
íratlan szabályok között 

„A hitem alapja nem az egyház, hanem Jézus Krisztus”

Baracska, 31 hónap. Életben kellett maradni – lelkileg
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Mi a különbség a hagyományos 
és LED reflektor között?

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

kat ajánljuk minden olyan 
helyre, ahol eddig hagyomá-
nyos világító testeket hasz-
náltak. A fénye valamivel fe-
hérebb a halogén szálizzós 
reflektoroknál, ezért erő-
sebbnek is hat, illetve szeb-
ben verődik vissza fehér fe-
lületekről, a megvilágított 
felületen lévő színeket is 
élethűbben adja vissza a ha-
logén reflektoroknál. Ezért 
reklámtáblák, cégtáblák 
megvilágítására, bejáratok, 
műhelyek, raktárak elé az 
ajtó fölé világításnak és 
számtalan célra alkalma-
sak. Ha napi 10 óra éjszakai 
világítással számolunk, ak-
kor egy 10 W-os reflektor 
havi fogyasztása durván 3,0 
kW óra, azaz kb. 150 Ft.
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kellett életben maradni – 
lelkileg. De nem voltam 
egyedül, többen voltunk – 8 
katolikus, 5 adventista és 
úgy 100 Jehova tanúja – 
szolgálatmegtagadók. Tá-
mogatni tudtuk egymást, 
beszélgettünk, imádkoz-
tunk, bár itt a Biblia hasz-
nálata tiltott volt – egyedüli-
ként a magyar börtönök kö-
zött. Az érettségizettek kü-
lön kasztot képeztek, több-
nyire irodai munkára kerül-
tek. Nekem olyan feladat ju-
tott, amit nem tudtam tiszta 
lelkiismerettel végezni. Mi-
vel nem akartam ártani rab-
társaimnak, ezért átkerül-
tem egy másik helyre. De ott 
sem melegedhettem meg, 
mert egy zárkaellenőrzés 
során állítólag egy német 
nyelvű bibliát találtak a 
szekrényemben… Fogda-
büntetés következménye-
ként odalettek a kedvezmé-
nyeim, a közelgő eltávozás 
lehetősége. Tehenészetre 
kerültem, ahol trágyát lapá-
toltam, majd három mű-
szakban tököt kellett tisztá-
ra súrolnom. Később jobbra 
fordult a sorom. Újból irodai 
munka, ahol a számítás-
technikával is kapcsolatba 
kerültem. Nehéz volt… Sok 
konfliktus, megalázás, sé-
relem. Egyedül a könyvtár-
ban lehetett ezek elől kicsit 
elbújni. A 31 hónap alatt 75 
könyvet olvastam el. De 
azért vannak szép emlékek 
is! Lelki társaimmal min-
dent megtettünk egymá-
sért. Segítettük, bátorítot-
tuk egymást. Tiltott könyve-
ket rejtegettünk, kiálltunk a 
hitünkért, kisközösséget 
alkottunk, amelyben életre 
szóló barátságok szövődtek.

– A szabadulás, a minden-
napokba való visszailleszke-
dés nem könnyű, bármiért is 
volt elítélve az ember, a pri-
usz árnyéka jó ideig ott lebeg 
a feje fölött. A régi közösség 
azonban várta a szabadulót, 
új barátságokat, szerelmet, 
feleséget adott. S egy idő 
után ösztönzést a börtönél-

mények megírásához és ki-
adásához. Acélajtók mögött 
címmel 2007-ben jelent Ha-
bos László első könyve a Nyi-
tott Könyv Kiadónál. Ezzel el 
is érkeztünk – visszakanya-
rodtunk? – az irodalomhoz.

– Már egészen korán pró-
bálkoztam versek írásával, a 

klasszikus témákkal kezd-
tem: szerelem, természet, Is-
ten. Persze senki nem látta 
ezeket a „műveket”. Volt egy 
magyartanárnőm, akit gyak-
ran átvertük, mert sosem tud-
ta, melyik osztályban van ép-
pen. Egyszer azt mondta: aki 
akar, a következő órára írjon 
verset. Ketten éltünk ezzel a 

lehetőséggel. Jó pedagógus-
ként nem olvastatta fel velünk 
a szerzeményeinket, megóva 
minket az esetleges gúnyoló-
dástól. Elkérte a verseket, s 
másnap a szünetben nekem 
csak annyit mondott: foly-
tasd! Így hát folytattam. Foly-
tattam volna valószínűleg a 
biztatása nélkül is, de ez az 

első vélemény meghatározó 
volt. Volt közvetett visszhang-
ja is szárnypróbálkozásaim-
nak, mert a közösségben az 
egyik lány hallott mindezek-
ről, és elkérte a verseimmel 
teli füzetet. Nagy sokára ke-
rült vissza hozzám, ugyanis 
körbejárt a barátnők között. 
Persze írtam Baracskán is, 

amit nem néztek jó 
szemmel, és mindent 
elkoboztak tőlem. Az-
óta is mindig tollat 
ragadok, amikor úgy 
érezem, szükségem 
van rá. Feleségemet 
első g yermekünk 
születése alkalmából 
a verseimből összeál-
lított kötettel leptem 
meg. Később az IRKA 
klubnapjaira kezd-
tem el járni, ahol, Da-
róci Lajosné, Márta 
biztatott bennünket, 
hogy alkotásainkat 
küldjük el irodalmi 
lapokhoz. Négy ver-
set és két novellát 
küldtem el a Holnap 
Magazin, a Kláris és 
Duna-part szerkesz-
tőségébe. Az első ket-
tő folyóiratban azon-
nal megjelentek a 
műveim. Aztán jött a 
többi sorban…

– Annyira jött, 
hogy a leltár mára 

így fest: 4 verses- és 2 próza-
kötet, megjelenés 17 folyó-
iratban, 5 internetes irodalmi 
portálon, 16 zsebkönyvben, 
15 antológiában. A feladat 
azonban még mindig nem 
elég, a beteggondozás, az 
írás, a lapszerkesztés mellől 
valami még hiányzott. Ne-
vezzük kutatásnak.

– Más településeken járva 
gyakran látom, hogy külö-
nös gondot fordítanak a múlt 
értékeinek feltárására, az 
emlékek összegyűjtésére. 
Arra gondoltam, talán az 
ilyen nagyvárosnak, mint 
Érd, biztosan gazdag irodal-
mi múltja lehet, ezért érde-
mes lenne a még fellelhető 
dokumentumokat össze-
gyűjteni. Azonban megle-
pődtem, mert bárhol érdek-
lődtem, a kérdéseimmel 
szemben mindig értetlenül 
álltak. Elkezdtem kutatni, 
olvasni, jegyzetelni a könyv-
tárban, a múzeumban, anya-
got kértem a levéltárból. Az 
első olvasóegylet 1872-ben 
alakult Érden, Kereskényi 
Gyula vezetésével. Talán 
csak nálam van tőle fönnma-
radt vers. Arra gondoltam, 
hasznos lehetne feltárni a 
település irodalmi életét az 
első olvasókörtől napjain-
kig. Gyűlik az anyag, olykor 
feszegeti az eltervezett ke-
reteket, máskor komoly fej-
törést okoz, vajon kit is te-
kinthetünk költőnek, író-
nak. A megítélés szubjektív, 
az érzékenység pedig ta-
pintható.

– Pedig minősíteni, ítélni 
szerkesztőként is folyamato-
san kell, ezt megkerülni szin-
te lehetetlen.

– Harcolok is kiadványa-
ink szerkesztése kapcsán, 
elsősorban magammal, mert 
megértem, hogy kell egy 
színvonal, van egy mérce. De 
azért kezdtem el ezzel fog-
lalkozni, hogy alkotótársa-
imnak folyamatosan adhas-
sam a nyomtatott megjele-
nés örömét.

A leltár mára így fest: 4 verses- és 2 prózakötet, megjelenés 17 folyóiratban, 5 
internetes irodalmi portálon, 16 zsebkönyvben, 15 antológiában
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Püspöki áldás
Ünnepi szentmisét tartott 
csütörtökön Spányi Antal 
megyéspüspök a Marianum 
Német Nemzetiségi Általá-
nos Iskolában, amelynek 
keretében megáldotta a fel-
újított intézményt.

Örömmel teszek eleget a 
felkérésnek, és adom áldáso-
mat a megújított iskolára, és 
köszönöm mindenkinek a tá-
mogatását, segítségét és azt a 
türelmet, amivel az építkezés 
minden kellemetlenségét jó 
szívvel vállalták – e szavak-
kal kezdte Spányi Antal me-
gyéspüspök ünnepi szentmi-
séjét, amit a Marianum iskola 
tornatermében tartottak.

A szentmisén részt vett dr. 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képviselő, 
Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott, a fenntar-
tó egyházmegye képviselői, T. 
Mészáros András polgármes-
ter, Sárközi Márta tankerüle-
ti igazgató, Érd város vezeté-
se, az intézmény pedagógu-
sai, diákjai és azok szülei is. 
Mint Takácsné Tóth Noémi 
iskolaigazgató lapunknak 
hangsúlyozta, szerették volna 
megosztani szép ünnepüket a 
meghívottakkal.

– Bízunk abban, hogy ez az 
áldás segít abban, hogy a gye-

rekek testben, lélekben, szel-
lemben tovább tudnak majd 
gyarapodni az elkövetkező 
években – tette hozzá az igaz-
gatónő, aki elmondta azt is: az 
épület nagyon rászorult már 
az energetikai felújításra, hi-
szen egyes részei 1935-ben 
épültek, és bár azóta korszerű-
sítették az épületet, a nyílászá-
rókat 27 éve nem cserélték, és 
a szigetelés is mindenképp fel-
újításra szorult. A munkálato-
kat a Székesfehérvári Egyház-
megye pályázati forrás segít-
ségével finanszírozta.

Dr. Aradszki András la-
punknak elmondta: fontos, 
hogy az iskolába járó gyerme-
kek jobb körülmények közt 
tudnak tanulni. Remélhetőleg 
ez a munka folytatódik majd, 
és az iskola további részei is 
megújulnak – zárta szavait.

A munkálatok valóban foly-
tatódnak: az iskola mellett új 
szárny épül, ahol tornaterem, 
étkező és osztálytermek is he-
lyet kapnak. Hajdu Ferenc, 
az iskola püspöki biztosa az 
ünnepi szentmise elején utalt 
arra, hogy ez közel egymilli-
árd forintos beruházás lesz. 
Mint hangsúlyozta: az iskola 
nem csupán kőből, beton és 
acél alapanyagokból, hanem 
sokkal inkább bizalomból 
épül. n ÁdÁm K.

Megújult tornaterem
Széles körű összefogással 
megújult az ófalusi torna-
terem. A korábbi II. Lajos 
Általános Iskola tornater-
me huszonnyolc éve nem 
volt felújítva.

Antunovits Antal Fidesz–
KDNP-s önkormányzati kép-
viselő kezdeményezésére 
széles körű összefogással fi-
atalodott meg az elmúlt hó-
napokban a létesítmény: a 
Kós szakképző iskola festő-
mázoló szakos diákjai újjá-
varázsolták a falakat, lemá-
zolták a radiátorokat. Emel-
lett megújult a világítás, le-
lakkozták a parkettet, a 
bordásfalakat is. Megoldot-

ták a vízelvezetést, új járda 
és esővédő tető is épült az 
ÉKFI jóvoltából. A költsége-
ket az önkormányzat állta.

Bár a Fő utcai épületben 
már nem iskola, hanem a 
Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Érdi Tagin-
tézménye működik, a torna-
termet sokan használják, 
így nagy igény volt az öreg 
épület felújítására.

– Mindazoknak, akik részt 
vettek a munkában, szeret-
nénk megköszönni a segítsé-
gét az ünnepélyes, október 
12-ei átadáson, amin minden 
érdeklődőt szívesen látunk 
– zárta szavait Antunovits 
Antal. n Á. K.

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.)

Dem okrata nélkül nincs demokrácia
Bencsik András, a Magyar Demokrata című hetilap 
főszerkesztője volt a vendége annak a közéleti fó-
rumnak, amelyet az érdi Kovács Róbert Ákos szer-
vezett a volt II. Lajos Általános Iskolába. A találkozó 
vendége volt T. Mészáros András polgármester, va-
lamint Antunovits Antal (Fidesz–KDNP) ófalusi 
képviselő is.

