
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 Méretre, garanciával

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 52

20
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között
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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

LADA Granta
2 499 000 Ft-tól klímával!
3 év garancia • Részletfizetési lehetőség • Használtautó-beszámítás

Egyes modellek készletről árelőnnyel kaphatók!

LADA Sipos márkakereskedés és szerviz
2030 Érd, 6-os főút 23 km (Citroën Sipos autószalon)
06/23-521-630, 06/30-530-7140 , info@ladasipos.hu

www.ladasipos.hu
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„Nagy kaland volt számomra, hogy ’etethettem’ a kifligépet”
Interjú ifjabb Soós Józseffel, az Érdikummá választott Soós pékség tulajdonosával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 40. szám    2017. október 18.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Pez sgő élet a parkvárosi közösségi házban
Az új parkvárosi közösségi ház 

megnyitása elé várakozással tekin-
tettek a környéken élők, sokan tér-
tek be érdeklődni, hogy mikor, mi-
lyen programokkal indul az élet az 
intézményben, amit a Szepes Gyula 
Művelődési Központ tölt meg tarta-
lommal, s helyet kapott benne a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár eddig a 
régi közösségi házban működő rész-
lege. A kedvcsinálás mellett ez egy-
ben az igények felmérése is, annak 
kiderítése, mi érdekli leginkább a 
parkvárosiakat. A szervezők a gye-
rekprogramokat állították a közép-
pontba, hiszen éppen a kisgyerekes 
anyukáknak fontos, hogy egy vagy 
két csemetével ne kelljen a központ-
ba buszozni vagy autózni, ha valami 
programra kíváncsiak. Az első ilyen 
alkalommal megtelt a ház szülők-
kel, apróbb és nagyobb gyerekekkel, 
a székeken és szőnyegen legalább 
kilencvenen figyelték a Kezeslábas 
Társulat babaszínházi produkcióját 
(képünkön). n 3. oldal

Vállalkozói falu épül

A beruházás a Tesco, az Aldi, a Sulák utca és a szenny-
víztisztító által közrezárt, mintegy 1,5–2 hektáron va-
lósul majd meg. A vállalkozói falu a Sulák utcából lesz 
megközelíthető, de tervezik, hogy kiépítenek egy le-
hajtót az M6-os felől is.  n 7. oldal

Edzőcipő és tűsarok

Teljes erőbedobással készülnek a Pest Megye Szépe 
címért versenyző lányok a döntőre. A november 18-ai 
gálán, amit a törökbálinti művelődési házban tarta-
nak, az érdi Kerepesi Rékának és Szűcs Nikolettnek is 
szurkolhatunk.  n 19. oldal

Hárompontos fejesek

Az Érdi VSE végig kézben tartotta a Dunaharaszti MTK 
elleni mérkőzést az NB III Nyugati csoportjának 10. 
fordulójában. Melczer csukafejese után ugyan egyen-
lített a vendégcsapat, de Kárász Krisztián újabb fejese 
a győzelmet jelentette.  n 23. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Pez sgő élet a parkvárosi közösségi házban
Az új parkvárosi közösségi ház megnyitása elé várako-
zással tekintettek a környéken élők, sokan tértek be 
érdeklődni, hogy mikor, milyen programokkal indul az 
élet az intézményben, amit a Szepes Gyula Művelődési 
Központ tölt meg tartalommal, s helyet kapott benne a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár eddig a régi közösségi 
házban működő részlege.

Akár beszoktató prog-
ramnak is nevezhetnénk azt 
a kéthetes kínálatot, amivel 
az új közösségi ház várta-
várja az érdeklődőket. A 
kedvcsinálás mellett ez egy-
ben az igények felmérése is, 
annak kiderítése, mi érdekli 
leginkább a parkvárosiakat.

Nem volt nagy kockázata 
annak, hogy a szervezők a 
gyerekprogramokat állítot-
ták a középpontba, hiszen 
éppen a kisgyerekes anyu-
káknak fontos, hogy egy 
vagy két csemetével ne kell-
jen a központba buszozni 
vagy autózni, ha valami 
programra kíváncsiak. Fé-

nyesen igazolta ezt a feltéte-
lezést, hogy az elő ilyen al-
kalommal megtelt a ház szü-
lőkkel, apróbb és nagyobb 
gyerekekkel, a székeken és 
szőnyegen legalább kilenc-
venen figyelték a Kezeslábas 
Társulat babaszínházi pro-
dukcióját. S hasonló érdeklő-
dés várható a további, ki-
csiknek szóló események 
iránt, amint ez az előzetes 
regisztrációkból kiderül. De 
mi is ez pontosan és miért is 
van rá szükség?

– A közösségi térben ma-
ximum 120–130 fő fér el – 
mondja Barakonyi-Tóth 
Viktória, az intézmény ve-

zetője –, mivel ezek a rendez-
vények ingyenesek, nincsen 
belépőjegy, valahogy föl kell 
mérnünk, hány látogatóra 
számíthatunk. Ha túlságo-
san sokan vennének részt 
egy programon, akkor az ér-
kezéskor a regisztráltaké az 
elsőbbség…

A babaszínházi produkció 
fogadtatása a gyerekek vi-
selkedéséből könnyen lemér-
hető volt, koruknak megfele-
lően nyilvánították ki tetszé-
süket, megfogta, lekötötte 
őket a sok dalból, zenéből, 
mozgásból álló, a legkiseb-
bek által is élvezhető pro-
dukció. A szülők pedig el-
mondták, hogy fontosnak 
tartják, hogy a környéken 
lesz egy ilyen lehetőség, 
gyakrabban tudnak majd ki-
mozdulni a gyerkőcökkel. 
Olyannal is találkoztunk a 
közönség soraiban, aki a vá-
ros másik végéből, Érdliget-

ről jött el pici gye-
rekével a babaszín-
ház kedvéért. De 
nem okozott csaló-
dást Kovácsovics 
Fruzsina g yer-
mekkoncertje sem, 
olyannyira, hogy 
akár a megtelt táb-
lát is kitehették 
volna a bejáratra.

A felnőtteknek 
szóló kínálat is elő-
re vetítette a ké-
sőbbi lehetősége-
ket. A Poly–Art 
alapítvány és az 
Irodalomkedvelők 
Klubja két estén is 
megtöltötte a ter-

met, felolvasásaiknak meg-
van az állandó közönsége, 
ezúttal közreműködött a 
programokban a Szirmok 
Városi Pedagógus Női Kar, a 
Magtár Hag yományőrző 
Egyesület fergeteges tánc-
házat is rögtönzött, a másik 
napon pedig Szigeti Eszter 
és Varga Zoltán megzenésí-
tett versei és az Alma Latina 
zenekar egzotikus muzsiká-
ja jelentették a csemegét.

Daróci Lajosné, az IRKA 
vezetője elmondta, hogy 
örömmel tettek eleget a fel-
kérésnek, hogy programo-
kat szervezzenek az új ház-
ba, s már most úgy gondolja, 
máskor is szívesen jönnének 
ide.

Kifejezetten hangulatos 
volt a festőállványokra he-
lyezett képekből álló képző-
művészeti kiállítás, kicsit 
műteremhangulatot sugallt, 
s az alkotók közösséghez 

való tartozását. Somfiai Ist-
ván, az alapítvány kuratóri-
umának elnöke elmondta, 
hogy a Poly–Art köré csopor-
tosuló alkotók úgymond „ke-
mény magja”, a KÉK (Képző-
művészek Érdi Köre) tagjai 
hozták el a megnyitóra leg-
újabb munkáikat.

Közönségcsalogatónak 
szánták a szervezők a talál-
kozást Szentesi Éva és Fia-
la Borcsa írónőkkel, a WMN 
online női magazin munka-
társaival, akiket szintén a 
portál szerkesztője, Both 
Gabriella faggatott. De von-
zó lehet – 20-án, pénteken – 
Kormos Anett stand-up hu-
morista estje is.

A kéthetes programsoro-
zat félidejében Barakonyi-
Tóth Viktória szerint pozitív 
mérleg vonható. Az érdeklő-
dés ígéretes, s a ház is jól 
vizsgázott.

QQ M. Nagy

Kifejezetten hangulatos volt a festőállványokra helyezett képekből 
álló kiállítás

Szentesi Éva (jobbra) és Fiala Borcsa (balra) írónőkkel, a WMN online női maga-
zin munkatársaival a portál szerkesztője, Both Gabriella beszélgetett
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Feh ér kenyér, fakanál és fényképezőgép
Aligha akad érdi ember, aki ne hallott volna a több évti-
zede városunkban működő Soós Pékségről. Ám jelentő-
sen kevesebb azok száma, akik ismerik vagy felismerik 
fiatal ügyvezetőjét, aki saját bevallása szerint is szán-
dékosan kerüli a nyilvánosságot. Nekünk mégis sikerült 
szóra bírni a nemrégen Érdikummá választott pékség 
tulajdonosát, ifjabb Soós Józsefet.

n Bálint Edit

– Az édesapjáé volt az üz-
let. Az ő elvárása volt, hogy 
ön vigye tovább az üzletet?

– Nem. Soha nem éreztet-
te velem, hogy nekem ez kö-
telességem lenne. Viszont itt 
nőttem fel a pékségben, így 
fel sem merült bennem, hogy 
más szakmát kellene válasz-
tanom. Hároméves koromtól 
édesapám mellett forgolód-
tam, sőt előfordult, hogy éj-
szakára is maradtam, any-
nyira élveztem az ottani lég-
kört. Nagy kaland volt szá-
momra, hogy „etethettem” a 
kifligépet. Kamaszkorom-
ban pedig bármit rám bíz-
hattak, mindent meg tudtam 
csinálni, amit egy pékség-
ben el kell végezni. A Pesti 
Barnabás Élelmiszeripari 
Szakképző Iskolában érett-
ségiztem és ma is úgy vélem, 
jó szakmát választottam.

– Nem is érdekelte más?