Bencsik András azt 
mondta, soha nem volt any-
nyira aktuális Antall József 
gondolata, mint ma. A néhai 
miniszterelnök halálos 
ágyán ugyanis azt mondta, 
„Keresztény Magyarorszá-
got akartam, mert csak en-
nek van jövője”.

– Ma, amikor Európa jö-
vője erősen kétséges, érde-
mes visszatekinteni Antall 
József szellemi hagyatéká-
ra. Ma Európában a keresz-
tény életvitel veszélybe ke-
rül, Magyarországon talán 
kevésbé, de egyes orszá-
gokban, mint például Né-

metországban és Francia-
országban már léteznek 
olyan demográfiai előrejel-
zések, amelyek szerint 20–
30 év múlva az őslakosság 
kisebbségbe fog kerülni, 
mivel a többség muszlim 
vallású lesz, így a kereszté-
nyek komoly hátrányba fog-
nak kerülni – mutatott rá a 
főszerkesztő. Hozzátette: A 
következő évek próbatétele, 
hogy sikerül-e megőrizni a 
keresztény életvitelt Euró-
pában.

Bencsik András hallgató-
ságának arról is beszélt, 
hogy nagyon nagy tétje van 

a jövő évi országgyűlési vá-
lasztásnak.

– Fontosnak tartom ki-
emelni, hogy nyolc év kor-
mányzás után joggal lehet 
bírálni és kritizálni bizo-
nyos döntéseket, de ha az 
ember egy lépést hajlandó 
hátralépni és megvizsgálni, 
hogy honnan, hová tart Ma-
gyarország, akkor jól látja, 
hogy az ország folyamato-
san halad és mire gyerme-
keink felnőnek, Magyaror-
szág eléri a nyugat-európai 
színvonalat – húzta alá a 
Demokrata főszerkesztője.

Az este folyamán aktuál-
politikai kérdésekről is be-
szélgettek a résztvevők, szó 
esett a német választásról, 
a spanyol–katalán helyzet-
ről és arról, hogy lesz-e bé-
kemenet a következő nyolc 
hónapban.

Qn NyH

Okt óber 6-a üzenete a hazaszeretet
1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848–49. évi 
szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyan-
ezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos 
egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. 
Érden az aradi vértanúk emlékművénél, a Kálvin téri 
református templom kertjében emlékezett a város.

Az október 6-ai esemé-
nyen beszédet mondott dr. 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP) államtitkár, Érd és a 
térség országgyűlési képvi-
selője, és műsort mutatott 
be a Bukovinai Székely Nép-
dalkör, valamint a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Is-
kola.

Dr. Aradszki András 
megemlékező beszédében 
azt mondta, hogy október 
6-a üzenete ma is ugyanaz, 
mint 1849-ben: vagyis a ha-
zaszeretet.

– A szabadságot nem ad-
ják ingyen, ahogy a ma-
gyarságot sem. Ennek a 
nagyszerűségét nem érez-
hetik át azok, akik az életük 
során egyetlen pillanatra 
sem szegültek szembe a 
zsarnoksággal. Akik a jólét 
lágy habjaiban sohasem 
vállaltak kockázatot ma-
gyarságukért. Akik mindig 
készek voltak behódolni 
idegen érdekeknek és nem 
csupán behódolni, hanem 
önérdekké alakítani azt – 
mondta az államtitkár.

– Ennek a napnak a jelen-
tőségét nem érthetik meg 
azok sem, akik idegenek 
kedvét keresik ma is, és 
akik készek feladni a haza 

érdekeit csekély vagy nem 
csekély anyagi vagy politi-
kai haszonért. Ők nem értik 
vagy nem érthetik október 
hatodika üzenetét. A sza-
badságharc alatt a magyar 
honvédek helytállása min-

den józan számítást felülírt, 
mert a Magyar Honvédség-
nek már akkor is volt egy 
titkos fegyvere: a hazasze-
retet. Erre van szükség ma 
is – húzta alá Aradszki. A 

politikus beszélt arról is, 
hogy október hatodika a 
csend, a halál, a némaság és 
az ellenállásra való emléke-
zés napja is, egy olyan idő-
re, amikor nem volt magyar 
a magyarnak árulója. 

A megemlékezés végén az 
aradi vértanúk emlékművé-
nél az önkormányzat nevé-
ben T. Mészáros András 
polgármester, dr. Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő, dr. Bács István és 

Simó Károly alpolgármes-
terek koszorúztak, majd a 
pártok, civil szervezetek 
képviselői helyezték el az 
emlékezés virágait a temp-
lomkertben. n Ba-Nyilas H.

+++képalá+++
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Dr. Aradszki András: „Ennek a napnak a jelentőségét nem érthetik 
meg azok, akik idegenek kedvét keresik ma is, és akik készek felad-
ni a haza érdekeit”  (Fotó: Boros Sándor)
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Eur ópa az európaiaké
Európa az európaiaké, erős és biztonságos Eu-
rópára van szükségünk – hangsúlyozta dr. 
Aradszki András (Fidesz–KDNP), az NFM ál-
lamtitkára, Érd és a térség országgyűlési kép-
viselője szokásos havi sajtótájékoztatóján. A 
politikus a tájékoztatón beszélt a nemzeti kon-
zultációról és a helyi ügyekről is.

A liberális álláspont 
szerint mindegy, ki lak-
ja Európát, csak a gaz-
dasági szempontból 
szükséges létszám 
meglegyen. A legszél-
sőségesebb liberális 
válasz szerint a mig-
ránsoknak még az eu-
rópai szokásokat sem 
kell átvenniük vagy 
tisztelniük, minden al-
kalmazkodási kény-
szer nélkül megtarthat-
ják, sőt terjeszthetik 
saját meggyőződésüket 
– fejtette ki az államtit-
kár. Ez a radikálisan 
liberális válasz az el-
múlt években több tucat 
alkalommal, gyakran 
tragikus módon vallott 
kudarcot Brüsszeltől 
kezdve Londonon vagy 
Párizson át Barceloná-
ig – fűzte hozzá.

Egész Európát és 
benne Magyarországot 
is veszélyezteti a Soros-
terv, a Fidesz ország-
gyűlési képviselőcso-
portja ezért arra kérte 
a kormányt, tartson 
nemzeti konzultációt a 
témában – tájékoztatott 
Aradszki András, hoz-
zátéve: a Fidesz-frakció 
szeretné, ha minden 
magyar értesülne a So-
ros-tervről, és véle-
ményt mondhatna róla.

A kormány a család-
támogatással kívánja 
megoldani a népesedé-
si problémákat.

– Soros György terve 
alapján évente egymil-
lió bevándorló érkezne 
az Európai Unióba, 
amelyre a föderáció-
nak 30 milliárd eurót 
kellene költenie, hogy 
fedezni tudja az emle-
getett kilencmillió fo-
rintra rúgó költségeket 
migránsonként – közöl-
te a politikus, aláhúz-
va: a migráció nem 
megoldás a demográfi-
ai problémákra. Hozzá-
tette: a tőzsdespeku-
láns terve veszélyezteti 
a nemzetállamok szo-
kásait, biztonságát, 
identitását is.

Dr. Aradszki András 
sajtótájékoztatóján fon-
tosnak tartotta kiemel-

ni azt is, hogy közel 60 
ezer fővel többen dol-
goztak a nyári hóna-
pokban, mint egy évvel 
korábban, ezzel párhu-
zamosan pedig tovább 
csökkent az állástala-
nok száma is, és az 
elemzők arra számíta-
nak, jövőre négy száza-
lék alá csökken a mun-
kanélküliség i ráta, 
ugyanakkor a kereslet 
egyre inkább a képzett 
munkaerő felé mozdul-
hat el.

A helyi ügyekkel 
kapcsolatban Aradsz-
ki András elmondta, 
hogy nagy örömmel 
vett részt az Ifjúsági 
Önkormányzati vá-
lasztás eredményhir-
detésén és az új testü-
let eskütételén.

– Jó látni, hogy fele-
lősséget vállalnak a 
döntéseikért, hogy gya-
korolják az önkor-
mányzatiságot és sike-
resen képviselik diák-
társaikat – mondta az 
államtitkár, aki hozzá-
tette, hogy Érd épül és 
szépül, kiváló ütemben 
haladnak a Modern Vá-
rosok program egyes 
pontjai.

Törökbálint kapcsán 
elhangzott, hogy hama-
rosan egy 50 méteres 
nyitott medencét építe-
nek fel a városban, 
amelyet a nyáron lezaj-
lott úszó világbajnoksá-
gon használtak a város-
ligetben a szinkron-
úszók. Tárnokon erős 
lobbi te vékeny sé g et 
folytatnak annak érde-
kében, hogy ne csak fel-
újítsák az általános is-
kolát, hanem építsenek 
újat, s ezt a lobbit kiter-
jesztenék Érdre is, ahol 
azt remélik, hogy a jö-
vőben teljesen megújul-
hatna a Móra Ferenc 
Általános Iskola.

– Az Érdi Tankerület 
igazgatójával, Sárközi 
Mártával  közösen 
nyújtunk be előterjesz-
tést a kormánynak, s 
reméljük, hogy támo-
gatják terveinket – zár-
ta szavait dr. Aradszki 
András. n BNYH

KÉKHÍREK

Őrizetben a kábítószer-kereskedő
Az Érdi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat bün-
tetőeljárást – őrizetbe vétele mellett – egy 36 éves helyi la-
kos ellen.

Az érdi nyomozóknak 2017. 
október 4-én délelőtt olyan in-
formáció jutott tudomására, 
hogy egy helyi üzlet parkolójá-
ban ismeretlen személy felte-
hetően kábítószert árul. A 
rendőrök adatgyűjtést követő-
en néhány órán belül azonosí-
tották a feltételezett elkövetőt, 
akit aznap az üzlet parkolójá-
ban tetten értek, amint egy he-
lyi férfinak kábítószergyanús 
anyagot adott át. A rendőrök a 
két férfit elfogták, az Érdi 
Rendőrkapitányságra előállí-
tották, ahol a velük szemben 

alkalmazott kábítószergyors-
teszt pozitív értéket mutatott. 
A 36 éves J. Tamás érdi laká-
sán tartott házkutatás során 
több, különféle méretű, kábító-
szergyanús anyaggal szennye-
zett simítózáras tasakot, kábí-
tószer csomagolásához, érté-
kesítéséhez szükséges eszkö-
zöket és különböző állagú – 
por, növényi törmelék, zöld 
színű tabletta – kábítószergya-
nús anyagokat találtak és fog-
laltak le.

A beszerzett adatok alapján 
megalapozott a gyanú arra, 

hogy J. Tamás 2017. október 
4-ét megelőzően több személy-
nek értékesített kábítószert.

Az ügyben végzett adatgyűj-
tés alapján még ezen a napon a 
rendőrök egy másik helyi la-
kost – P. Károlyt – is előállítot-
tak a rendőrkapitányságra. A 
kábítószergyorsteszt nála is 
pozitív lett. P. Károly és M. Zol-
tán ellen kábítószer birtoklása 
vétség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt indítottak 
büntetőeljárást.

J. Tamást kábítószer-keres-
kedelem bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
őrizetbe vették és előterjesz-
tést tettek előzetes letartózta-
tásának indítványozására.

 (Forrás: police.hu)

Modern város, modern óvodák
A tervezettnek megfelelően 
haladnak az érdi óvodák fel-
újítási, építési munkálatai. 
Szeptember 29-én lezárult a 
Kincses óvoda és Apró Falva 
bölcsőde épületenergetikai 
felújítása, és hamarosan kez-
dődnek a belső munkálatok.

Mint T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdai, a 
Kincses óvodában tartott saj-
tótájékoztatóján elmondta, az 
április 5-én kezdődött korsze-
rűsítés keretében új külső nyí-
lászárókat, és a régi árnyéko-
lók helyett redőnyöket kapott 
az épületegyüttes. Szigetelték 
a homlokzatokat, a lábazato-
kat és a lapostetőt is. Kiépítet-
ték a lábazathoz igazodó jár-
dát, valamint a szabványos 
villámhárítót is.