– Dehogynem! Érdekelt 
engem sok minden, de ha-
mar meg is untam. Talán a 
gasztronómia iránti vonza-
lom, a főzés szeretete ma-
radt meg máig. Hétéves vol-
tam, amikor elkészítettem 
az első melegszendvicsemet, 
és onnantól kezdve magával 
ragadott a főzés tudománya. 
A vasárnapi ebéd sem ké-
szülhetett el nélkülem. A 
kuktáskodás mellett édes-
anyám hagyta, hogy egyes 
fogásokat egyedül készítsek 
el. Ma meg alig van olyan 
nap, hogy ne én főznék a csa-
ládnak. Rendszeresen járok 
a Bocuse d’Or főzőverse-
nyekre is, de csak mint ér-
deklődő. Van egy jól felsze-
relt konyhám, amelyben 
akár negyven főre is főzhet-
nék, de nekem ez a tevékeny-
ség csupán szabadidős el-
foglaltság, legfeljebb a csalá-
domat és a barátaimat lepem 
meg az általam készített 

ételkülön legességek kel. 
Emellett fényképezni is sze-
retek, ami úgy kezdődött, 
hogy a saját termékeinkről 
kellettek jó felvételek a hon-
lapra, és eközben megked-
veltem a fotózást. Különösen 
a természetben szeretek 
fényképeket készíteni. 

– A szakmájában is meg-
lehetősen kreatív. Ön szokta 
kitalálni, mivel bővüljön a 
kínálat?

– Ha nem lennék nyitott 
az újdonságok iránt, talán 
kevesebb termékkel is beér-
ném, sőt egyszerűbb is lenne 
az életem, de szeretem a ki-
hívásokat, érdekelnek az új 
és finom ízek. Ha eszembe 
jut valami, akár az éjszaka 
közepén is képes vagyok el-
készíteni. Viszont az, hogy 
megmarad-e egy-egy új ter-
mék a kínálatban, koránt-
sem attól függ, hogy nekem 
ízlik-e, hanem attól, hogy el-
fogadják-e a vásárlók. Most 
is van, amit én egyáltalán 
nem kedvelek, a vevők vi-
szont húsz éve odavannak 
érte!

– Mikor vette át a pékség 
vezetését?

– Az érettségi és a sorka-
tonai szolgálat letelte után, 
1990-ben. Egyáltalán nem 
mondható szokványosnak 
az, amit édesapám akkor 
tett: teljes mértékben rám 
bízta mindazt, amit felépí-
tett. Mindössze 19 éves múl-
tam ekkor, s ő mégis hagy-
ta, hogy átvegyem az irá-
nyítást, mindenről egyedül 
döntsek. Persze, ha kértem, 
szívesen adott tanácsot, de 
a végső döntés az enyém 
volt. Ráadásul egyetlen szó-
val sem ellenkezett, amikor 
felvetettem, hogy ki kell 
dobni a régi kemencét és 
korszerűbbet kell beállíta-
ni. Nekem viszont jólesett a 
feltétel nélküli bizalma. 

Persze, ő is tevékenyen 
részt vett a napi munkában, 
de az ügyvezetésben teljes 
mértékű szabad kezet 
adott. Később nagyobb 
részt vállalt a gépkereske-
dés üzemeltetéséből, bár az 
is az én ötletem volt, hogy 
indítsuk el a cukrászgépek 
és berendezések forgalma-
zását, mert fontosnak tar-
tottam, hogy több lábon áll-
jon a vállalkozásunk.

– Vajon napjainkban ne-
hezebb megmaradni a pia-
con?

– Ha minőséget nyújtunk, 
nem. Azt kell elérnünk, hogy 
a vevők kedveljék a terméke-
inket, mert csak így jönnek 
célirányosan a mi üzletünk-
be, hiszen a város bármelyik 
pontján lehet pékárut kapni, 
sőt fagylaltot meg süteményt 
is. Ha mégis hozzánk térnek 
be, annak oka az a minőség, 
amit tőlünk megszokhattak. 
Inkább hagyom, hogy egy-
két termékünk veszteséges 
legyen, de nem vagyok haj-
landó áttérni a gyengébb mi-
nőségű alapanyagra. Ha 
már végképp csak veszítünk 
rajta, inkább megszünte-
tem, kiveszem a kínálatból. 
Pogácsáink zöme vajból ké-
szül és van saját lekvárké-
szítő kisüzemünk is, így 
amiben lekvár vagy ízes 

szósz van, garantáltan gyü-
mölcsből készült.

– Már az édesapja is fog-
lalkozott a süteményekkel, 
vagy ez kifejezetten az ön ér-
deme?

– Az ő idejében ez nehéz-
kes lett volna, nemcsak az 
alapanyagok, de a gépek be-
szerzése és az új technológi-
ák bevezetése miatt is. Az ő 
tevékenysége főként a ke-
nyérsütésre és a klasszikus 
péksüteményekre korlátozó-
dott. Én még láttam édes-
apámat kézzel dagasztani a 
tésztát, és természetesen 
engem is megtanított rá, de 
szerencsére ma már nincs rá 
szükség. Az öntöttvas da-
gasztóteknőt azonban meg-
őriztem emlékbe, de nem 
biztos, hogy egyből sikerül-
ne 300 kilónyi kenyértésztát 
kézi erővel bedagasztani 
benne!

– Felesége is a pékségben 
dolgozik?

– Igen, és bizony óriási 
terhet vesz le a vállamról. Ő 
is péknek tanult, egy osz-
tályba jártunk, együtt érett-
ségiztünk, de ő később még 
elvégezte a táncpedagógiai 
főiskolát is. Tulajdonképpen 
tánctanár, de ennek dacára 
napi szinten jelen van a pék-

ségben, jelentős részt vállal 
a munkából. Persze, a tánc-
hoz sem lett hűtlen, szalag-
avatóra vagy egyéb esemé-
nyekre vállal tánctanítást. 
Ahogyan nekem a főzés, szá-
mára a tánc jelenti a minden-
napi teendőkből való kikap-
csolódást, a feltöltődést.

– Ön milyen kenyeret sze-
ret? Milyen a jó kenyér?

– Mindenkinek más, de 
inkább attól függ, mihez esz-
szük a kenyeret. A magyaros 
ételekhez – mint amilyen a 
töltött káposzta, a pörkölt 
vagy a csípős halászlé, eset-
leg a ragu meg a bableves – 
ahogyan legtöbben, jóma-
gam is csak fehér kenyeret 
szoktam enni, mert így fino-
mak! Persze meggyőződé-
sem, hogy nem a fehér ke-
nyér a legkárosabb a szerve-
zetünkre, hanem a különféle 
ízfokozó adalékok, a nitrátot 
tartalmazó ízesítők, ame-
lyek rengeteg kész termék-
ben megtalálhatók. Kedve-
lem még a kovászból készült, 
százszázalékos rozskenye-
ret, valamint a rusztikus, 
többféle lisztből vagy csak 
teljes kiőrlésű lisztből sült 
kenyereket is. Nagy kedven-
cem a különleges technológi-
ával készült, svájci gyökér-
kenyér. Régebben, ha meg-
láttam valamelyik bolt pol-

„A legnagyobb kincs, ha az ember azzal foglalkozhat, amit szeret, amihez ért és amihez tehetséget érez”

2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

Bánfi Zsuzsánna
Audiológiai
szakasszisztens

Horváthné Biró Beáta
Ügyfélkapcsolati
szakasszisztens

i – a szüleink révén –
özelről is ismerjük
problémát.

ekik is a Starkey
lépéses hallásvizsgálatát
vasoltuk.

Önnek is segíthetünk!
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Elektromos fűtés
gáz helyett!
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• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
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cán, nem tudtam ellenállni: 
pék létemre kenyeret vet-
tem! Később bevettem a kí-
nálatunkba, de errefelé va-
lahogy nem kedvelik az em-
berek.

– Ön szerint mi a sikerük a 
kulcsa?

– Több mint 90 százalék-
ban természetes anyagok-
ból készülnek a termékeink. 
Ez nagyon jó arány, de sze-
rencsére nemcsak mi va-
gyunk ezzel így. Azok az 
iparosok, akik több évtized-
del ezelőtt nevet szereztek 
maguknak ebben a város-
ban, máig megbízható áru-
val szolgálják ki vevőiket. 
Nem véletlenül ismertek és 
keresettek a termékeik. Ná-
lunk például a lekvárok és a 
gyümölcsből készült öntetek 
mellett a rétestészta is házi 
készítésű, de hosszasan so-
rolhatnám, mi minden jelen-
ti nekünk a természetes és 
házias ízeket. Büszke va-
gyok például a bejglinkre. 
Sikerült kikísérleteznünk 
olyanra, amilyennek én is 
szeretem: sok töltelékkel, 
házias ízekkel, és még muta-
tós is! Mint említettem, ne-
kem az az elvem, hogy vagy 
legyen tökéletes, amit kíná-
lunk, vagy ne is készítsük, 
ha bármilyen okból nem te-
hetjük bele az összes hozzá-
valót úgy és abban a meny-
nyiségben, ahogyan azt a 
termék megkívánja. Lehet, 
hihetetlenül hangzik, de 
amíg nem volt gépünk a 
pisztáciapaszta elkészítésé-
hez, minden eladott gombóc 
veszteség volt! Ha azonban 
azt látom, nem veszik, mert 
drágának találják, inkább 

kiveszem a kínálatból, de 
nem adok alább a minőség-
ből.

– Tapasztalatai szerint so-
kat változott a fogyasztók 
igénye?

– Rengeteget. Ma már 
sokkal többen értékelik 
és keresik az egészséges 
termékeket, a kevesebb 
energiatartalmú kenye-
ret és péksüteményt. 
Ug yanakkor érdekes, 
hogy nem sikerült elfo-
gadtatni – bár pár éven-
ként újra meg újra próbál-
kozom vele – a hagyomá-
nyos, kovásszal készült 
zsemlét, mert ma is a „fel-
fújtat” keresik, így min-
dig visszaállunk a gyár-
tására Én, ha zsemlét 
reggelizek, inkább a csá-
szárt választom, ami 
azért nem lesz „felfújt”, 
mert a gép belemetszi a 
jól ismert mintát, s ki-
megy belőle a szén-dioxid.

–  Lesz-e kinek átadni 
majd a pékséget? Gyerme-
keit érdekli ez a szakma?

– A nagyfiunk 24, a 
lányunk 22, a kisfiunk 
meg 11 éves. Mind na-
gyon szorgalmasak, so-
kat segédkeznek az üz-
letben, bármikor lehet 
rájuk számítani. Talán a 
legkisebb fiú szeret leg-
inkább a boltban serény-
kedni, A felnőtt gyerme-
keknek azonban egészen 
más az elhívásuk. Ők mind-
ketten művészemberek. A 
fiam énektanár és nemré-
gen saját színtársulatot in-
dított. A Kővirágok Énekis-

kolában végzett, jelenleg 
Ercsiben vezeti a vidéki ta-
gozatot. A lányom pedig a 
Gór Nagy Mária Színitano-
da növendéke. Magamról 
tudom, az a legnagyobb 
kincs, ha az ember azzal 
foglalkozhat, amit szeret, 

amihez ért és amihez tehet-
séget érez. Láttam én tar-
goncavezetőt is olyan bol-
dognak munkavégzés köz-
ben, mintha megnyerte 
volna a lottófőnyereményt! 
A lényeg a lelkesedésben, 
az elhivatottságban van. A 

nagyobbak pár éves koruk 
óta élvezték a szereplést, 
forgatókönyvet írtak, fil-
met forgattak, muzsikál-
tak, táncoltak. Nekik ezen 
a területen kellett kibonta-
kozniuk. Nem állítom, hogy 
nem örülnék annak, ha 

bármelyik g yermekem 
cukrásznak, szakácsnak 
vagy péknek tanulna, de 
nem estem kétségbe, hogy 
nem. Osztozom a sikerük-
ben és maximálisan támo-
gatom őket így is, hogy ők 
más utat választottak.

– A közelmúltban felvet-
ték a pékséget az Érdi Érték-
tárba. Hogyan fogadta?

– Jóleső érzés volt, bár 
aki ismer, tudja, hogy egyál-
talán nem szeretek reflek-
torfénybe kerülni, örülök, 

ha nem ismernek 
fel. Nyugodtan já-
rok-kelek a város-
ban, az emberek 
zöme nem tudja, 
hogy én vagyok 
Soós József. Még az 
ipartestületi mun-
kában sem veszek 
részt, nem lusta-
ságból, hanem, 
mert úgy érzem, 
nem vagyok alkal-
mas rá. Túl szemér-
mesnek tartom ma-
gam ahhoz, hogy a 
nagy nyilvánosság 
előtt forgolódjak. 
Pár éve kaptam egy 
városi elismerést, 
komoly traumát 
okozott, hogy nyil-
vánosan át kell ven-
nem a kitüntetést. 
Szerencsére még élt 
az édesapám, ő 
ment el helyettem. 
Bár tudom, hogy a 
nyilvánosság kerü-
lése üzleti szem-
pontból sem túl sze-
rencsés, de nem te-
hetek róla, én már 
csak ilyen vagyok! 
Ha megkeresnek, 

bármikor szívesen támoga-
tok jó célokat a városban, de 
továbbra is jobban érzem 
magam a háttérben. Úgy vé-
lem, a pékség sikere nem 
ezen múlik, hanem azokon, 
akikkel együtt dolgozunk a 
vevőkért.

A nagyobb gyerekek már a saját útjukat járják. A képen Soós József feleségével és 
kisebbik fiával
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Megújul a vízelvezetés
A múlt héten megkezdőd-

tek az Alsóvölgyi út régóta 
várt vízelvezetési munkála-
tai. A télbe nyúló felújítás 
során szükség lesz a közmű-
vezetékek kiváltására is.

Az Alsóvölgyi út vízelveze-
tését egyrészt azért kell fel-
újítani, mert a harminc éve 
kiépített rendszer elavult, 
több helyen tönkrement, 
másrészt a kapubejárók épí-
tésénél – ami gyakran enge-
dély nélkül történt – leszűkí-
tették a víz átfolyását. Így a 
környéken gyakoriak a kiön-
tések, kárt és kellemetlensé-
get okozva – tudtuk meg 
Simó Károly alpolgármes-
tertől, az Érdi Fidesz szóvi-
vőjétől, aki elmondta azt is: 
ahogy Parkváros felsőbb ré-
szeinek vízelvezetése kiépül, 
a jelenleginél jóval nagyobb 
lesz az Alsóvölgyi úti vízelve-
zető árok terhelése, így fel-
tétlenül szükséges a jelenle-
gi kapacitás bővítése.

– Sajnos előfordulhat, 
hogy a közműtérképeken jó 

helyre rajzolt közművekről 
kiderül, hogy szabálytalan 
helyen vannak. Ilyen megle-
petés más utcákban már ért 
minket; itt felkészülten „vár-
juk” a meglepetést, és a TI-
GÁZ, illetve az ÉTV segítsé-
gével ezeket a közműveket 
azonnal kiváltjuk. Ahol te-
hát a kivitelező a munkála-
tok során közműakadályba 
ütközik, ott felbontják az 
utat is, és mélyebbre fektetik 
a gáz-, esetleg vízvezetéket. 
A teljes csapadékvíz-elveze-
tő rendszert újjáépítik, majd 
ahol szükséges, rendbehoz-
zák az utat – ismertette a 
munkákat Simó Károly, hoz-
zátéve: a vízelvezető árkot 
nem fogják lefedni, csak a 
kocsibehajtóknál.

Az alpolgármester el-
mondta azt is: az építkezés 
részleteiről a kivitelező a 
helyszínen, illetve a postalá-
dákba elhelyezett tájékozta-
tókban részletesen infor-
málja az utcában élőket.

QQ ÁdÁm

Szupergyors internet az iskoláknak
Megkezdődik a digitális oktatásfejlesztés: a kormány 
döntésének köszönhetően 2019 végig 4000 állami általá-
nos és középiskola, valamint szakképző intézmény kap 
szupergyors internetet és teljes wifi lefedettséget. A be-
ruházás 31 milliárd forintból valósul meg.

Kara Ákos, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium (NFM) 
infokommunikációért és fo-
gyasztóvédelemért felelős 
államtitkára a programról 
szóló sajtótájékoztatón el-
mondta: „A digitális átalaku-
lásra való felkészülés az is-
kolákban kezdődik, a fejlesz-
tés közvetlenül 1,2 millió diá-
kot és 126 ezer oktatót érint. 
A kormány célja, hogy olyan 
tudású diákok kerüljenek ki 
az iskolákból, akik révén biz-
tosítható Magyarország ver-
senyképessége egy újfajta, 
digitalizált iparral, mező-
gazdasággal, kereskedelem-
mel működő világban.”

Az 500 fő alatti iskolák-
ban legalább 100 Mbit, az 
500 fő feletti iskolákban leg-
alább 1 Gigabites sávszéles-
ség lesz elérhető. Ezen túl-
menően a program kereté-
ben az állami iskolák vala-
mennyi tantermében és is-
kolai közösségi tereiben 
wifi hálózat épül ki. A meg-
újult, korszerű rendszer 
fenntartására, valamint a 
kiberbiztonságra éves szin-
ten a korábbi összeg nyolc-
szorosát, mintegy 10,5 milli-
árd forintot fordít majd a 
kormány.

Az egyházi fenntartású 
iskolák esetében két ütem-

ben történik a fejlesztés, 
amelynek első ütemében, 
2019 végéig Budapesten és 
Pest megyében 148 iskola 
kap wifi hozzáférést.

Solymár Károly Balázs, 
a tárca infokommunikáció-
ért felelős helyettes állam-
titkára kiemelte: „A beruhá-
zás az NFM irányítása mel-
lett, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
együttműködésével, vala-
mint a Kormányzati Infor-
matikai Fejlesztési Ügynök-
ség végrehajtásával valósul 
meg. A fejlesztések tartal-
mazni fogják a legkorsze-
rűbb központi wifi menedzs-
ment eszközöket, így a háló-
zat védett lesz az informati-
kai támadásokkal és a ká-
ros tartalmakkal szemben.”

 (Forrás NFM)

Európa jövője a tét!
Méltatlan támadást zúdított a baloldali sajtó dr. Aradszki 
Andrásra – közölte Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője, 
azután, hogy az országgyűlési képviselő hétfőn egyértel-
mű álláspontot fogalmazott meg a magyar parlamentben, 
amikor felszólalásában azt közölte, hogy a nagy európai 
család elleni támadásban „Soros és elvtársai” fel akarják 
számolni a nemzetek önállóságát, értékeit, felhígítva a 
keresztény szellemiségű Európát idegen migránsok tíz-
millióinak kényszeres betelepítésével.

Simó Károly szerint 
ugyanazok reagálnak hisz-
térikusan dr. Aradszki And-
rás felszólalására, akik a 
80-as években felháborodtak 
azon, hogy Ronald Reagan 
akkori amerikai miniszterel-
nök, a Szovjetuniót a Gonosz 
birodalmának nevezte.

– Akkor még maoisták vol-
tak a mostani balliberális ol-
dal tagjai, illetve szellemi 
elődeik, és Reagan elnök 
szavain ugyanúgy felhábo-
rodtak, mint most. Pedig az 
idő Ronald Reagan politiká-
ját igazolta – mondta a szóvi-
vő, majd úgy folytatta, hogy 
ki kell állni dr. Aradszki 
András mellett, hiszen be-
szédének egyértelmű az üze-
nete: nem lehet álságos jel-
szavak mögé bújni, az igen 
igent, a nem nemet jelent és 
ezt meg kell fogalmazni – 
húzta alá Simó Károly.