– A munkálatok összesen 
162,6 millió forintba kerültek, 
és a Modern Városok program 
keretéből, KEHOP pályázati 
forrásból és saját erőből finan-
szíroztuk – tette hozzá T. Mé-
száros András, aki elmondta 
azt is, hogy még az idén sor ke-
rül a csoportszobák felújításá-
ra. A helyiségek új burkolatot 
kapnak, kicserélik a beépített 
szekrényeket, a lámpatesteket 
és a belső ajtókat.

– A projekt december 31-én 
zárul, a kivitelezés költsége 
94,3 millió forint lesz. A beru-
házást VEKOP pályázati for-
rásból és a Modern Városok 
program terhére végezzük el – 
tette hozzá a polgármester. 
Kérdésünkre elmondta: az 
energetikai felújítás körülbe-
lül 20–30 százalékos költség-
megtakarítást jelent a fűtést 
illetően.

Nem ez az egyetlen óvoda, 
amely megújul az idén: a Tus-
culanum óvodában hasonló 
energetikai felújítást végeznek, 
ami szintén a vége felé közele-
dik. A Napsugár óvodát is át-
építik; a munkálatok jövő ta-
vasszal fejeződnek be.

– A Fácán óvoda forfaépüle-
tét lebontásra ítéltük. Az új lé-
tesítmény már épül, a munkála-
tok jó ütemben haladnak, vár-
hatóan jövő tavaszra a közel 
félszáz éves épületből a gyere-
kek és az óvodapedagógusok 
átköltözhetnek az új, modern 
óvodába. Ezt követően a régi 
épületet lebontjuk, és a helyén 
megkezdődhet a Batthyány is-
kola új épületének felhúzása – 
tette hozzá T. Mészáros And-
rás, hangsúlyozva: minden óvo-
dát határidőre befejeznek, át-
adnak a gyerekeknek.

A Kincses óvoda felújítását 
nagyon várták már az óvoda-

pedagógusok és a szülők. Az 
1983-ban épült óvodában ez az 
első ilyen nagy volumenű felújí-
tás. Mint Szénásiné Mészáros 
Márta intézményvezető la-
punknak elmondta, egy cso-
portszoba beázott, egy másik 
pedig kezdett beázni. A korsze-
rűsítésnek köszönhetően ezek 
a gondok megoldódtak, ráadá-
sul nyáron hűvösebb lett az 
épület, a fűtési szezon beindul-
tával pedig azt tapasztalták, 
hogy jobban tartják a meleget a 
csoportszobák.

Az óvoda végig működött a 
külső munkálatok ideje alatt, 
egy csoportot kellett csak má-
sik óvodában elhelyezni. Mint 
az intézményvezető elmondta, 
a belső munkák idejére sem 
zárnak be: csoportösszevonás-
sal, házon belüli költözködés-
sel szeretnék majd megoldani a 
helyzetet.

Qn ÁdÁm KataliN

A Kincses óvoda felújítását nagyon várták már a gyerekek, az itt dolgozók 
és a szülők is



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.
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Min denből szőnek mindent
Múlt a jelenben – legkeve-

sebb kétféle értelmezését 
találhatjuk a címnek, ami-
vel az érdi Szövőszakkör 
kiállítását jegyzik a szerve-
zők. A húsz évvel ezelőtti 
alakulás a múlt, s a Tamas-
ka Józsefné Jakab Margit 
irányításával működő 
szakkör a jelen. Másrészt 
egy, a messzi múltban gyö-
kerező szakma hagyomá-
nyait örökítik át a jelenbe.

A művelődési központ 
egyik legrégebbi és legaktí-
vabb szakköre fennállásá-
nak 20. évfordulóját látvá-
nyos tárlattal ünnepelte. 
Winklerné Kiss-Petri Bor-
bála, a népművészet ifjú 
mestere megnyitójában 

méltatta a szakkör munká-
ját, eredményeit, felidézte 
az utat, amit a csoport meg-
tett.

A klub tagjai rendszere-
sen gyűjtenek mintákat, 
még Kallós Zoltánnál is 
jártak, de fonalfestésre is 
vállalkoztak, amikor lát-
ták, hogy a mai anyagok túl 
harsány színűek az ősi mo-
tívumokhoz. Kísérleteztek 
kenderrel, lennel, jutaken-
derrel, pamuttal és külön-
böző rongyokkal. A szőnye-
geken kívül táskát, mel-
lényt, sapkát, sálat, pon-
csót, sőt, cipőt és papucsot 
is készítenek. Szőnek tehát 
mindenből, mindent.

QQ (mnp)

Tamaska Józsefnének a legfontosabb, hogy mindenki sajátítsa el 
a szövés mesterfogásait

A csodák megtörténnek!
Október 4-én, szerdán, az 

Országos Könyvtári Napok 
keretében Sándor Anikó író 
volt a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár vendége.

Sándor Anikó néhány éve 
még – ahogy ő fogalmazott – 
a „menedzserasszonyok túl-
hajszolt, kiskosztümös éle-
tét” élte, egy női bulvármaga-
zin főszerkesztő-helyettese-
ként. Munka látástól vakulá-
sig, folyamatos megfelelni 
akarás egy olyan terepen, 
amelyet egyre kevésbé érzett 
magáénak. Egy belső hang 
mind gyakrabban súgta neki: 
„Ez így nem mehet tovább”, 
mígnem egy napon, a maga 
számára is váratlanul ki-
mondta: „Ennyi volt, most el-
megyek”. Hogy hogyan to-
vább, arról fogalma sem volt.

A hirtelen jött szabadság 
örömére elhatározta, hogy 
megtesz valamit, amire rég-
óta vágyott: sokszor gondolt 
rá, milyen jó lenne egyszer 
elmenni Argentínába. A Bue-
nos Airesben tervezett három 
hétből végül négy hónap lett.

Hazatérve úgy döntött, 
hogy engedélyez magának 
még egy kalandot. Egykor 
régen olvasott egy könyvet 

Shirley Maclaine-től: El Ca-
mino – A lélek utazása. 
„Egyszer el kéne oda men-
ni…” – gondolta akkor, most 
pedig azt, hogy ennek is el-
jött az ideje. Néhány héttel 
később elkezdődött élete leg-
nagyobb utazása, amelyről 
azt suttogják, a csodák ott 
tényleg megtörténnek.

Az úton a legfontosabb 
kérdés Anikó számára ez 
volt: „Hogyan tovább?” Úgy 
tartják, a Szent Jakab-út vé-
gére minden zarándok meg-
kapja azt a választ, amire 
szüksége van. S így is lett. 
Spanyolországból hazatérve 
könyv született: El Camino – 
Az út, ami hazavisz címmel, 

ami igazi bestseller lett. A 
sikeren felbuzdulva aztán 
megírta a Buenos Aires-i ka-
landot is (Pillangó a válla-
mon), s már tudta a választ a 
kérdésére. Azóta kilenc 
könyve jelent meg, Indiáról, 
(Zuhanó repülés), Mariazell-
ről, (Én igen nagy vétkem), 
fiatalabbra lecserélt felesé-
gekről (Házasságsirató), 
vagy akár a magyar Szent 
Jakab-útról és egy szerelmi 
háromszögről (Magyar Ca-
mino). Könyvei segíteni pró-
bálnak mindazoknak, akik 
maguk is útkeresők, akik 
elakadtak életük útján, és 
nem tudják, merre tovább.

QQ Meliska Fanni

Sándor Anikó szerint nincs olyan élethelyzet, nincs olyan kátyú, 
amelyből ne lehetne kimászni

Tájban lebegő lélek
A szociális gondo-

zó parkvárosi épüle-
tében rendezett kép-
zőművészeti tárla-
toknak már kialakult 
egy sajátos rituáléja: 
egy kis vers, egy kis 
zene, rövid beszélge-
tés, megnyitó mélta-
tás – ezúttal Kiss 
Gyöngyi festményeit 
láthattuk ebben a ke-
retben, a zenei alá-
festést Labant Csaba 
lantművész szolgál-
tatta, s most sem hiá-
nyoztak az IRKA-ta-
gok által írt és fölol-
vasott költemények 
sem.

Kiss Gyöngyi – aki-
vel Daróci Lajosné, 
az IRKA vezetője be-
szélgetett, s ő is nyitotta meg 
a tárlatot – nem ismeretlen 
az érdi közönség előtt, ha va-
laki a festményeit még nem 
is látta, bizonyára hallott 
már arról a munkáról, amit 
természetszerető, környe-
zetvédő emberként végzett 
különböző keretek között. S 
ezzel az ismerettel a kulcs-
szó is birtokunkba került: 
természet. Sokan ábrázolják 

– akár hitelesen, akár sejtel-
mesen, akár borzongatón, 
de akár elvontan is – a ter-
mészetet grafikán, festmé-
nyen, fotográfián vagy bár-
mely képzőművészeti ágban, 
de ritka, amikor egy alkotó a 
természet iránti igaz és mély 
szeretetét. elkötelezettségét 
is közvetíteni tudja. Kiss 
Gyöngyi birtokában van en-
nek a képességnek. Sajátos 

technikával készülő (a száz-
halombattai László Bandyt 
tartja mesterének), pasztell-
hatású olajképei olyan intim 
viszonyról árulkodnak em-
ber és természet között, ami 
keveseknek adatik meg. A 
szinte lebegni látszó, olykor 
színekre és elvont formákra 
bontott tájak az alkotó lelké-
nek szinte minden rezdülé-
sét közvetítik.Q Q (mnp)

Kiss Gyöngyi festményeiből az élet szeretete árad felénk

A PARKOLÓI FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATOKKAL
ELKÉSZÜLTÜNK.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
TÜRELMÜKET!

A FORGALMI REND VÁLTOZÁSA
MIATT KÉRJÜK FOKOZOTTAN

FIGYELJENEK.

A GÖRDÜLÉKENY
VÁSÁRLÁSÉRT!

SZÉP NAPOT ÉS
ZÖKKENŐMENTES

VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK!

52
10

55

9kultúra  | 2017. október 11. |

A k eresztfához megyek…
Filmkészítés és fotogra-

fálás – két külön világ, még 
akkor is, ha a használt 
technika egyes elemei és 
alapanyagai hasonlók. 
Operatőr és fotográfus – 
alapvetően más szemmel 
nézik a világot. Mégsem rit-
ka, hogy elkalandoznak – 
alkalmilag vagy hosszú tá-
von – egymás világába. Ta-
nos Miklós hivatásszerűen 
a filmes kamera szakembe-
re, de ráérzett az állóképek 
készítésének ízére is, 
olyannyira, hogy néhány 
éve csatlakozott a Duna–
Art Fotóklubhoz.

A klubnak a művelődési 
központban lévő előtéri ga-
lériájában többször láthat-
tuk már Tanos Miklós fotó-
it, egy ízben székely kapu-

kat és bukovinai kolostoro-
kat mutatott meg, egy má-
sik alkalommal óraszerke-
zeteket gyűjtött csokorba. 
Ezúttal az út menti keresz-
tekről, feszületekről ké-
szült képiből válogatott egy 
kiállításra valót „Hogy utad 
el ne téveszd!” címmel.

Tanos Miklós képei Er-
délyben, a Galga mentén és 
jobbára a Dunántúlon ké-
szültek, némelyiket akkor 
melegében fotózta, amikor 
először látta, másokat az 
emlékezetében őrzött, s 
visszament képet készíteni 
róluk, mert ahogy az egyi-
ken hirdette a felirat: „A 
keresztfához megyek, mert 
máshol nem lelhetek nyugo-
dalmat lelkemnek...”.

QQ -y-

Borszeg (Erdély, Bihar megye)

Kül honból hozott tudás
A Vándordiákok Európá-

ban – a reformáció és pereg-
rináció címmel a Magyar 
Földrajzi Múzeumban nyílott 
kiállítás távolabbra mutat a 
szorosan vett témájánál: a 
reformáció és a tudomány, a 
tudás összefüggéseire mutat 
rá, amint ezt T. Mészáros 
András is kiemelte köszöntő-
jében, felvillantva, hogy itt 
Érden, ebben a múzeumban 
mennyi nyoma és emléke ta-
lálható ennek, s hogy az in-
tézmény milyen értőn kezeli 
ezeket az emlékeket. Meg-
nyitójában Erdélyi Takács 
István szentélynek nevezte a 
múzeumot, olyan helynek, 
ahol a reformáció és a kultú-
ra összekapcsolódásának 
tényével naponta szembesül-
het a látogató.