Az Érdi Fidesz szóvivője 
ezután felhívta a figyelmet 
arra, hogy hamarosan az ér-
diek is megkapják a Soros-
tervről szóló nemzeti konzul-
tációs kérdőíveket, amelyek 
válaszadására november 24-
éig van lehetőség. A konzul-
tációs íveket a Magyar Posta 
szállítja ki, de emellett lehe-

tőség van internetes részvé-
telre is a nemzetikonzulta-
cio.kormany.hu címen. Simó 
Károly szerint a nemzeti 
konzultációt érő támadások 
intenzitása önmagában is 
igazolja, hogy fajsúlyos kér-
désekről van szó.

– A Soros-tervről szóló 
párbeszéd valójában meg-
nyitja azt a kérdést, hogy mi-
lyennek képzeljük el a jövő-
ben Európát és benne Ma-
gyarországot. Európa jövője 
a tét, fontos, hogy ezekről a 
kérdésekről minden magyar 
elmondhassa a véleményét, 
és ennek egy kiváló formája 
a nemzeti konzultáció – je-
gyezte meg. A szóvivő emlé-
keztetett rá: akik most tá-
madják a kormányt, két éve 
még azt hazudták, hogy 
nincs menekültügy, nincs 
migránsválság.

A törvényben meghatáro-
zott nyugdíjkorrekció mel-
lett nyugdíjprémiumra is 
számíthatnak az idősek – 
közölte Simó Károly. A politi-
kus elmondta, hogy minder-
re úgy van lehetőség, hogy a 
gazdaság jól teljesít, a közös 
sikerből és teljesítményből 
pedig a nyugdíjasoknak is 
részesülniük kell. A 2010 óta 

hozott kormányzati döntése-
ket értékelve azt mondta: be-
vált a rezsicsökkentés, és 
sikerült megőrizni a nyugdí-
jak vásárlóértékét. Arról is 
beszámolt, hogy Érden is 
nagy becsben tartják az idő-
seket, hiszen az Idősügyi Ta-
nács rendszeres progra-
mokkal és kedvezményekkel 
teszi színessé és könnyebbé 
az itt élő szépkorúak min-
dennapjait.

Végül Simó Károly kifejtet-
te, hogy az érdi baloldal véle-
ménye szerint sok esetben az 
érdiek ellen dolgozik. Az érdi 
baloldal nem alternatíva, ha-
nem akadály, amit a legutób-
bi közgyűlésen is bebizonyí-
tottak, amikor nem szavaz-
ták meg a város fejlesztéseit 
biztosító, mintegy 46,5 milli-
árd forint főösszegű költség-
vetés-módosítást.

– A mai napig nem kértek 
bocsánatot amiatt, hogy ko-
rábban kommunikációs 
trükknek nevezték a Modern 
Városok programot és azt 
mondták, hogy nem is létezik 
ilyen. Olyannyira létezik, 
hogy 40 milliárd forintról in-
dultunk, s mára már az is 
látszik, hogy 60 milliárd fo-
rintot fogunk összesen kap-
ni, hogy a város épülhessen. 
Mindez nagy részben dr. 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselőnek kö-
szönhető, aki elképesztő 
munkát végzett azért, hogy 
ezeket az összeget Érd kap-
hassa meg – zárta szavait az 
Érdi Fidesz szóvivője.

QQ NyH

Nyu gdíjprémium az időseknek
Országos és helyi ügyekről 

egyaránt szót ejtett dr. 
Aradszki András országgyű-
lési képviselő (Fidesz–KDNP) 
az Érdi Televízió Párbeszéd 
Extra című műsorában.

Mint elmondta, 2017-ben 
3,7 százalékos gazdasági nö-
vekedés várható, alacsony 
munkanélküliséggel és inflá-
cióval. Ennek köszönhetően 
az idősek nyugdíjprémium-
ban részesülnek; a juttatás 
egy részét még novemberben 
megkapják – tette hozzá a 
politikus.

A képviselő beszámolt a 
helyi fejlesztésekről is: a 
rendőrség építéséről, a szak-
rendelő bővítéséről, az isko-
lák felújításáról, a vízelveze-
tési munkálatok megkezdé-
séről.

– Ezek nagy és látványos 
lépések. Arra kell töreked-
ni, hogy egyensúlyban ma-
radjon az ország, a város és 
a háztartások költségveté-
se, és ne következzen be a 
Gyurcsány–Bajnai korszak-
ra jellemző kontrollálatlan 
eladósodottság, devizahite-
lezés – tette hozzá Aradszki 
András.

Az energiaügyért felelős 
államtitkár beszélt a föld-
gázkészletekről is. Mint 
mondta, október 15-ig – ek-
kor lett vége a feltöltési idő-
szaknak – 20 százalékkal 
több gázt tároltak le, mint 
tavaly ilyenkor.

A nemzeti konzultációval, 
a menekültválsággal, illetve 
az úgynevezett Soros-terv-
vel kapcsolatban az ország-
gyűlési képviselő elmondta: 
ideológiai háborúról van szó; 
vannak, akik az egységes 
Európát egyforma Európá-
nak akarják gondolni, és ho-
mogenizált társadalmat kí-
vánnak létrehozni.

– Európát a színességé-
ért, a változatosságáért, a 
keresztény kultúrából ki-
áramló tudásáért, művé-
szetéért, a gazdasági érte-
lemben is hasznosítható te-
hetségéért szeretjük. Aki 
ezt a dolgot szét akarja 
rombolni és át akarja alakí-
tani, ördögi tervet valósít 
meg. Ezt elmondtam a par-
lamentben is. A sajtó ter-
hemre rótta, hogy a sátán-
nal tettem azonossá Soros 
Györgyöt. Ezt nem mond-
tam; Soros György szabad 
akarattal rendelkező em-
ber, és láthatóan úgy dön-
tött, azokat a terveket való-
sítja meg, amelyek az egy-
ház tanításai szerint egy-
fajta hitetlenséget, nihiliz-
must, a Teremtőtől való el-
távolodást jelentik. Abban 
is bíztam, hogy a hit ereje 
segít abban, hogy ez ne így 
történjen, és Soros György 
megérti, hogy nem lehet Eu-
rópát kénye-kedve szerint 
tönkretenni – zárta szavait 
dr. Aradszki András. Q Á.K.
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Pél damutató összefogás
Csütörtökön átadták a felújított ófalusi tornatermet. 
Az ünnepségen a város, a tankerület, a szakképzési 
centrum, a pedagógiai szakszolgálat, a nemzetiségi 
önkormányzatok, civil szervezetek képviselőin kívül 
jelen voltak azok is, akik munkájukkal hozzájárultak, 
hogy a százéves épület tornaterme megújulhasson.

A korábbi II. Lajos Álta-
lános Iskola tornatermét – 
ahol most a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 
Érdi Tagintézménye műkö-
dik – széles körű összefo-
gással újították fel, An-
tunovits Antal képviselői 
keretéből.

A falakat a Kós szakkép-
ző iskola festő-mázoló sza-
kos diákjai varázsolták 
újjá, az esővédő tetőt, a jár-
dát, a vízelvezető rendszert 
az ÉKFI készítette el. A tor-
naterem faparkettját felcsi-
szolták, újralakkozták, és 
korszerű LED-világítást is 
felszereltek. A tornaterem 
az Iskola köz felől kapott 

egy bejáratot, valamint új 
kerítést is.

A felújítást Antunovits 
Antal képviselő szorgal-
mazta, és látható, hogy a 
munkálatok nagyon sikere-
sen zárultak – mondta T. 
Mészáros András polgár-
mester, aki kiemelte a Kós 
iskola diákjainak, tanárai-
nak közreműködését.

– Példamutató volt ez a 
beruházás, hiszen széles 
körű összefogással valósult 
meg, és azért is, mert a tor-
nateremet úgy újították fel, 
hogy megőrizték és helyre-
állították azt, ami értékes 
volt benne, például a par-
kettát, illetve a különféle 
tornaeszközöket – hangsú-
lyozta a polgármester, aki 

mindenkinek – tanárnak, 
diáknak, szakembernek – 
név szerint köszönte meg a 
munkáját, és egy-egy aján-
dékkönyvet is átadott ré-
szükre.

– Több hétig dolgoztam 
kilencedmagammal a tor-
naterem felújításán. A fa-
lak nagyon rossz állapot-
ban voltak, de a mester 
irányításával meg tudtuk 
oldani a feladatot – mondta 
lapunknak Mezei Patrik, a 
Kós iskola második évfo-
lyamos hallgatója. Nem ez 
volt az első „külső” munka, 
amiben a diákok részt vet-
tek: mint Kiss Ferenc szak-
oktatótól megtudtuk, ők 

festették a Szakképzési 
Centrum helyiségeit, vala-
mint a szakrendelő egy-
egy irodáját is.

A tornaterem felújítására 
nagy igény volt, hiszen a 
közösség évek óta használ-
ja. Itt próbál a Magtár, va-
lamint a nemzetiségi tánc-
csoportok, és mint Antuno-
vits Antal képviselő el-
mondta, több mozgásfor-
ma, sportág is helyet kap-
hat itt – kivéve a futballt, 
ami túlságosan igénybe 
venné a falakat. A képvise-
lő kérdésünkre elmondta 
azt is: aki szeretné hasz-
nálni az ófalusi tornater-
met, nála érdeklődhet a 
részletekről.

QQ ÁdÁm Katalin

A korábbi II. Lajos Általános Iskola tornatermét széles körű össze-
fogással újították fel Antunovits Antal (balra) képviselői keretébőlJátszótereket takarított a Fidelitas

Pár hete padokat, játszó-
eszközöket festettek, múlt 
szombaton pedig lombot 
sepertek az Érdi Fidelitas 
önkéntesei.

Ezúttal a Kalotaszegi és az 
Égerfa utcai játszótereken 
gyűjtötték össze és zsákolták 
be a lehullott leveleket.