A tablókon, a tárlókban el-
helyezett könyvekkel, doku-
mentumokkal, tárgyakkal, 
az áttekinthető térképekkel 
bemutatott folyamatról, a pe-
regrinációról (a vándordiá-
kok külföldi egyetemjárása) 
további áttekintést adott dr. 
Szögi László, az ELTE Egye-
temi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója. Magyarországon 
Mohács előtt még nem volt 
egyetem, a tanulni vágyó ma-
gyar diákok kénytelenek vol-
tak külföldön keresni a tanu-
lás lehetőségét – tudtuk meg 

az előadásból, mint ahogy 
azt is, tudásukat hogyan ka-
matoztatták itthon, s miként 
gyarapították a honi biblioté-
kákat az általuk hozott tudo-
mányos művekkel. A Mohács 
előtti időkből 13 000, utána a 
XVIII. század végéig 27 000 
külföldi egyetemre beiratko-
zott magyarról tudnak a tör-
ténelmi dokumentumok, de a 
valós szám ennél lényegesen 
magasabb lehet, mivel nem 
mindenki volt regisztrált 
hallgató.

Dr. Kubassek János, a 
múzeum igazgatója a refor-
mációhoz kapcsolódóan Mol-
nár Mária református diako-
nissza életútját elevenítette 

föl vetítettképes előadásá-
ban, azét a misszionáriusét, 
akit mintegy 15 évet töltött 
Pápua Új-Guineában, s akit 
húsz társával és polgári la-
kosokkal együtt a japánok 
keg yetlenül kivégeztek 
1943-ban. Nem véletlen ez a 
témaválasztás, hiszen a dia-
konissza életútját Balázs 
Dénes, az érdi múzeum ala-
pítója is kutatta.

Végezetül, de korántsem 
mellékesen Kubassek János 
gondosan lajstromba szedte 
számunka a legjelentősebb 
magyar tudósokat, akik a 
reformációhoz, a református 
egyházhoz kapcsolódtak.

QQ M. Nagy

A múzeumban megtekinthető, milyen körülmények között éltek 
egykor a vándordiákok

Szakorvosi 
Rendelőintézet 

Érd
2030 Érd, Felső u. 39.
Telefon: 23/365-232

elojegyzes@erdirendelo.hu
Előjegyzés a kartonozóban 

(7.30-16:00)

Helyesbítés
Az Érdi Újság legutóbbi 

számában, a Szent Mihály 
kút átadásáról készült tu-
dósításban - a riportalany 
közlése alapján - azt ír-
tuk, hogy a kút névadója 
ófalusi lakos. Utólag kide-
rült, hogy már Parkváros-
ban él. A téves közlésért 
elnézést kérünk!

Pest megyei  
Kormányhivatal

Érdi Járási hivatala
Kormányablak  II. osztályának 

– Okmányiroda – 
(2030 Érd, Budai út 8.)

telefonos elérhetősége:  
06-23-521-970

Kormányablak: 1818



A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Önmit gondol erről?

2. kérdés
Soros György brüsszeli

vezetőkkel együtt azt is el akarja
érni, hogy az EU tagállamai,

így Magyarország is, bontsák le
a határvédelmi kerítéseket,
és nyissák meg a határokat

a bevándorlók előtt.
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MARC ÉKSZ R

Cím: ÉRD, INTERSPAR Iparos u. 7.

Megérkeztek
ÚJ ARANY, EZÜST ÉKSZEREINK

az olasz kiállításról.
Megszokott minőségben hatalmas

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Érden csak nálunk!
Bemutatjuk COEUR DE LION

ékszerkollekciónkat!
Újdonság! BERING órák

a letisztult kifinomultság.
Nézzemeg imádni fogja!

J

M

a

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474

51
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ZUMBAgold
ÚJ HELYEN!

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

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

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

94
85
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Ha örökbe fogadná Csíkost vagy Polluxot, 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

Csíkos 2 év körüli, barátsá-
gos, érdeklődő, közepes ter-
metű, ivartalanított szuka 
kutyus. Más kutyákkal általá-
ban jól kijön, az emberekhez 
nagyon kötődik.

Pollux 7 hónap körüli, ked-
ves, közepesre nőtt fiatal kan 
kutyus. Élénk, jóindulatú, ba-
rátkozó, figyelmes, tanítha-
tó. Kertes házban érezné jól 
magát.

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

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.

„Ove fekete-fehér ember 
volt. A felesége pedig színes. 
Ő volt Ove összes színe.”

Ove 59 éves svéd férfi, aki 
kényszeres szabályköveté-
sével, mogorvaságával akár 
kivívhatná környezete rossz-
indulatát is, ha… Erről a „ha”-
ról szól a kötet. Hogy miért is 
ilyen Ove, hogyan alakult az 
élete, mi motiválja, miért akar 
meghalni, és az miért nem 
sikerül neki. Lassan, lépésről 
lépésre bomlik ki előttünk 
egy nagyszerű – bár valóban 
furcsa – ember története, 
akit végül teljes mértékben 
el tudunk fogadni, sőt, meg-
szeretni. Olyan ő, mint az 
ogrék: kívül csupa tüske, de 
ha lehántjuk az egyes rétege-

ket – mint a hagymán, mon-
daná Shrek, s nem véletlen 
a képzettársítás –, nagyon is 
melegszívű, segíteni kész, a 
végletekig kitartó, önzetlen 
embert találunk.

Ove hol nevettető, hol 
torokszorító története kap-
csán elgondolkodhatunk a 
szomszédok egymáshoz való 
viszonyáról, szülő-gyermek 
kapcsolatról, a mindennap-
jainkat sokszor megkeserítő 
bürokráciáról, saját és mások 
háziállataihoz fűződő viszo-
nyunkról, a baráti kapcsola-
tok fontosságáról, házastársi 
szövetségről. Általában az 
emberi mivoltunkról, amely-
ben az elfogadásnak, a meg-
értésnek, az összetartásnak, 

de legfőképpen a szeretetnek 
kellene dominálni.

Érdemes Ove történetét el-
olvasni, s hogy kinek? Jobbat, 
mint a kiadó ajánlását, nem is 
találhatnánk: „Ajánljuk szom-
szédoknak, ezermestereknek 
és kétbalkezeseknek, morco-
soknak és életvidámaknak…” 
Szóval mindenkinek.

A kötet szerzője Fredrik 
Backman, akinek ez az 1981-
ben született mű volt a debü-
táló regénye. 2012-ben jelent 
meg Svédországban, majd 
óriási sikert aratott szerte a 
világon.

Megtalálhatják a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban, 
filmváltozatát pedig a Zenei 
Könyvtárban.

KÖNYV
Fre drik Backman:  Az ember, akit Ovénak hívnak
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

PROGRAM
TÁNCHÁZ
Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat keddenként 18 órától nemzetiségi 
táncházat indít a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

„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 kiállítása.
Megtekinthető október 31-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Az Andreetti Károly Általános Iskola 
és Művészeti Iskola kerámia szakkörös 
növendékeinek 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
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

VITALITÁSKLUB
Szellemsebészet és ami mögötte 
van
Előadó Kocsis János és Katika
Október 16-én, hétfőn 17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Növény- és szaporítóanyag-cserebere
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 20-án, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVES KLUB
Fonalmunkák
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 21-én, szombaton 10 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
A fotóstúra képeinek kiértékelése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 24-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES
MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
Előadások 10 órakor óvodásoknak, 14 
órakor kisiskolásoknak. A bérletek ára 
2250 Ft. Jelentkezés és további informá-
ció: 06-30-597-8823-as telefonszámon, 
Czinderné Tassi Beáta
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 
emlékér

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

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

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az utazás szerelmeseinek
Október 15-ig

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
MESESZOMBAT
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Október 21-én, szombaton 10.30 órakor

FOGLALKOZÁS
Az állatok világa
Október hónapban

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig

JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és nyugdíjas-
igazolvány is kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 

(CD, DVD) kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

TÁRLAT
Nagámi, Munkácsy-díjas 
szobrászművész kiállítása
Megtekinthető október 21-ig
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Október 16., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Kecskeméti NKSE
21:10   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 dr. Stenczinger Norbert előadása
21:25 bibliai Szabadegyetem   67/90. rész
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 tűzijáték

Október 17., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00  JAZZ 

Finucchi Brothers
21:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:50 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Dunaharaszti MTK
 23:30 Műábránd
 23:50 Mozgás
 sportmagazin
 0:20 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:35 Híradó
 0:50 tűzijáték

Október 18., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 68/90. rész
21:00 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm

22:40 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:10 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
 0:10 tűzijáték

Október 19., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 120. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Kecskeméti NKSE (ismétlés)
21:40 kempo  
 sportmagazin
22:10 Fény-kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 dr. Stenczinger Norbert előadása 
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:10 Híradó
 0:25 tűzijáték

Október 20., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 120. rész
20:00 Műábránd
20:20 Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm  
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50   Székely kálvária
 dokumentumfilm

22:40 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:10 Mozgás
 sportmagazin
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55  Híradó
  0:10 tűzijáték

Október 21., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 dr. Stenczinger Norbert előadása 
19:45 Fény-kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm   
22:25 bibliai Szabadegyetem 67/90. rész
23:25   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:55 tűzijáték

Október 22., VASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-kép
 kulturális magazin
21:00  Héjanász a Hepehupán
 tévéfilm  
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 dr. Stenczinger Norbert 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)

10.00	 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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Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre, 
2018. 01. 29–2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Felső utca 33.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a köznevelési 
intézmény vezetőjének feladata az 
intézmény szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos gazdálko-
dás, a munkáltatói jogok gyakorlása 
és döntéshozatal az intézmény 
működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyeket a jogsza-
bály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a „Nemzeti 
köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. 
törvény, és a „Pedagógusok előme-
neteli rendszeréről és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehaj-
tásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) 
Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, egyetemi szintű 

végzettség és az oktatott 
művészeti ágak valamelyi-
kében a művészeti tárgynak 
megfelelő szakirányú tanári 
szakképzettség vagy az 
oktatott művészeti ágak 
valamelyikében a művészeti 
tárgynak megfelelő művész 
szakképzettség a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 98.§ (8) 

bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve;

•	 pedagógus munkakörben 
szerzett legalább 5 éves 
szakmai gyakorlat;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet, és annak 

igazolása, hogy nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt;

•	 megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörbe 
kinevezhető;

•	 pedagógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézményve-
zetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 az intézmény vezetésére 

vonatkozó program, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket;

•	 az álláshely betöltéséhez 
szükséges végzettség, 
szakképzettség, szakvizsga 
meglétét igazoló okmányok 
másolata;

•	 a pályázó legalább 5 éves 
szakmai gyakorlatát igazoló 
dokumentum (munkáltatói 

igazolás munkakör megneve-
zésével);

•	 90 napnál nem régebbi ható-
sági bizonyítvány a büntetlen 
előélet igazolására, valamint 
annak igazolására, hogy a 
közalkalmazott nem áll olyan 
foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt, amely a közal-
kalmazotti jogviszony létesí-
tését nem teszi lehetővé;

•	 szakmai önéletrajz;
•	 nyilatkozat arról, hogy a 

pályázó hozzájárul a teljes 
pályázati anyagának sokszo-
rosításához, továbbításához 
(3. személlyel közlés);

•	 nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal össze-
függő kezeléséhez;

•	 hiánypótlásra a pályázat 
beadási határidejét követően 
nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: a beosztás legkorábban 
2018. január 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. november 2. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Sárközi Márta 
nyújt, a 06-30-381-3995-ös tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának 

módja: postai úton, a pályázatnak 
a Emberi Erőforrások Minisztere 
címére történő megküldésével 
(Érdi Tankerületi Központ 2030 
Érd, Alispán utca 8/a.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 820/791-1/2017, valamint 
a beosztás megnevezését: Lukin 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a véleménynyil-
vánításra jogosultak véleményének 
kikérése után az oktatásért felelős 
miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. január 12.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
pályázatot írásban, három azonos 
szövegű és mellékletű példányban 
(egy példányt nem kérünk ösz-
szefűzni) zárt borítékban kérjük 
megküldeni a Érdi Tankerületi 
Központ címére. A borítékra írják rá 
„PÁLYÁZAT – Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői 
beosztására”
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a kk.gov.
hu/erd honlapon szerezhet.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”  

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság – Szolgálati Iroda, Hatósági Csoport

jogi-hatósági ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozott idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők 
képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 14. pont szerinti 
feladatok ellátása
Ellátandó feladatok:
Érd Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén az államigazgatási 
hatósági ügyek:
•	 helyi településrendezési 

és építési követelmények, 
valamint önkormányzati 

rendeletben megállapított 
helyi természetvédelem 
szakkérdésekben szakhatósá-
gi állásfoglalások kialakítása, 
különösen: telekalakítási 
engedélyezési eljárásban, 
vonalas létesítmények enge-
délyezési eljárásában, sajátos 
építmények engedélyezési 
eljárásában, külön jogszabály 
szerinti nem építésügyi enge-
délyezési eljárásokban;

•	 településképi kötelezési 
ügyekben az alapeljárás 
lefolytatása;

•	 a járásközponti jegyző mint 
általános elsőfokú építésügyi 
hatóság hatáskörébe tartozó 
ügyekben a fellebbezések 
saját hatáskörben történő 
kivizsgálása, illetve a fel-

terjesztések tervezeteinek 
elkészítése;

•	 a keresetlevelek felterjesztése 
másodfokú építésügyi ha-
tóság útján közigazgatási és 
munkaügyi bíróság felé;

•	 építésügyi és eljárási bírságok 
kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: Az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és jutta-
tások: a jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Köz-
szolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett 

közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társa-
dalomtudományi, hittudo-
mányi, jogi, műszaki szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképezettség és 
informatikai, ügyviteli, köz-
gazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban hatósági 

területen eltöltött gyakorlat,
•	 közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizo-
nyítvány, oklevél egyszerű 
másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2017. november 20.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. november 10. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dudás Erzsébet, 
a Lakosság – Szolgálati Iroda iroda-

vezetője nyújt, a 06-23-522-318-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943- 
17/2017., valamint a munka-
kör megnevezését: hatósági 
ügyintéző.