Októberben a szépen par-
kosított, fásított játszótere-
ken sok a kerti munka: a ját-
szóeszközök környékét, a 
füves részeket és az árok-
partot is meg kell tisztítani a 
lehullott levelektől. Ezt vál-
lalta magára a Fidelitas érdi 
csoportja.

– Ezzel az akcióval szeret-
nénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy a városban no-

vember 11-én indul a zöld-
hulladék-elszállítás. A lomb 
összegyűjtése, elszállítása 
sokkal inkább környezetba-
rát megoldás, mint az avaré-
getés, ami még balesetve-

szélyes is – mondta lapunk-
nak Riebel Zsófia elnök, aki 
elmondta azt is: mivel még 
nem hullott le minden levél, 
szeretnék megismételni ezt 
az akciót. Q Á. K.

Vállalkozói falu épül
2,3 milliárd forintot nyert 
Érd egy VEKOP-pályáza-
ton vállalkozói falu létesí-
tésére – jelentette be szer-
dai sajtótájékoztatóján T. 
Mészáros András polgár-
mester.

A száz százalékban támo-
gatásból megvalósuló beru-
házás a Tesco, az Aldi, a Su-
lák utca és a szennyvíztisztí-
tó által közrezárt mintegy 
1,5–2 hektáron valósul majd 
meg. A vállalkozói falu a Su-
lák utcából lesz megközelít-
hető, de tervezik, hogy a pro-
jekt keretében kiépítenek 
egy lehajtót az M6-os felől is.

– Egy 50x200 négyzetmé-
teres logisztikai központot 
húzunk fel. Ide települhetnek 
majd az érdi vállalkozók 
igen kedvező feltételekkel, 
alacsony bérleti díjak megfi-
zetése mellett. Raktár, köny-
velőiroda segíti majd a vál-
lalkozókat a projekt megva-
lósításában – tette hozzá T. 
Mészáros András, aki el-
mondta azt is: a Nemzeti Ipa-
ri Park Üzemeltető és Fej-
lesztő Zrt.-vel, illetve az Érd 
és Környéke Ipartestülettel 
együttműködve alakítják 
majd ki a vállalkozói falu 
pontos programját.

Az építkezés várhatóan jö-
vőre indul, és 2019 nyarán 
nyithatja meg kapuit.

A polgármester kitért a ha-
marosan lezáruló, közel egy 
évtizedre visszatekintő csa-
tornaprogramra is. Mint el-
mondta, a pályázatot még 
2008-ban nyújtották be, az 
építkezés 2010-ben kezdődött, 
és 2013-ban fejeződött be az A 
program, azaz maga a csator-

názás, és másfél-két évre rá a 
B program, vagyis a csatorna 
védelmében végzett vízelve-
zető, úterősítő munkálatok. 

– A lakosság jelentős része 
a csatorna-hozzájárulást 
részletekben fizette. Mivel 
az önerőt a törlesztés letelte 
előtt biztosítani kellett, köt-
vénykibocsátással teremtet-
tük elő a szükséges pénzt. 
Szeptember végén a csator-
nakötvény hátralévő össze-
gét, mintegy 3,2 milliárd fo-
rintot visszafizettük, és 
most zajlik az elszámolás. 
Rövidesen a lakóknak is 
postázzuk azokat az értesítő 
leveleket, amelyekből meg-
tudhatják, hogyan számo-
lunk el a csatornaprogram 
forrásaival. Remélem, janu-
ár 31-ig a több mint 17 ezer 
ingatlantulajdonossal el tu-
dunk számolni – hangsú-
lyozta a városvezető.

T. Mészáros András vége-
zetül bejelentette, hogy Érd 

a díszvendége a 21. Csabai 
Kolbászfesztiválnak. Októ-
ber 19–22. között tartják ezt 
a hagyományos, több mint 
százezer embert vonzó fesz-
tivált a békési megyeszékhe-
lyen. A kitüntető meghívást 
az is indokolja, hogy dr. 
Aradszki András, térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője békéscsabai születésű.

– A meghívást nagy meg-
tiszteltetésnek vesszük, és 
élünk a felkéréssel. Több 
csapattal is részt veszünk a 
fesztiválon: az Ifjúsági Ön-
kormányzat csapata az ifjú-
sági kolbásztöltő versenyen 
indul; Aradszki András 
részvételével kiállítunk egy 
felnőtt, valamint egy nyugdí-
jas csapatot is. Lesz Érd vá-
rost bemutató sátrunk a 
fesztiválon, ahol nagy szere-
tettel várjuk az érdeklődőket 
– zárta szavait T. Mészáros 
András.

QQ ÁdÁm

T. Mészáros András bejelentette, hogy Érd a díszvendége a 21. Csa-
bai Kolbászfesztiválnak
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Két  hazát szeretett
Zajti Ferenc filmkészítőt látta vendégül az Érdi Len-
gyel–Magyar Kulturális Egyesület a városi könyvtár-
ban, aki a magán-, pontosabban családi vállalkozás-
ban készült Szeptember katonája című dokumentum-
filmet hozta el és vetítette le.

Egy, a forgatás idején 100 
éves emberről szól a film, 
akinek az élete felöleli a 20. 
századot – mondja elöljáró-
ban Zajti Ferenc – s alig 
fölülmúlhatatlan módon jel-
képezi a magyar–lengyel 
kapcsolatokat, a két nép 
már-már legendává neme-
sített barátságát.

A sok munkával, támoga-
tás nélkül, hobbiból, másfél 

év alatt forgatott film arról 
a Nizalowski Ernőről 
(Ernest Nizałowski) szól, 
aki Budapesten született 
magyar anyától és lengyel 
apától, tehát a két nép irán-
ti szeretetet és elkötelezett-
séget családi örökségként 
kapta. Mivel budapesti 
származása ellenére len-
gyel állampolgár volt, sor-

katonaként két évet szol-
gált a lengyel hadseregben, 
majd vissza/haza tért Ma-
gyarországra, de 1939-ben, 
amikor Hitler lerohanta 
Lengyelországot önkéntes-
ként ismét visszatért apai 
hazájába és részt vett a 
fegyveres harcokban. Ha-
difogságból szökve tért 
vissza Magyarországra, 
ahol egészen élete végig kü-

lönböző módon és be-
osztásokban mindig a 
lengyel–magyar kap-
csolatok ápolásán dol-
gozott. A háború alatt a 
lengyel menekültek sor-
sát egyengette, utána 
katona volt, meg rendőr, 
meg hamis vádak alap-
ján börtönbe csukott el-
lenség. Szabadulása 
után tolmácsként dolgo-
zott.

A rendszerváltás után 
vezető tisztségeket ka-
pott a kőbányai Lengyel 
Kisebbségi Önkormány-
zatban. Alapító tagja 
volt az 1958-ban létreho-
zott Mag yarország i 

Lengyelek Bem József Kul-
turális Eg yesületének. 
Tagja a Lengyel Katoliku-
sok Szent Adalbert Egyesü-
letének és a Wysocki Légió 
Hagyományőrző Egyesü-
letnek. Számos szolidaritá-
si és közösségi munkában 
működött közre, anyagilag 
is hozzájárulva a célok el-
éréséhez. n (mnp)

Nizalowski Ernő életútját Máté 
Endre könyve alapján dolgozta fel 
Zajti Ferenc

Gye rmekkézben továbbélő hagyomány
Szekér Gizi kis híján fél év-
százada hajtja a fazekas-
korongot, s készíti szebb-
nél szebb edényeit, kollek-
ciója a magyar fazekasság 
legnemesebb hagyomá-
nyait őrzi.

Ám ez a múlt értékeinek 
megőrzésére csak az egyik 
módszer, a hagyomány igazi 
átörökítése az, ha a tudást is 
továbbadja a mester, ahogy 
ezt Szekér Gizi 18 éve teszi a 
sóskúti Andreeti Károly Ál-
talános és Művészeti Iskola 
kerámiaszakkörében.

Igaz, ezekből a kis tanítvá-
nyokból – akiknek munkái a 
művelődési központ előtéri 
kiállításán láthatók – aligha 
lesznek fazekasok, noha sok 
portékán látszanak az ehhez 
szükséges tehetség jelei. De 
az anyaggal való kapcsolat, 
az alapmozdulatok elsajátí-
tása, a szín- és formavilág 
megismerése révén minden 
bizonnyal olyan felnőtté vál-
nak, akik egy-egy szép kerá-
miában többet látnak puszta 
használati tárgynál. Egy 

váza alakja számukra fölidé-
zi majd az agyag tapintását, 
a mázak illatát, kinyíló ke-
mencéből áradó forróságot, s 
persze mindazt, amit meste-

rük, Szekér Gizi a fazekas-
ságról, az ősi formákról, 
mintákról mesélt nekik. Ha 
valami, akkor ez a hagyomá-
nyok továbbélése, amikor 

szinte észrevétlenül 
épülnek be mindennap-
jainkba a múlt értékei.

Az már csak hab a 
tortán, hogy ezek a gye-
rekek által készített ke-
rámiák – virágok, mese-
házak, állatfigurák, 
kaspók, apró edénykék 
– szépek, szerethetők, 
még ha olykor látszik is 
rajtuk készítőjük gya-
korlatlansága, de igye-
kezete és lelkesedése is. 
Ettől lesz egyedi, ettől 
lesz alkotás minden 
egyes darab. n (mnp)

A gyerekek által készített kerámiák szépek, szerethetők, látszik rajtuk ké-
szítőjük igyekezete és lelkesedése

Minden portéka magán viseli a tehetség jeleit
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56 oldal 56-ról
Az érdi irodalomkedvelők aktivitása, termé-
kenysége szétfeszíti a rendelkezésre álló ke-
reteket. A negyedévente megjelenő IRKA-fo-
lyóirat már nem képes elegendő teret adni a 
folyamatosan születő verseknek, novellák-
nak. A lap megjelenésének sűrítése helyett 
inkább egy újabb kiadvánnyal, egy új színnel 
bővítették idén a palettát, a Poly–Art füzetek 
névre keresztelt kiadvánnyal.

Ezek a lappal ellen-
tétben tematikus köte-
tek, az első a húsvét 
témakörét ölelte föl, a 
második, Írásjelek 
című a tagok pályáza-
tokra benyújtott mun-
káit közölte, míg a 
mostani, 3. szám az 
1956-os forradalom-
nak állít emléket.

Az 56 oldalas füzet-
ben 17 szerző vall vers-
ben, novellában és kép-
ben a forradalommal 
kapcsolatos emlékei-
ről, illetve érzéseiről, 
hiszen négyen még 
nem is éltek 1956-ban, 
nyolcan 10 évesnél fia-
talabb gyerekek vol-
tak, s öten fiatal fel-
nőttként élték azokat a 
heteket. Ha a szerzők 
korát nem ismerve ol-
vassuk a verseket, no-

vellákat, ez a felosztás 
nem érződik, az érzel-
mi azonosulás szem-
pontjából közömbös, 
hogy élt-e akkor, aki a 
verset írja, netán gye-
rekként hatottak rá a 
történések – mint oly 
sok más esetben, itt is 
szembesül az ember a 
ténnyel, hogy pici gye-
rekkorból milyen éles 
képeket vagyunk képe-
sek felidézni sok-sok 
évtized múltán is –, ne-
tán maga is tevéke-
nyen kivette részét az 
eseményekből. A gon-
dolat a fontos, a forra-
dalom üzente, a sza-
badságvágy kifejező-
dése és a tisztelgés 
azok előtt, akik ezért 
harcoltak, s ha kellett, 
az életüket áldozták…

QQ -y-

Éjféli kaleidoszkóp
Október 13-án tartották Tar-
nócziné Barabás Irén költői 
estjét és Kaleidoszkóp című 
kötetének bemutatóját az érdi 
Irodalomkedvelők klubja (IR-
KA-kör) szervezésében, a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központban.

Az estet Wijnands Emma, a 
budapesti Tóth Aladár Zeneis-
kola növendéke nyitotta, aki he-
gedűn játszott, édesanyja zon-
gorakíséretével. Az est háziasz-
szonya Daróci Lajosné klubve-
zető volt. A beszélgetést Somfai 
István, a Poly-Art elnöke vezet-
te. Tarnócziné Barabás Irén 
elsősorban képzőművész, szá-
mos tárlata volt már Érden és 
környékén. Versírással csak 
néhány éve foglalkozik. A mos-
tani a második kötete, az első 
Kavicsok címmel jelent meg.

A kötet címadó szava a Kalei-
doszkóp, egy három tagból álló 
görög eredetű szó, amely a kal-
osz (szép), eidosz (alak, forma) 
és szkóp (megmutatni) tagokból 
épül fel.

– Ebből a háromból próbál-
tam meg összefésülni azokat a 
gondolatokat, amelyek foglal-
koztatnak. Nagyon érdekel, 

hogy mi van a versek, az esemé-
nyek mögött, hogy mi van az 
emberek lelkében. Rossz alvó 
vagyok, az éjfél utáni órák pe-
dig sokszor olyan tiszta és pi-
hent gondolatokat hoznak ki 
belőlem, amiket akkor rögtön le 
is kell írnom, mert egészen 
másféle megközelítésben látom 
a dolgokat éjszaka – mesélt a 
művek születéséről az alkotó.

Főleg versek szerepelnek a 
kötetben, de a végén két pró-

zai alkotást is találnak az ol-
vasók. Barabás Irén előszere-
tettel ír haikukat, ebből is 
hallhatott néhányat a közön-
ség az IRKA tagok előadásá-
ban. Alapvetően nem tartja 
magát pesszimistának, annak 
ellenére, hogy művei néha me-
lankolikusan hatnak, mert a 
versek végén mindig felbuk-
kan a kiút és a boldogság mo-
tívuma is.

QQ Meliska Fanni

A költővel Somfai István, a Poly-Art elnöke beszélgetett



Tomimosószere
•mosószer gél: többfé
3,96 l, 60 mosásra, 502,
33,17 Ft/mosás
•mosópor: többféle, 4,
60 mosásra, 473,81 Ft/
33,17 Ft/mosás

2160 Ft/db helye

Vanish Oxi Action
folteltávolító folyadék
többféle, 1 l, 680 Ft/l

780 Ft/db helyett

Star toalettpapír
3 rétegű, 24 tekercs/cs,
24,58 Ft/tekercs

780 Ft/cs helyett

Coccolino öblítőkoncentrátum
többféle, 1,9-2 l, 54-57 mosásra, 435-457,89 Ft/l,
15,26-16,11 Ft/mosás

980 Ft/db helyett

Knorr Fix alapok
többféle, 26-60 g, 4166,67-9615,38 Ft/kg

290 Ft/db helyett

Flóraszept
szórófejes tisztítószer,
többféle, 750 ml, 600 Ft/l

580 Ft/db helyett

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. október 20-tól október 27-ig érvényesek a készlet erejéig.

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

2017. október 20–27.

AKCIÓ! 680 Ft/db

AKCIÓ! 590 Ft/cs

250 Ft/db

AKCIÓ! 450 Ft/db

1990 Ft/db

AKCIÓ! 870 Ft/db
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november 16. 
csütörtök 19 óra

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

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

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza 204-es szobájában!
Telefon: 522-300/297-es mellék

Ha örökbe fogadná Cápikát vagy Bustert, 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

Cápika 4–5 év közötti, elein-
te tartózkodó, de érdeklődő, 
kistestű, ivartalanított szuka 
kutyus. Más kutyákkal általá-
ban jól kijön. Akit megszeret, 
ahhoz nagyon kötődik.

Buster 3 év körüli, nagy ter-
metű, élénk, mozgékony kan 
kutyus. Erős testalkatú, játé-
kos. Kertes házban élne szíve-
sen, főleg, ha sétákra, kirán-
dulni is viszik.

Egy  jó szerszámkészlet otthonra
Aki szeret barkácsolni, 

szerelni, vagy hobbi autó-
tuningoló, az nagyon jól is-
meri az érzést, mikor több 
idő megy el a szerszámok 
megtalálásával, mint a sze-
reléssel. Erre megoldás 
egy jó szerszámkészlet le-
het, mely egy kofferben 
mindent rendszerezve tá-
rol, a dugókulcs készlettől 
a csavarhúzóig. Minden-
képpen króm-vanádium 
(Cr-Va) alapanyagú szer-
számokból összeállított 
készletet vegyünk, az biz-
tosan nem nyílik ki, nem 
törik el. További szempont 
még a használható mére-
tekkel ellátott készlet, au-
tószereléshez és otthoni 
munkákhoz jellemzően 6 
mm és 32 mm közötti kulcs-
nyílású szerszámkészlettel 

mindent meg tudunk olda-
ni. Hasznos emellett, ha a 
csavarok oldására bitfej 
készletet is tartalmaz. La-
pos, kereszt, torx, imbusz. 
Ma már ezek a csavarfejek 
találhatóak szinte minden-
hol. Ha mindezt egy racs-
nis hajtókarhoz csatlakoz-
tatva tudjuk használni, a 
munka gyors és könnyű 
lesz. A racsnis hajtókar 
nagy előnye, hogy mindkét 
irányban rendkívül gyor-
san lehet vele szerelni és 
csatlakoztathatunk hozzá 
szinte mindenféle dugókul-
csot - a csavar fejétől függő-
en. A jobb készletek tartal-
maznak további okos ele-
meket, mint toldó, hosszab-
bító, csukló a nehezen hoz-
záférhető helyeken való 
egyszerű szereléshez.

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése
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ÉRDEN A KORALL HÁZ 2.-BEN
Bejelentkezés: 06 20 368 1877

www.agmedical.hu
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96 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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Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdimérEtrEkészülősérvkötők,tökélEtEs
védElmEtnyújtanakmindEnsérvrE!

rEndszErEs fogadóórát tartunk Budapesten, a rottenbiller
utca 24. (vii. ker.) materia medica gyógyszertárban, mindEn
kEddEn, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel
Pilisborosjenőn, a cég telephelyén is tartunk fogadóórát.

kérésükrE Házi látogatástvállalUnk!

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

Sérvpanaszok Műtét nélküli kezelése!
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Ö Vállaljuk régi bútorok restaurálását,
polírozását, fényezését és teljes
felújítását!

Ö Ülőgarnitúrák,heverők,kanapék,
franciaágyak, sarokgarnitúrák
nyitható ágyazható kivitelben,
egyedi méretben is rendelhetőek!

Ö Porolás
Ö Biotisztítás
Ö Szagtalanítás
ÖÖ SSzzeeggééss,, jjaavvííttááss

KÁRPITOS
Telefon:

+3630 350 9148
XXII. Budafok Mária

Terézia út 10.
2030 Érd Felső u. 116
www.tisztaszonyeg.h
Szállítás-megrendelé

Központ:
0630/680-0078

bútorok restaurálását

6.
hu
és:

útorok restaurálását

u
:

SZŐNYEG ÉS KÁRPIT TISZTÍTÁS!
ÓRIÁSI SZÖVETVÁLASZTÉK!
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a szabadság napja
október  23.

1956.

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

Köszöntőt mond: T. Mészáros andrás polgármester

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

Közreműködik: kereszTes ildikó előadóművész,

  ŐzE Áron Jászai Mari-díjas színművész,

  HarMónia vegyes kar – karnagy Hornyák Tamás

Helyszín: Érd városközpont, az 1956-os emlékmű tere

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

az 1956-os forradalom  és szabadságharc áldozatainak emlékére

Emlékező beszédet mond: siMó károly alpolgármester

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

Helyszín: 
 Érd – a Megtorlás Emlékműve, az Ötvenhatosok tere

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

az emlékezés napja
november 4.

1956.



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

23/375-833

Érvényes: 2017. október 31.-ig vagy a készlet erejéig.
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze.
Az akciós termékek üzleteként eltérhetnek.