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

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2017. november 19.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a 
kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) 
bekezdése szerinti három hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány. A kinevezés határo-
zott időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.
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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.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 

(1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Iroda, 

Közbeszerzési Csoport,

közbeszerzési ügyintéző 
munkakör betöltésére.

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

Ellátandó feladatok:
•	 közbeszerzési eljárások előké-

szítése, lefolytatása, dokumen-
tálása;

•	 ajánlatkérő nyilvántartási, 
közzétételi, adatszolgáltatási 
feladatainak ellátása;

•	 kapcsolattartás Közbeszerzési 
Hatósággal, közbeszerzéseket 
ellenőrző és pályázati szervekkel.

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:
•	 felsőoktatásban szerzett gazda-

ságtudományi, társadalomtudo-
mányi, jogtudományi, műszaki 
tudományi diploma;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 közbeszerzési szakjogászi vég-

zettség,
•	 OKJ-s közbeszerzési referensi 

képesítés,
•	 közigazgatásban, közbeszerzés 

területen szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,

•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyít-
vány, oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2017. november 6. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ
ideje: 2017. október 25. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Mádainé dr. Kovács Judit jogi 
irodavezető nyújt, a 06-23-522-305-ös 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:

•	 postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-15/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: közbe-
szerzési ügyintéző.

•	 személyesen dr. Kertész Orsolya 
vagy Bartos Beatrix részére, Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Személyzeti Csoport, Pest 
megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határide
je: 2017. november 3.
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.

PÁLYÁZAT
É R D I  É P Í T É S Z E T I  N Í V Ó D Í J R A

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 245/2017. (IX.28.) határozata alapján 
pályázatot hirdet a városban létesült épületek építészeti színvonalának díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban 
részesített és publikálásra kerülő 
megvalósult épületek mintaként 
szolgáljanak a városunkban egyre 
növekvő számban építkezők számá-
ra. A pályázat elősegítheti az épített 
környezet alakításában közremű-
ködők – döntéshozók, beruházók, 
tervezők, kivitelezők – közötti kap-
csolat javítását. Lehetővé teszi, hogy 
a közvélemény figyelmét felhívjuk 
épített környezetünk fejlesztésének 
fontosságára.
PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL 
FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Me-
gyei Jogú Város közigazgatási 
területén megvalósult város-
építészeti alkotással (épület, 
létesítmény, kertépítészeti 
terv stb.) részt vehet minden 
olyan személy, aki a megvaló-
sításában felelős tervezőként 
közreműködött, és a pályázati 
kiírás feltételeit magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. Az épü-
let, alkotás megvalósításában 
közreműködők együttesen 
jelentkezhetnek, egy épület, 
épületegyüttes, egyéb alkotás 
csak egy pályázatként vehet 
részt a pályázaton. Amennyi-
ben a tervező egyedül nyújtja 
be a pályázatot, akkor ehhez 
mellékelnie kell a tulajdonos, 
illetve annak képviselője írásos 
beleegyezését. Ha a tulajdonos 
nyújtja be a pályázatot, akkor 
az építész-tervező írásos be-

leegyezését kell mellékelnie. 
A kivitelezőnek az építész-
tervező és a tulajdonos írásos 
beleegyezését egyaránt mel-
lékelnie kell. A pályázatra csak 
olyan épülettel lehet jelentkez-
ni, amelynek tervezője azonos 
az építési és használatbavételi 
engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú épí-
tészeti alkotás díjazására független 
személyek (szak- és magánembe-
rek), ill. szervezetek is javaslatot te-
hetnek, ami alapján a városi főépí-
tész felkéri a tervezőt és az építtetőt 
a pályázaton való részvételre.
Feltétel továbbá:
•	 A pályázat beadásának 

időpontját megelőző három 
éven belül került sor az épület 
használatbavételére.

•	 Építésnél, telepítésnél az 
országos szakmai előírásokat 
és az érvényes szabályozási 
tervben rögzített előírásokat 
maradéktalanul betartották, 
az engedély kiadását köve-
tően a megvalósítás során 
építésrendészeti eljárásra 
okot adó szabálysértés nem 
történt.

•	 A sikeres pályázók és az ehhez 
hozzájárulásukat adók vállal-
ják a teljes nyilvánosságot.

•	 A pályázóknak biztosítaniuk 
kell a bíráló bizottság számá-
ra – ha a bizottság kéri – a 
létesítmények és azok környe-
zetének részletes megtekinté-
sét, feltéve, hogy a látogatás 
időpontjáról szóló értesítést 
legalább 8 nappal korábban 
megkapják.

PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázati kiírás és nevezési lap 
2017. október 2-ától beszerezhető 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Főépítészi Csoportjá-
nál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 
209.), ill. a www.erd.hu honlapról 
letölthető. További felvilágosítással 
Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-
396 telefonszámon.
A pályázatot 2017. október 27-ig 
kell az érdi Polgármesteri Hivatal fő-
építészéhez személyesen vagy postán 
eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Pol-
gármesteri Hivatal II. emelet 209.). 
(Postai úton benyújtott pályázatok 
esetében a benyújtási határidőn a 
postára adás napját kell érteni.)
A pályázati dokumentációt zárt bo
rítékban (a pályázat megnevezését 
feltüntetve) elhelyezve, egybeköt
ve (vagy fűzve) kell összeállítani és 
benyújtani.
A bíráló bizottság a határidő után 
vagy hiányosan benyújtott pálya-
műveket kizárja a pályázatból. A 
pályázók azzal, hogy pályázatukat 
benyújtották, a pályázati kiírás fel-
tételeinek és a bíráló bizottság dön-
tésének alávetik magukat.

PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ 
MUNKARÉSZEK
•	 Nevezési lap, továbbá a nem 

pályázó, de érintett tervező 
és (vagy) építtető, megbízó 
hozzájárulási nyilatkozatai 
(ezeket csomagoláson belül 
kell elhelyezni);

•	 Teljes építési engedé
lyezési vagy jóváhagyási 
tervdokumentáció eredeti 
vagy még értékelhető 
méretűre kicsinyített 
méretarányban (műszaki 
leírás, alaprajzok, metszetek, 
homlokzatok, helyszínrajz);

•	 Jogerős építési és hasz
nálatbavételi engedély, 
vagy egyéb esetben az ezzel 
egyenértékű okirat;

•	 Fényképek: legalább 4 db 
a létesítményről, különböző 
nézőpontokból felvéve.

•	 A dokumentáció legkisebb 
mérete A/4, legnagyobb 
mérete A/3 lehet.

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A bíráló bizottságot a város pol-
gármestere, a városfejlesztési, 
városüzemeltetési és vagyon-
gazdálkodási bizottság elnöke, 
a köznevelési és művelődési 
bizottság elnöke, a Pest Me-
gyei Építész Kamara elnöke, 
felkért építészeti oktató vagy 
más szaktekintély és a városi 
főépítész alkotják. A bizottság 
elnöke a polgármester, előadó-
ja a városi főépítész. A bíráló 
bizottság egyszerű többségi 
szavazással dönt.

PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, 
DÍJAZÁSA
A pályázatok elbírálásának főbb 
szempontjai:
•	 az épület, létesítmény 

telepítése, környezetbe 
illesztése,

•	 az alaprajzi és a térbeli 
belső elrendezés megol
dása, 

•	 a létesítmény építészeti 
formálása,

•	 a szerkezet kialakítása, a 
részletképzések színvo
nala.

A bíráló bizottság a beérkezett pá-
lyaműveket a beadási határidőtől 
számított 15 napon belül elbírál
ja és javaslatot tesz a közgyűlésnek 
a díjazásra. Egy évben legfeljebb két 
díj adható ki.
A pályázat díjazására az Érd 
Város Önkormányzata által 
ado mányozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló önkor
mány zati rendelet szerinti 
összeg (jelenleg az Érdi Építészeti 
Nívódíjjal járó anyagi elismerés 
200 000 Ft) áll rendelkezésre. A 
díjazott pályázatok alkotói emlék
plakettet és díszoklevelet vehet-
nek át.
A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, 
VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA
A pályázaton eredményt elért pá-
lyaművek a helyi sajtóban bemu-
tatásra kerülnek. A díjazásban nem 
részesített terveket az eredményhir-
detéstől számított fél éven belül 
lehet átvenni személyesen a városi 
főépítésznél.
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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.).

HIrdETménY
2 0 3 0  é r d ,  E r c S I  ú T I  T E m E T ő

T E m E T k E Z é S I  H E L Y E k  ú j r A V Á L T Á S Á r A
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésében lévő 
Ercsi úti köztemetőben található, 2016. évi vagy korábbi érvényességi idővel rendelkező 

temetkezési helyek újraváltására,

különösen az 1992. év előtt betemetett, illetve újraváltott hagyományos sírokat, 
valamint a 2007. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnafülkéket és az 1997. év 

előtt betemetett, illetve újraváltott urnasírokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiá-

nyában – az első koporsós temetéstől számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék esetében 
10 év vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum.  

A sírokba történő urnaelhelyezés a lejárati időt nem hosszabbítja meg.
A sírhelyek újraváltásának díját a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellék-
lete tartalmazza. A sírhelyek újraváltása esetén a készpénzes, bankkártyás és átutalásos 

fizetési mód is biztosított. Az újraváltással, illetve az esetleges sírhelylemondással 
kapcsolatban kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig 

keressék fel a temetőgondnoki iroda kollégáit a lent megjelölt elérhetőségek egyikén, 
mert az erre vonatkozó 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 11.§ 6. bekezdés 

értelmében a lejárat után az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük,  
és újra értékesíthetjük.