10 MM-S LAMINÁLT PADLÓK
ÚJ SZÍNEKBEN

KEDVEZMÉNNYEL!25%
Ajándék szegélyléc és alátét fólia!

Hello
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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!
KOCKAFESZT-MINI
Terepasztal-kiállítás, játszóház, 
Lego Duplo szoba, Lego Minecraft 
asztal, börze
Egy hétvégére a műanyag kockáké lesz 
a főszerep a művelődési központban! 
Gyere és tekintsd meg a látványos LEGO 
terepasztalokat, majd játssz a játszószo-
bák egyikében. A KOCKAFESZT az egész 
napos játékról szól, így az összes játszó-
szobában, játszóasztalnál folyamatosan 
építhetsz. Túrj bele a rengeteg LEGO 
kockába és rakj össze bármit, amit csak 
szeretnél.
Diák és nyugdíjas jegy 550 Ft; felnőtt 
jegy: 950 Ft; családi jegy: 2200 Ft (2 
felnőtt, 2 gyermek); Csoportos jegy: 
450 Ft (15 fő felett). A belépés 1 éves 
kor alatt, valamint szellemükben vagy 
mozgásukban korlátozott gyermekek 
számára ingyenes.
Jegyek a rendezvény napjain kaphatók. 
A jegypénztárban kizárólag készpénzfi-
zetésre van mód. Csoportoknak előzetes 
bejelentkezés kötelező!

Regisztráció és további információ: 
Czinderné Tassi Beáta 06-30-597-8823
Október 27–28–29-én, péntek-szombat-
vasárnap 10–18 óráig

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
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

VITALITÁSKLUB
Dumaparti, esetleg nótázás is
Október 30-án, hétfőn 17 órakor

ELŐZETES
CSIRIBIRI
Halász Judit koncertje 
gyermekeknek
Belépő 2500 Ft. Jegyek elővételben kap-
hatók a művelődési központ pénztárában
November 5-én, vasárnap 11 órakor

VADVILÁG
Koncz Zsuzsa koncertje
Belépő 5500 Ft, 5000 Ft, 4500 Ft. Jegyek 
elővételben kaphatók a művelődési 
központ pénztárában
November 16-án, csütörtökön 19 órako

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

06 23 365 490/105
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 1-jétől november 30-ig:
Hétfő szünnap; kedd-vasárnap 10–18 óráig

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
REFORMÁCIÓ 500
Vándordiákok Európában
A reformáció és a peregrináció
Megtekinthető október hónapban

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

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 üteme-
zést (leadás, szavazás) és minden tudniva-
lót megtalálnak könyvtárunk honlapján!

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az olasz irodalom gyöngyszemeiből
Október 31-ig

PROGRAM
Kubassek János előadása
Az 1956-os forradalom menekült magyar 
tudósai öt világrészen, a Sarkkörtől az 
Egyenlítőig
Október 25-én, szerdán 17 órakor

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

BABA-MAMA KLUB
Október 27-én, pénteken 10 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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig

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

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

TÁRLAT
Nagámi, Munkácsy-díjas 
szobrászművész kiállítása
Megtekinthető október 21-ig
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Október 23., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Fény-kép
 kulturális magazin
19:45  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Budaörs Handball–Érd 
20:55   A magyar emigráció az eNSZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 dr. Kecskés Gusztáv előadása
21:10 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:40 bibliai Szabadegyetem 68/90. rész
22:40 Mozgás
 sportmagazin
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
 Fábián Juli Jazz Riff adás
20:50 Vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Dunaharaszti MTK
23:20 Műábránd
23:40 Mozgás
 sportmagazin
 0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 tűzijáték

Október 18., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 69/90. rész
21:00 kányadombi indiánok
 magyar tévéfilm

22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 tűzijáték

Október 19., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 121. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Budaörs Handball–Érd (ismétlés)
21:40 Élen állunk  
 sportmagazin
22:10 Fény-kép
 kulturális magazin
22:40 Mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40   A magyar emigráció az eNSZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 dr. Kecskés Gusztáv 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 121. rész
20:00 Műábránd
20:20 Szalmabábuk lázadása
         tévéfilm  
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15   Határon 1988–89
 dokumentumfilm

23:10 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:40 Mozgás
 sportmagazin
  0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:25  Híradó
  0:40 tűzijáték

Október 21., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  A magyar emigráció az eNSZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 dr. Kecskés Gusztáv előadása
19:45 Fény-kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 kányadombi indiánok
 magyar tévéfilm   
21:45 bibliai Szabadegyetem 69/90. rész
 dokumentumfilm
22:45   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:15 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 Szalmabábuk lázadása
 tévéfilm  
22:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora
23:15   A magyar emigráció az eNSZ 

jelentések és dokumentumok 
tükrében

 dr. Kecskés Gusztáv előadása 
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
  0:00 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:30  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.

HALÁSZ JUDIT KONCERTJE
2017. november 5. 11 óra
Belépő: 2500 Ft (3 éves korig ingyenes)
Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központ 
pénztárában munkanapokon 10–18 óra között.
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Az Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
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 meg-
bízással járó lényeges feladatok: a közneve-
lési intézmény vezetőjének feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intézmény működésével kapcso-
latban minden olyan ügyben, amelyeket a jogsza-
bály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a „Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. tör-
vény, és a „Pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben törté-
nő végrehajtásáról 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) be-
kezdésében 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 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg pedagógus-
munkakörbe kinevezhető;

•	 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 az intézmény vezetésére vonatkozó 

program, amely tartalmazza a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseket;

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

•	 a pályázó legalább 5 éves szakmai gya-
korlatát igazoló dokumentum (munkálta-
tói igazolás munkakör megnevezésével);

•	 90 napnál nem régebbi hatósági bizo-
nyítvány a büntetlen előélet igazolására, 
valamint annak igazolására, hogy a 

közalkalmazott nem áll olyan foglalkoz-
tatástól való eltiltás hatálya alatt, amely 
a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé;

•	 szakmai önéletrajz;
•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázó 

hozzájárul a teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához, továbbításához (3. 
személlyel közlés);

•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul személyes adatainak pályázattal 
összefüggő kezeléséhez;

•	 hiánypótlásra a pályázat beadási határ-
idejét 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 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisz-
tere címére történő megküldésével (Érdi Tankerü-
leti Központ, 2030 Érd, Alispán utca 8/a.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot: 820/791-1/2017, valamint 
a beosztás megnevezését: Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
véleménynyilvánításra jogosultak véleményének 
kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
január 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: a pályázatot írásban, három azonos 
szövegű és mellékletű példányban (egy példányt 
nem kérünk összefűzni) zárt borítékban kérjük 
megküldeni a Érdi Tankerületi Központ címére. 
A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői be-
osztására”
A munkáltatóval kapcsolatban további infor-
mációt a kk.gov.hu/erd honlapon szerezhet.

Érdi Tankerületi Központ
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László AMI

klasszikus hangszeres gitártanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: klasszikus 
gitár hangszeres oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés,  
klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: lakó-
hely Érd közelében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló okiratok másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat 

esetén),
•	 pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
legkorábban 2017. 11. 06-án.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
10. 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szabóné Bán Ildikó, a Lukin AMI mb. 
igazgatója nyújt, a 06-23-365-641-es, a 06-23-

364-318-as, vagy a 06-20-776-4919-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak az Érdi 

Tankerületi Központ, Lukin László 
Alapfokú Művészeti Iskola címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső u. 33.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
463-5/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: klasszikus hangszeres 
gitártanár;

•	 elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó mb. 
igazgató részére a zenesuli.erd@gmail.
com e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Szabóné Bán Ildikó mb. 
igazgató részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Felső u. 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
beküldött pályázat megismerése után személyes 
találkozás, majd e-mailes, telefonos vagy postai 
úton való értesítés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
11. 03.
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban 
további információt a www.erdizeneiskola.
hu honlapon szerezhet.

KÖZ ÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. örömmel 
tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2017. október 10-ével elindí-
totta e-számla szolgáltatását.

Az e-számla szolgáltatást a Díjnet e-számla szolgáltató 
rendszerének használatával vehetik igénybe ügyfeleink. Az 
e-számla időkímélő, költségmentes és környezetbarát, Ügy-
feleink számára a szolgáltatás igénybevétele díjmentes!

További információkért látogasson el weblapunkra 
(www.erdicsatornamuvek.hu) vagy keressen minket a 
www.dijnet.hu oldalon.

E-számla a legkényelmesebb, környezettudatos és mo-
dern megoldás.

Érd és Térsége  
Csatorna-szolgáltató Kft.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgár-
mesteri 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 időtartama: 
határozott idejű gyed, gyesig tartó közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 26. 
pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•	 gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kap-

csolatos hatósági eljárások lefolytatása,
•	 természetvédelmi feladatok ellátása,
•	 fakivágással kapcsolatos eljárások le-

folytatása,
•	 mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos 

ügyek intézése,
•	 természetvédelemmel kapcsolatos 

szakhatósági eljárások lefolytatása, hul-
ladékkal kapcsolatos hatósági eljárások 
lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: környezetvédelmi ügyintéző, döntés-elő-
készítő munkakör.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállás-
ra, az illetmény megállapítására 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, gazdaságtudományi, 
pedagógus, tanár, természettudományi, 
agrár, műszaki, természetvédelmi 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és környe-
zetgazdálkodási, környezetmérnöki, 
vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, 
biomérnöki, környezettudományi, 
természetvédelmi szakképzettség;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 államigazgatásban, környezetvédelmi 

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

készség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemző-

készség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mel-

léklete szerinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, okle-

vél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
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 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-16/2017., valamint a munka-
kör megnevezését: környezetvédelmi 
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 lénye-
ges információ: a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kineve-
zés határozott időre – gyed, gyesen lévő kolléga 
távollétének idejére – szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

Érd Megyei Jogú Városban 24 

órás orvosi ügyelet működik a 

Szabadság tér 9. szám alatt,  

(a posta helyén), Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum elnevezéssel.