Temetőgondnoki Iroda, 2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje 

Hétfőtől péntekig 8.00–15.30, Telefon: +36 23 365 144; E-mail: temeto@ekfi.hu

érd megyei jogú Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”  
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIrdET
Lakosság-szolgálati Iroda,  

Általános Igazgatási Ügyek

környezetvédelmi ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű gyed, gyesig tartó 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladat-

körök: 1. sz. melléklet 26. pont szerinti 
feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 gyomos, parlagfüves ingatlanokkal 

kapcsolatos hatósági eljárások 
lefolytatása,

•	 természetvédelmi feladatok 
ellátása,

•	 fakivágással kapcsolatos eljárások 
lefolytatása,

•	 mezőőri járulék kivetésével kapcso-
latos ügyek intézése,

•	 természetvédelemmel kapcsolatos 
szakhatósági eljárások lefolytatása, 
hulladékkal kapcsolatos hatósági 
eljárások lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: környezetvédelmi 
ügyintéző, döntés-előkészítő munkakör.
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 
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőoktatásban szerzett 

jogi, közszolgálati, gazdaságtudo-
mányi, pedagógus, tanár, termé-
szettudományi, agrár, műszaki, 
természetvédelmi szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetgaz-
dálkodási, környezetmérnöki, 
vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, 
biomérnöki, környezettudományi, 
természetvédelmi szakképzettség;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 államigazgatásban, környezetvé-

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

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 
oklevél egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2017. 
november 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. november 3. A pályázati kiírással 

kapcsolatosan további információt Dudás 
Erzsébet, Lakosság-szolgálati irodavezető 
nyújt, a 06-23-522-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-16/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: környe-
zetvédelmi ügyintéző;

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

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. november 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a kinevezés fel-
tétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti 
három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés hatá-
rozott időre – gyed, gyesen lévő kolléga 
távollétének idejére – szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

FEL HÍVÁS AZ AVArégETéS SZABÁLYAInAk BETArTÁSÁrA
érd megyei jogú Város Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét az avarégetéssel kapcsolatos 

szabályok fokozott betartására.

érd Város Önkormányzat 
képviselő-testületének az 
ingatlanok és közterületek tisz-
tántartásáról és a szervezett 
hulladékkezelési közszolgálta-
tás kötelező igénybevételéről 
szóló 23/2005. (VII. 01.) számú 
önkormányzati rendelete 
alapján:
•	 Avart és kerti hulladékot csak 

jól kialakított tűzrakó helyen 
és telken szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget 
és a környezetet ne károsítsa, 
és az égetés hősugárzása kárt 
ne okozzon.

•	 Az égetendő kerti hulladék 

nem tartalmazhat más kom-
munális, állati eredetű, illetve 
ipari eredetű hulladékot (pl. 
PVC, veszélyes hulladék).

•	 A szabadban tüzet gyújtani, 
tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a 
környezetére tűz- vagy rob-
banásveszélyt ne jelentsen. 
A szabadban a tüzet és üze-
meltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem 
szabad, s veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet 
azonnal el kell oltani.

•	 A tüzelés, a tüzelőberendezés 
használatának színhelyén 

olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

•	 A kert tisztán tartása céljából 
az avar, kerti hulladék a 
tűzvédelmi előírások betartá-
sával elégethető.

•	 Az avar és kerti hulladék 
égetése a város egész terüle-
tén minden év

február 15. és április 30., vala-
mint október 15. és november 

30. között engedélyezett.
•	 Tilos vasárnap és ünnepnapo-

kon, illetve az azt megelőző 

napon délután 16 óra után, il-
letve, ha az illetékes miniszter 
a fenti időszakban tűzgyújtási 
tilalmat rendel el.

•	 Tilos az avar és kerti hulladék 
égetése az orvosi rendelők, 
hitéleti középületek, az 
iskolák és óvodák, szociális 
intézmények 100 m-es 
körzetében munkanapokon 
18.00 óra előtt, valamint 
hitéleti középületek esetében 
a szertartások ideje alatt is.

•	 Érd Felső-Parkváros M7 
autópályán túli területein 
tilos az avar és kerti hulladék 
égetése. Az avar és kerti 
hulladék égetésére csak 
vírusos, baktériumos, gombás 
vagy egyéb fertőzéskor 
kerülhet sor.

A fenti jogszabályok megsérté-
se esetén a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, 
valamint ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló 
34/2013. (XI. 7.) önkormányzati 
rendelet alapján

50 000 Ft-ig terjedő  
helyszíni bírság,

illetve természetes személy 
esetén 200 000 Ft-ig,
jogi személy esetén  

1 000 000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírság  

szabható ki.
kérjük a lakosságot, hogy az 
avarégetéssel kapcsolatos 
előírásokat – mindannyiunk 
egészségének megóvása érde-
kében – önként teljesítsék.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 jegyző



GGyyeerrmmeekk yyóó yycciippőő
oorrvvoossii renddellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre

51
95

74

30 nap

51
95

72

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

Őszi akció! Korona cserepes lemez RAL 8012 (téglabarna),
RAL 7016 (antracit) színben. Egységár bruttó 2019 Ft/m2.
TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 51
94
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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól

Csak
nálunk!

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

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Az akció október 1–31-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.
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Szivárványos pónik
Az állatok világnapját ünnepelték kedden a Szivár-
vány ovi apróságai: kétszázötven gyereknek szerve-
zett programokat a Szociális Gondozó Központ.

A régi Parkvárosi Közös-
ségi Házban nyuszit és ku-
tyát simogathattak, a kert-
ben pedig lovagolhattak a 
gyerekek. Az Éltető Értéke-
inkért Egyesület nemcsak 
pónikat hozott, hanem kü-
lönleges állatos játékokat 
is, amit mindenki kipróbál-
hatott. Az ovisok a mozite-
remben együtt énekelhet-
tek állatos dalokat Ábel 
Csabával, a Szociális Gon-
dozó Központ munkatársá-
val, Kiss Gyöngyitől szám-
talan érdekes dolgot meg-
tudhattak az állattartásról 
és a házi kedvencek nevelé-
séről, Kózel Gyula pedig a 
bullmasztiff fajtáról beszélt 
a gyerekeknek.

A hatalmas jószág mel-
lett lehetett apróbbat is si-
mogatni: Teremi Nándor 
három nyuszit hozott az 
ovisoknak, akik az élmé-
nyek mellé emléklapot is 
hazavihettek. Mind a ki-
lenc csoport kapott egy-
egy fatáblát ajándékba, raj-
tuk faragott állattal – a 
Szivárvány oviban ugyanis 

a csoportok állatneveket 
viselnek.

Mint Kiss Sándor szoci-
álpedagógus, a rendezvény 
szervezője lapunknak el-
mondta, ezzel a hagyo-
mányteremtő állatos nap-
pal az volt a céljuk, hogy a 
gyerekek az óvodán kívüli, 
idegen környezetben, test-
közelből ismerkedjenek 
meg az állatokkal, és meg-
tapasztalják, milyen fontos 
a védelmük, szeretetük.

Mint a gyerekeket kísérő 
óvó néniktől megtudtuk, az 
óvodai nevelésben is ki-
emelt szerep jut az állatvé-
delemnek: ennyi idős kor-
ban a legfontosabb, hogy a 
kicsik képek, mesék segít-
ségével megismerjék az 
állatokat, és a különféle 
kirándulások során sze-
mélyesen is találkozzanak 
velük. Aztán, ahogy idő-
södnek, folyamatosan 
megtanulják azt is, hogyan 
gondozzák házi kedvencei-
ket, és váljanak felelős ál-
lattartóvá.

QQ Á. K.

Az óvodai nevelésben is kiemelt szerep jut az állatvédelemnek

Állati jó családi nap
Több százan vettek részt 
az Öthét Egyesület Pest 
megyei tagozata által szer-
vezett Állati jó családi és 
örökbefogadási napon múlt 
vasárnap az érdi főtéren. 
Az állatok világnapja alkal-
mából szervezett egész na-
pos rendezvényen színpadi 
műsorok és állatos bemuta-
tók váltották egymást, de 
kihirdették a programhoz 
kapcsolódó rajzverseny 
eredményeit is.

Bada Zoltán, az Öthét 
Egyesület Pest megyei tago-
zatának elnöke, főszervező 
lapunknak elmondta, hogy 
bár egész nap borult volt az 
ég, ennek ellenére folyama-
tosan érkeztek újabb és 
újabb családok. A főszervező 
nagyon elégedett volt a ren-
dezvénnyel, de jövőre szeret-
ne visszatérni a korábbi ha-
gyományokhoz és nyárbú-
csúztató állati napot szer-
vezni, hogy még többen és 
még hosszabb ideig részt 
tudjanak venni azon.

– A legnépszerűbb prog-
ram idén is a rendőrségi 
kutyás bemutató volt, de 
nagyon jól sikerült a többi 

műsorszám is, és Pingvin 
Pityu sem veszített a nép-
szerűségéből – mondta 
Bada Zoltán.

A reggeltől kora estig 
tartó családi napon volt ál-
latsimogató, kutyás bemu-
tató, hüllőshow, de még 
rendőrségi lovak is, és meg 
lehetett ismerkedni több 
kutyás alapítvánnyal – 
köztük az érdi Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Ala-
pítvánnyal, ahonnan töb-
ben távoztak örökbefoga-
dási szándékkal.

Az Állati jó családi és 
örökbefogadási napon hir-
dették ki az állatok világ-
napja alkalmából megren-
dezett rajzverseny eredmé-
nyeit is, amelyre 240 pálya-
mű érkezett, s amelyek már 
láthatók a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. A 
rajzokat szakértő zsűri: 
Hudák Mariann és Kéri 
Mihály értékelte. A díjakat 
és az azzal járó rendkívül 
gazdag ajándékcsomagokat 
T. Mészáros András polgár-
mester adta át.

(A rendezvény támogatói: 
Érd MJV Önkormányzata, 
Érd Médiacentrum, Kertvá-
ros Magazin, Hunrods Kft., 
Sirius Állat- és Természetvé-
delmi Alapítvány, Érdi Állat-
kórház, Tesco (Érd), Szőrmók 
Kutyamosó, Öthét Egyesület 
Pest megyei tagozata, Xeless 
Kft., Interambulance Zrt., 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ, Polgárőrség, ÉKFI, 
Városrendészet.) Q NyH

A RAJZVERSENY VÉGEREDMÉNYE
Óvodások: 1. Tápai Zita (Meseház); 2. Horváth Jázmin (Szivár-
vány); 3. Nyári Emese (Fácán); Különdíj: Mága Fruzsina (Mese-
ház).
Iskolások 1–3. osztály: 1. Bihari Dzsesszika (Érdligeti); 2. Bartus 
Annamária (Kőrösi); 3. Horváth-Meggyesi Barnabás (Kőrösi); 
Különdíj: Maráti Míra (Kőrösi).
Iskolások 4–8. osztály: 1. Gulyás Bernadett (Érdligeti); 2. Ba-
logh Flóra Anna (Vörösmarty); 3. Urbán Eszter (Érdligeti); Kü-
löndíj: Nagy Nikolett (Érdligeti).

A kutyás programok voltak a legnépszerűbbek  (Fotó: Boros Sándor)

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: 1000 Ft/fő

51
93

01

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

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!

19helyi érték  | 2017. október 11. |

Szü ret az időseknél
Paprikás krumpli, szőlő és 

alma, sütemény, üdítő és egy 
pohárka bor – ez került az ün-
nepi asztalra szerdán, az Idő-
sek Otthona szüreti mulatsá-
gán. Az otthon lakói és az Idő-
sek Klubjából érkezett vendé-
gek ezen a délutánon együtt 
énekelték az örökzöld slágere-
ket a Kristály Duóval, és dalol-
ták a népdalokat, nótákat Ma-
darász Katalinnal.

Hagyományőrzés és kikap-
csolódás – e kettős célt szolgál-
nak az idősotthon rendezvé-
nyei, köztük a múlt szerdai 
szüreti mulatság. Mint Érsek 
Sándornétól, a Szociális Gon-
dozó Központ Időseket Ellátó 
Központjának vezetőjétől meg-
tudtuk, a szépkorúak nagyon 
szeretik a mindennapokba 
színt hozó rendez-
vényeket, köztük a 
tarka és vidám 
szüretet, ahol a 
többi  la kóva l 
együtt lehet éne-
kelni, sőt, akár 
táncolni is, és min-
dig különleges fi-
nomságok kerül-
nek az asztalra.

Illés Lászlóné 
hat éve él az ott-

honban, ha mód adódik, fel is 
lép egy-egy rendezvényen 
verssel, humoros jelenettel. 
Mint lapunknak mondta, na-
gyon tudnak örülni egy-egy 
ilyen alkalomnak, élvezik a ze-
nét, a táncot.

– Izgatottan készültünk a 
mulatságra: már délelőtt pu-
coltuk a paprikás krumpli hoz-
závalóit. De most már itt a dél-
után: mulatunk, jól érezzük 
magunkat – mondta mosolyog-
va Kati néni.

Nem ez volt az egyetlen ren-
dezvény az idősotthonban ok-
tóber első hetében: hétfőn az 
idősek világnapját ünnepelték, 
pénteken pedig óvodások és is-
kolások köszöntötték őket eb-
ből az alkalomból.

QQ Á. K.

A f  atimai titkok nyomában
Október 7-én, szomba-

ton ismét megtartották az 
„Élő Rózsafüzér Zarán-
doklatot” a katolikus gyü-
lekezetek szervezésében.

Az idei zarándoklat a 
három fatimai titok kér-
déskörét járta körbe. A 
résztvevők két ágra sza-
kadva tették meg a körül-
belül 15,5 kilométeres 
utat. A zarándoklat a 
parkvárosi LEA Otthon-
tól indult reggel fél nyolc-
kor. A Bem téri templom-
nál aztán szabad válasz-
tás szerint két csoportra 
bomlott a menet. Az 1. ág 
Brunczvik Attila, a 2. ág 
pedig Molnár Károly 
Zsolt vezetésével járta 
végig a környékbeli kato-
likus templomokat. A két 
ág az Újvárosi templom-
nál egyesült ismét, ahon-
nan közösen mentek to-
vább Óvárosba, ahol 17 
órától Spányi Antal me-
g yéspüspök tartott 
szentmisét.

Bár sokan végigjárták 
az egész zarándoklatot, a 
kisgyerekesek és időseb-
bek között voltak olyanok, 
akik csak később, valame-

lyik állomásnál csatlakoz-
tak a menethez. Az állo-
másokon a résztvevők rö-
vid elmélkedéseket hall-
gathattak meg a fatimai 
titkokról.

A Regina Mundi Ciszter-
ci Nővérek Apátságában 
Ancilla nővér mesélt az 1. 
titokról, a pokol látomásá-
ról. Beszédében kitért 
arra, hogy a pokol, mint 
olyan, hogyan jelenik a 
szentírásban az egyház 
tanításában, s hogyan kell 
értelmezni a látomás le-
írását.

Ilona és Mariann majd-
nem minden évben részt 
vettek a zarándoklaton. 
Ilona kiemelte, hogy mi-
lyen jóleső érzés, amikor 
az utcán sétáló emberek 
integetnek a menet részt-
vevőinek, és milyen fontos, 
hogy ezt a hagyományt az 
összetartozás és a szere-
tet tartja fennt. Mariann 
pedig arról beszélt, hogy 
ilyenkor imádkoznak a 
Szűz Máriához és áldást 
kérnek Érdnek és a kör-
nyező városoknak.

QQ MelisKa Fann
A mulatságon a Kristály Duó szórakoztatta a 
szépkorúakat

Az érdi zarándokok jelenlétében áldotta meg Mojzer György 
plébános azt a Szilasi László kőfaragó mester által készített 
Szűzanya–szobrot, amely visszakerült a Sport- és Helytörténeti 
Gyűjteménynek otthont adó épület szoborfülkéjébe
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A SPORT-ÉLMÉNY

TEL.: +36 23 361 431
2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU
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Birkózás
Az Érdi Spartacus SC fiú versenyzői a szlovákiai Marcellházán 
vettek részt a negyedik alkalommal megrendezett Polgármes-
ter Kupán. A nemzetközi viadalon tizenegy országból érkeztek 
sportolók. Az érdiek négy indulója közül Hegedűs Nagy Bence 
ezüstérmes lett az 53 kilogrammos súlycsoportban, míg Bákai 
Ferenc a 35 kilósok mezőnyében a dobogó legalsó fokára állha-
tott fel. Finta Patrik (53 kg) a pontszerző, ötödik helyezést, Sipos 
Alex (63 kg) a hetedik helyet szerezte meg. Vasárnap a lányok 
Kaposváron vettek részt a serdülő és diák korosztálynak rende-
zett országos bajnokságon, ahol a hat érdi induló közül Kaszás 
Elza (40 kg) bronzérmesként, testvére, Lilla a 46 kilóban ötödik-
ként, míg Baljer Kitti 40 kilóban ugyancsak ötödikként végzett.

Lovaglás
Szeptember végén, illetve október elején Balatonvilágoson ren-
dezték a Póni Klub országos bajnokság díjugrató döntőit. A ta-
valyihoz hasonlóan ismét volt minek örülni érdi részről, hiszen 
Frank Dániel tavalyi ezüstérme után idén már megnyerte a kez-
dők versenyét Póni 1 kategóriában Daisyvel, míg nagy lóval 
ezüstérmes lett Frankyvel. A Sóskúti Manók Póni Klub Fórizs Lili 
Erzsébettel és Kinder Surprise nevű lovával a haladó díjugratók-
nál a Póni 1-es kategóriában lett első, míg csapattársa, Csókány 
Lili Don Pedróval jutott bronzéremig. Az Érdi Lovas SE-től Király 
Alíz Dalma és Lencse nyergében harmadik lett a kezdők között 
Póni 1 és Póni 2 kategóriában is. A csapatbajnokságot a sóskúti-
ak nyerték, míg az ördöglovasok negyedik helyen végeztek. A 
lovasiskolák versenyében utóbbi negyedikként, előbbi nyolca-
dikként zárt.

QQ DomoNkos

RÖVIDPÁLYA

Kiü  tötte a Siófokot  
az ÉRD
Csupán 0–0-nál és 1–1-nél volt döntetlen, ezt leszámítva 
az ÉRD végig vezetve, korán tetemes előnyt kiharcolva 
ütötte ki saját pályáján 32–22-re a Siófok KC-t a K&H női 
kézilabdaliga negyedik körében.

A forduló rangadóján az 
ÉRD nem kegyelmezett a há-
zigazdának, hiszen a mérkő-
zés elején Mireya González, 
Klivinyi Kinga, Kisfaludy 
Anett és Katarina Krpezs-
Slezák is bevette Denisa 
Dedu kapuját, a másik olda-
lon azonban Janurik Kinga 
lehúzta a rolót.

Hiába kérte ki második 
idejét Lars Rasmussen a hu-
szadik percben, az ÉRD-et 
nem lehetett megtörni, a ha-
zaiak csak négy gólt tudtak 
ledolgozni az akkorra kiala-

kult hétből. A szünetre 16–
11-es érdi előnnyel vonultak 
a csapatok.

A térfélcsere után Andjela 
Janjusevics beindult, de hi-
ába lőtt három gólt egymás 
után, az ÉRD mindre vála-
szolt, sőt, tíz perc elteltével 
már 22–15-re vezetett. Ekkor 
kérte ki utolsó idejét a sorok 
rendezésére a Balaton-parti-
ak trénere, de ez sem segí-
tett, Jamina Roberts triplá-
jával negyedórával a vége 
előtt meglett a közte tíz. A 
hajrá előtt 31–20-ra is vezet-

tek Szabó Edináék, végül az 
ÉRD Szabó Laura góljával 
állította be a 32–22-es maga-
biztos, idegenbeli győzelmet.

– Az ÉRD jól játszott, sta-
bil volt és meg tudta nyerni a 
meccset. Ez fontos két pont 
volt, komoly győzelem. De ez 
csak egy meccs, hogy mit bi-
zonyítanak a csapatok, az 
hosszabb távon dől el. Szív-
ből gratulálok a játékosok-
nak és a stábnak, akik sokat 
dolgoztak közösen, hogy ez a 
mérkőzés így alakuljon – fo-
galmazott Szabó Edina.

– Reméltük, hogy sikerül 
egy szoros meccset játszani, 

de az ÉRD egy nagyszerű 
csapat, jól építkezett abból, 
hogy egymásért játszottak. 
Egy jobb csapattól kaptunk 
ki, ugyanakkor mi nagyon 
rosszul játszottunk. Megle-
petés volt az érdiek játéka, 
gratulálok nekik, erőseb-
bek, jobbak voltak – értékelt 
Lars Rasmussen.

– Nem ilyen meccsre ké-
szültünk, arra számítot-
tunk, hogy nagyon kemény 
és szoros lesz, ez nagy meg-
lepetés nekünk, viszont egy 
percig sem lankadt a figyel-
münk, a koncentrációnk, és 
ez nagyon jó! Az, hogy tízzel 

tudtunk itt nyerni, nagy do-
log, most egy kicsit örülünk, 
aztán megyünk tovább és 
reméljük, át tudjuk menteni 
ezt a formát a következő 
meccsre is – fogalmazott Ja-
nurik Kinga.

– Fantasztikus volt. Büsz-
ke és boldog vagyok azért, 
hogy így nyertünk. Jól sike-
rült a felkészülés, az elejétől 
a végéig jók voltunk. A véde-
kezés remekül működött, a 
kapus tel jesítménnyel együtt, 
ebből pedig tudtunk futni és 
könnyű gólokat szerezni – 
nyilatkozta Andjela Bulato-
vics. Q DomoNkos BáliNt

SIÓFOK KC–ÉRD 22–32 (12–16)
Siófok, 500 néző. V: Hargitai, Markó
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 10 (1), M. González 2, A. Bu-
latovics 1, Kisfaludy 1, KLIVINYI 6, C. Lassource 3. Csere: Fog-
gea (kapus), Signaté 1, Gávai 2, ROBERTS 5, Kiss N., Tóth G., 
Szabó L. 1, Bernát. Vezetőedző: Szabó Edina.
Kiállítások: 6, ill. 12 perc; Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1.

Örömtáncot roptak az érdi lányok a megérdemelt győzelem után  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

További információ:

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

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

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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Harminchárom vizes érem
Kilenc arany-, tizenhárom 

ezüst- és tizenegy bronzér-
met szerzett az Érdi Úszó 
Sport Kft. a Pest megyei 
úszó csapatbajnokság máso-
dik körében, Monoron.

Szép számmal képviselték 
magukat az érdiek, hiszen a 
2002-esnél fiatalabb verseny-
zők összesen 97 alkalommal 
álltak rajtkőre a monori csb 
második körében, közülük 
tizennyolcan dobogóra is áll-
hattak. A legeredményesebb 
érdi a három arannyal záró 
Tohl Patrik lett.

Az érdiek közül aranyér-
mes lett a 2009-es Reizinger 
Anna és a 2010-es Balázs 
Laura 100 méter háton, míg 
200 gyorson Tohl Patriké és 
Őri Rebekáé lett az arany-
érem a 2004-es korosztály-

ban. Tohl 100 gyorson is győ-
zött, valamint Boriszov Noé-
mi (2008) is elsőként érte a 
falat. 50 méter pillangón Po-

teczin Dániel (2006), 100 pil-
lén Jánosi Viktória (2002) és 
Tohl Patrik is aranyérmes-
ként zárta a viadalt.  n Domi

Tohl Patrik (balra, zöldben) három aranyérmet nyert

Els zenvedték első vereségüket
Az NB III Nyugati csoport
jának kilencedik forduló
jában hiába játszott me
zőny fölényben a BKV Elő
re vendégeként az Érdi 
VSE, a közlekedésiek 2–1
re nyertek.

A mérkőzés elejétől kezd-
ve érezhető volt a két csapat 
közti különbség, de hiába 
szögezték saját kapuja elé a 
BKV-t a vendégek, kevés lö-
vésig jutottak, a szélről be-
adott labdákat pedig a ha-
zaiak semlegesíteni tudták.

A fordulás után továbbra 
is mezőnyfölényben játszot-
tak a vendégek, míg a fővá-
rosiak kontrákból próbáltak 
megindulni. Aztán az 55. 
percben egy leshelyzet után 
az érdiek rosszul végezték el 
a szabadrúgást, amelyet 
Ferkó Ádám a félpályáról 
lőtt az érdi kapuba (1–0).

A hátrány után tempót vál-
tott az Érdi VSE, és bő tíz 
perccel később Pál Szabolcs 
tíz méterről lőtt a BKV kapu-
jába (1–1).

Az érdiek egyenlítő gólja 
után két perccel ismét veze-
tett a házigazda, amikor 
Melczer adott el labdát saját 
kapuja előtt húsz méterre, 
majd a bal oldali beadásra 
Balogh Bence érkezett, s 

passzolt az üres kapuba 
(2–1).

A feszült hangulatú folyta-
tásban Ferkót második sár-
ga lappal kiállították a 68. 
percben, de az érdiek nem 
töltöttek el sok időt ember-
előnyben, ugyanis egy kont-
ra megakadályozásaképpen 
Pál Szabolcs buktatta ellen-
felét, s kapta meg második 
sárga lapját a 74. percben.

Az érdiek részéről Kele-
men Patrik pöckölt bele Ba-
lázsovics Máté beadásába 

veszélyesen, de nem jött ösz-
sze az újbóli egyenlítés, így 
az Érdi VSE elszenvedte első 
vereségét.

– A játékunk az ellenfél 
kapujától húsz méterig jó 
volt, utána voltak nehézsége-
ink. Nem ez volt a legjobb 
csapat, amellyel játszottunk, 
és azokat megvertük, most 
egy gyengébb képességű 
csapat ellen ajándékoztunk 
két gólt, ez is az oka a vere-
ségnek. Amit mi tettünk a 
fociért és a győzelemért, az 
több volt, mint a BKV-é – ér-
tékelt Limperger Zsolt.

– Talán hiányoztak az 
utolsó passzok a kapu előtt, 
vagy egy jó lövés, amiből gól 
születik. A BKV-nak szeren-
cséje is volt. Többet érdemel-
tünk volna – nyilatkozta Ba-
lázsovics Máté. n D.B.

BKV ELŐRE SC–ÉRDI VSE 2–1 (0–0)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország (Tárkányi, 58.), Bozsoki, Csiszár, 
Pintér N. – Koós, Pallagi, Melczer – Balázsovics, Pál Sz., Kele-
men P. Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Ferkó (55.), Balogh Bence (68.), ill. Pál Sz. (66.). 
Kiállítva: Ferkó (71.), ill. Pál Sz. (74.)

Balázsovics Mátéék (feketében) először botlottak a bajnokságban
  (Fotó: Balogh István)



ÁLLÁST KÍNÁL

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

Munkavállalókat keresünk 8 óra
munkaidőre, éjszakai műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba törökbálinti irodaház takarí-
tására. Pályázni fényképes öné-
letrajz küldésével lehet a bar-
bara.bodo@hu.issworld.com
email címen vagy a 06-20/428-
8999 telefonszámon.
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65Konténeres teherautóra
keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.

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

AMarché Restaurants Hungary Kft. svájci tulajdonú, nagy múltra visszatekintõ
vendéglátóipari vállalat. A Mövenpick csoport tagjaként, világszerte 9 országban van jelen.
Magyarországon 2008 óta 9 étteremmel mûködik autópályák mellett. Vendégeinket helyben
készült egészséges, elsõsorban regionális alapanyagokból elõállított, friss ételekkel várjuk.

Folyamatos bõvülésünk miatt keresünk
PÁTYRA (M1-es autópálya, Sasfészek pihenõhely)
az alábbi munkakörökbe kollégákat:

Feladatok:
» saját receptek alapján

szendvicsek, limonádék, kávé
készítése

» a készletek feltöltése
» vendégek kiszolgálása
» pénztári feladatok ellátása

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

kedelemben szerzett szakmai
tapasztalat elõnyt jelent

Feladatok:
» a szakács kollégák

munkájának segítése
» elõkészítés
» mosogatás

Elvárások:
» önálló munkavégzés
» szorgalom

ÉTTERMI MUNKATÁRS KONYHAI KISEGÍTÕ

MINDEZÉRT CSERÉBE MI AZ ALÁBBIAKAT ADJUK NEKED:
kiváló eszközöket a munkavégzéshez
több váltás, kitûnõ szabású és minõségû munkaruhát
egy hónapra elõre tervezhetõ munkaidõ beosztást
kellemesmunkahelyi környezetet
fiatalos csapatot
átfogó betanítást
multinacionális cég biztos hátterét

munkába járás támogatását
versenyképes, fix, 100%-ban bejelentett
jövedelmet
túlóra, vasárnapi-, ünnepnapi- és éjszakai
pótlék fizetését
számos egyéb juttatást
dolgozói kedvezményt

Rész- (heti 20, 25, 30 órában) vagy teljes munkaidõben is végezhetõ!
Szeretnél remek csapatunk tagjjgja lenni? Érdekel a lehetõség?
Jelentkezz fényképes önéletrajzoddal a jobs.hu@marche-int.com e-mail címen vagy
keress minket a +36 20 407 28 72 -es számon.
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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MUNKÁT KERES?
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A Szigetelők Boltja Kft.
árukiadó, raktáros

munkavállalót keres.

Feladatok:
• Vevők udvarias kiszolgálása.
• A beérkező áruk raktárba történő betárolása.
• A raktár területének rendben és tisztán tartása.
• Amegrendelt áruk összekészítése szállításra.
• Elektromos targonca vezetése.
• Szállítmányt kísérő dokumentumok kezelése (számla,
szállítólevél).

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány vagy minimum középfokú
végzettség.

• OKJ-s targoncavezetői jogosítvány.
• Targoncavezetésben szerzett tapasztalat.
• Precíz, (gyors) pontos munkavégzés.
• Napi 8 órás munkarend.
• Álló (sétáló) munka vállalása.
• Raktározásban szerzett tapasztalat.
• Megbízhatóság.
• Problémamegoldó képesség.

Amit kínálunk:
• Kiszámítható jövedelem.
• Hosszú távú, megbízható munkahely.
• Határozatlan idejű munkaszerződés.
• Munkavégzés helye: 2030 Érd, Lőcsei u. 28-32.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com e-mail címre.

Megbízható, fiatalos, rugalmas
bejárónőt keresek heti 2-szer
Tusculánumban. Tel.: 06-20/
382-7731.
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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.

alkatrész raktárost
keres

a XI. kerületbe.
Középfokú végzettség

előnyt jelent.

Jelentkezni Kovács Attila műszaki
igazgatónál lehet az alábbi

elérhetőségeken:
kovacs.attila@homm.hu
vagy +36-20/772-3025

Autóbuszokat
üzemeltető kft.

52
10

62

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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A Musashi Hungary Ipari Kft.
Ercsiben található, japán tulajdonban
lévő autóalkatrész-gyártó cég, amelynek

termékei kiemelt fontosságúak és minőségűek az autógyártásban. A Mu-
sashi csoporton belül alkalmazott folyamatoknak köszönhetően világszin-
ten jól ismert, piacvezető cégeketmondhat partnereinek. Főbb termékei: ve-
zérműtengelyek, gömbcsuklók, lengőkarok, kerékagyak, differenciálművek.
Vállalatunk az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐGÉPBEÁLLÍTÓ
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Agyártó-, illetve összeszerelő-eszközök ismerete, kezelése, beállítása és üzemeltetése
– Gyártógépekműszaki állapotának felügyelete, technológia, anyagismeret elsajátítása
– Ahibák felismerése, előírtminőségi ellenőrzések elvégzése
– Agyártóberendezés nyersanyaggal való feltöltése és adagolóberendezések ellenőrzése
– Szerszám- és gépkorrekciók, illetve szerszámcserék elvégzése és dokumentálása

Elvárásaink:
−Szakirányú, fémmegmunkálással kapcsolatos szakmunkás végzettség vagy hasonló területen
szerzettmunkatapasztalat

−Sikeres felvételi tesztek
−Terhelhetőség, rugalmasság
−Mérőeszközök használatában való jártasság előny

FÉMMEGMUNKÁLÓGÉPEKETKEZELŐOPERÁTOR
(folyamatos és 3műszakosmunkarendben)

Főbb feladatok:
– Gépjárműalkatrészek gyártása az arra rendszeresített berendezésekkel
– Gépek előírás szerintiműködtetése, nyersanyaggal való feltöltése
– Karbantartási ellenőrzések elvégzése, dokumentálása
– Késztermék csomagolása

Elvárásaink:
– Min. 8 általános iskolai végzettség
– Hasonló területen szerzettmunkatapasztalat előny
– Sikeres felvételi teszt

Amit kínálunk:
−Versenyképes fizetés
−Teljesítményalapú bónusz
− Cafetéria juttatás
− Kedvezményesmeleg étkez-
tetés

− Ingyenesmunkaruha
− Ingyenes buszjárat több
településről

Jelentkezés:
Ha ajánlatunk felkeltette érdek-
lődését, kérjük, küldje el nekünk
önéletrajzát az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikére:

MusashiHungary Ipari Kft.
2451 Ercsi, Ercsényút 1.
musashi@musashi.hu
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden, központhoz közel, tisztvi-
selőnegyedben másfél szobás
bútorozott lakás kiadó, kocsi-
beállási lehetőséggel. 06-30-
89-89-275

Szoba albérletbe kiadó fürdő és
konyha használattal, hosszabb
távra, egyedülálló nőnek, külön
bejárattal. 06-20-344-7466

Albérlet kiadó, 30 nm,1 főnek re-
zsivel 54e Ft. Kaució nincs. 06-
70-513-9174

VÁLLALKOZÁS

52
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66Villanyszerelés
kisebb javítás – felújítás – karbantartás- teljes kivitelezés
Háztartási gépek bekötése. Átalánydíjas karbantartás.
Cégeknek és magánszemélyeknek is! Hívjon bizalommal.

Deme György 70/321-81-08 hétvégén is)

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

50
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25-45% kedvezménnyel,
hőszigetelt redőny, reluxa,

szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenző
gyártása, szerelése, javítása. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény! Vidéken is!

REDŐNYAKCIÓ!

06-3
0-29

5-65
55
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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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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

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

50
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 51

84
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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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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

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

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

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

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

51
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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.

Kőműveseket precíz munkavég-
zéssel felveszek. Csak profi, ta-
pasztalt jelentkezőket várok.
Bérezés megegyezés szerint.
Bejelentett munkahely. 06-70/
335-8580..

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

Munkáltatóknak! Tűzvédelmi,
munkavédelmi, HACCP szakta-
nácsadás szakértőtől! Kedvez-
ményes áron! 0620/397-2813

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 51
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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

TELEK

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

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
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HASZONJÁRMŰ

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

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi élelmiszerüzletünkbe
megbízható, szorgalmas

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.

ÁLLAT - NÖVÉNY

CSALÁDI HÁZ

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

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

AMR. STONE HUNGARY Kft. budaörsi telep
helyére értékesítő munkatársat keres helyben végezendő

ELADÓI MUNKÁRA.
Munkaidő: Teljes munkaidő. Munka kezdése: azonnal.
Munkahely végzése: Budaörs, Petőfi Sándor u. 73.

Jelentkezés önéletrajzzal: info@antiquestone.hu. További
információk (hétköznap) a 06-30-231-0010 telefonszámon.
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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.

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

Kőművest keresek, önállóan dol-
gozni tudót, jó kereset. 06-20-
344-7466

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

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.

Fodrászszék és kozmetikus/
masszázs hely kiadó. 06-70/
649-7928. Érd, Riminyáki út 44.

OKTATÁS

Hatékony matematika, fizika ta-
nulás kialakítása általános és
középiskolás diákoknak. 06-70-
616-1620

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

LAKÁS

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

VEGYES

4 hónapos ausztrál juhász szuka
kiskutya eladó tenyészetből,
oltva, chippel, törzskönyvvel.
Ár megegyezéssel. Érdeklődés:
06-30-676-8939, 06-23-381-152

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

Alkalmanként fuvarozást, költöz-
tetést vállalok. Tel.: 06-30-
7473655
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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Budaörs)
• Kertészeti munkatárs:
(palántázás, anyagmozgatás, csomagolás,
komissiózás – Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)
• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás
gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás
támogatása.

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
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MÉDIATANÁCSADÓT
Az

keres.
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L&J
Fashion Ruházati szaküzlet

SzéleS válaSztékban női,FérFi,Gyermek ruhák,cipők,táSkák,áGyneműk,háztartáSi éS
konyhai FelSzereléSek,parFümök,ajándéktárGyak,játékok,kiSállat FelSzereléS

cím: 2030 érd, budafoki út 2-4.(az érdi teSco mellett)

a leGújabb divat Szerint, kedvező áron!
nyitva tartás: hétfő-szombat 9.00-20.00 óra, vasárnap 9.00-18.00 óra
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L&J
Fashion Ruházati szaküzlet

SzéleS válaSztékban női,FérFi,Gyermek ruhák,cipők,táSkák,áGyneműk,háztartáSi éS
konyhai FelSzereléSek,parFümök,ajándéktárGyak,játékok,kiSállat FelSzereléS

cím: 2030 érd, budafoki út 2-4.(az érdi teSco mellett)

a leGújabb divat Szerint, kedvező áron!
nyitva tartás: hétfő-szombat 9.00-20.00 óra, vasárnap 9.00-18.00 óra
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