Felnőtt ügyelet: 365-274
Gyermek ügyelet: 365-770

Fogorvosi ügyelet
Érd Budai út 3. fszt 2. 

Telefonos elérhetőség rendelési 
időn kívüli készenlét:
 06-20-25-08583
Telefonos elérhetőség rendelési 
időben:  
 06-20-250-8242

Rendelési idő:  

heti pihenőnapokon és 

munkaszüneti napokon, valamint 

ünnepnapokon, helyszíni 

tartózkodással, folyamatos 

elérhetőséggel, 9.00–15.00 óráig 

tartó, 6 órás rendelési időben.

Közérdekű

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.  
felvételt hirdet

Villanyszerelők  
számára

Munkaköri feladat:  Az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési, 
hibakeresési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
•	 Végzettség: 
•	  Villanyszerelő szakmunkás, vagy elektroműszerész, vagy villamossággal 

összefüggő témában szerzett szakmunkás vagy technikusi végzettség.
•	 B kategóriás jogosítvány.
Előny:
•	  technikusi végzettség, ipari környezetben szerzett üzemeltetési 

tapasztalat,  rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap 
próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: műszakos munkarend
Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó munkavégzési 
hely). Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül 
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső 
szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely betölthetőségének 
ideje: elbírálást követően azonnal, illetve megegyezés szerint 
Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény
Jelentkezés határideje: 2017. november 15.

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,  
e-mail címre kérjük megküldeni. 
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2017. szeptember 30.
Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda, továbbá az Érdi Kincses Óvoda 
és az Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének energetikai felújítása

Sajtóközlemény

2017. szeptember 30-án lezárultak az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tag-
óvoda, valamint az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épületegyütte-
sének felújítási-kivitelezési munkái. A projektet a Magyar Állam és az Európai 
Unió vissza nem térítendő támogatásként 249,84 millió Ft-tal támogatta, ami 
az elszámolható költségek 100%-át jelenti. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 21-én a „Pályá-
zatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai 
számára” című KEHOP-5.2.9-16 azonosítószámú felhívásra. A 2017. február 21-én kelt tá-
mogató levél alapján a Támogatási Szerződés 2017. március 9-én került aláírásra. 

A kivitelezési munkálatok 2017. április 5-én indultak. A KEHOP-5.2.9-16-2016-00043 azo-
nosítószámú projekt keretében megvalósult tevékenységek: az épületek hőtechnikai 
adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában 
felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével, azaz lapostető-szigetelés, nyílászá-
rócsere, homlokzati és lábazati szigetelések. 

A projekt megvalósítása az ütemtervnek megfelelően történt, így 2017. szeptember 30-án 
sikeres műszaki átadással zárult, mely következtében az Érdi Szivárvány Óvoda Tuscula-
num Tagóvoda épületenergetikai besorolása 6, míg az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva 
Bölcsőde épületegyüttese esetében pedig 7 kategóriát javult az elkészült Épületenergeti-
kai tanúsítványok alapján.  Bízunk benne, hogy további pályázati források elnyerésével 
folytathatjuk városunk intézményrendszerének fejlesztését.

További információ kérhető:
Arató Zsolt, sajtófőnök
06-23-522-354 (arato.zsolt@erd.hu)

PÁLYÁZAT
ÉRDI ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJRA

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 pub-
likálásra kerülő megvalósult épületek mintaként 
szolgáljanak a városunkban egyre növekvő szám-
ban építkezők számára. A pályázat elősegítheti 
az épített környezet alakításában közreműködők 
– döntéshozók, beruházók, tervezők, kivitelezők 
– közötti kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy 
a közvélemény figyelmét felhívjuk épített környe-
zetünk fejlesztésének fontosságára.

PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósult város-
építészeti alkotással (épület, létesítmény, 
kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden 
olyan személy, aki a megvalósításában 
felelős tervezőként közreműködött, és a 
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kö-
telezőnek ismeri el. Az épület, alkotás meg-
valósításában közreműködők együttesen je-
lentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, 
egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet 
részt a pályázaton. Amennyiben 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 beleegyezését kell 
mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-ter-
vező és a tulajdonos írásos beleegyezését 
egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra csak 
olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezője azonos az építési és használatba-
vételi engedélyben feltüntetettel.

Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti alkotás 
díjazására független személyek (szak- és magán-
emberek), ill. szervezetek is javaslatot tehetnek, 
ami alapján a városi főépítész 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 követően a megvalósítás során 
építésrendészeti eljárásra okot adó 
szabálysértés nem történt.

•	 A sikeres pályázók és az ehhez hoz-
zájárulásukat adók vállalják a teljes 
nyilvánosságot.

•	 A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló 
Bizottság számára – ha a Bizottság kéri 
– a létesítmények és azok környezetének 
részletes megtekintését, 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 Polgár-
mesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, 
Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu hon-
lapról letölthető. További felvilágosítással Korsós 
Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.
A pályázatot 2017. október 27-ig kell az érdi 
Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez személyesen 
vagy postán eljuttatni (2030 Érd, Alsó u. 1., Pol-
gármesteri Hivatal II. emelet 209.). (Postai úton 
benyújtott pályázatok esetében a benyújtási ha-
táridőn a postára adás napját kell érteni.)
A pályázati dokumentációt zárt borítékban (a 
pályázat megnevezését feltüntetve) elhelyezve, 
egybekötve (vagy fűzve) kell összeállítani és 
benyújtani.
A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hiányosan 
benyújtott pályaműveket kizárja a pályázatból. A 
pályázók azzal, hogy pályázatukat benyújtották, a 
pályázati kiírás feltételeinek és a Bíráló Bizottság 
döntésének alávetik magukat.

PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK
•	 Nevezési lap, továbbá a nem pályázó, de 

érintett tervező és (vagy) építtető, megbí-
zó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket 
csomagoláson belül kell elhelyezni);

•	 Teljes építési engedélyezési vagy 
jóváhagyási tervdokumentáció ere-
deti vagy még értékelhető méretűre 

kicsinyített méretarányban (műszaki 
leírás, alaprajzok, metszetek, homlokza-
tok, helyszínrajz);

•	 Jogerős építési és használatbavételi 
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 polgármestere, 
a városfejlesztési, városüzemeltetési és va-
gyongazdálkodási bizottság elnöke, a köz-
nevelési és művelődési bizottság elnöke, a 
Pest Megyei Építész Kamara elnöke, felkért 
építészeti oktató, vagy más szaktekintély 
és a városi főépítész alkotják. A bizottság 
elnöke a polgármester, előadója a városi 
főépítész. A Bíráló Bizottság egyszerű több-
ségi szavazással dönt.

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

zetbe illesztése,
•	 az alaprajzi és a térbeli belső elrende-

zés megoldása, 
•	 a létesítmény építészeti formálása,
•	 a szerkezet kialakítása, a részletképzé-

sek színvonala.
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket a be-
adási határidőtől számított 15 napon belül elbí-
rálja és javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazásra. 
Egy évben legfeljebb két díj adható ki.
A pályázat díjazására az Érd Város 
Önkormányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet szerinti összeg 
(jelenleg az Érdi Építészeti Nívódíjjal járó anyagi 
elismerés 200 000 Ft) áll rendelkezésre. A díja-
zott pályázatok alkotói emlékplakettet és dísz-
oklevelet vehetnek át.

A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, VISSZAADÁSA, 
FELHASZNÁLÁSA
A pályázaton eredményt elért pályaművek a helyi 
sajtóban bemutatásra kerülnek. A díjazásban 
nem részesített terveket az eredményhirdetéstől 
számított fél éven belül lehet átvenni személye-
sen a Városi Főépítésznél

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 időtartama: hatá-
rozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírá-
sairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet.
Ellátandó feladatok:
•	 közbeszerzési eljárások előkészítése, 

lefolytatása, dokumentálása;
•	 ajánlatkérő nyilvántartási, közzétételi, 

adatszolgáltatási feladatainak ellátása;
•	 kapcsolattartás Közbeszerzési Hatósággal, 

közbeszerzéseket ellenőrző és pályázati 
szervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, 
az illetmény megállapítására 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 gazdaságtudo-

mányi, társadalomtudományi, jogtudo-
mányi, műszaki tudományi diploma;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga,
•	 közbeszerzési szakjogászi végzettség,
•	 OKJ-s közbeszerzési referensi képesítés,
•	 közigazgatásban, közbeszerzés területen 

szerzett gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező-

készség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkész-

ség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, 

oklevél egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör legkorábban 2017. november 6. napjá-
tól tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
október 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Mádainé dr. Kovács Judit, 
Jogi irodavezető nyújt, a 06-23-522-305-ös tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/3943-15/2017., valamint 
a munkakör megnevezését: közbeszerzési 
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 határideje: 2017. 
november 3.
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-
zatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Áramszolgáltatás
ELMŰ Érdi Ügyfélszolgálati Iroda 

Érd, Balatoni út 66. Casino üzletház - személyes ügyintézés
H-Sz: 8.00-16.00, K-P: 8.00-14.00, Cs: 12.00-20.00

 Hibabejelentés: 06-40-38-39-40
Ügyfélszolgálat: 06-1/238-38-38  

vagy mobilon: 06-20/30/70/978-56-11

Közérdekű
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A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Önmit gondol erről?

3. kérdés
A Soros-terv része, hogy a nyugat-
európai országokban összegyűlt

bevándorlókat Brüsszel kötelezően
ossza szét, különös tekintettel
a kelet-európai országokra.
Ebben Magyarországnak
is részt kellene vennie.
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

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

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
20

65

52
40

38Ker essen minket  
a facebook-on:

facebook.com/erdiujsag.hu
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Álommunkahely és valóság
Novemberben zárul egy öt ország részvételével zajló, 
kétéves Erasmus+ program, amiben a francia, szlovák, 
osztrák és holland partnerek mellett a Kós szakképző 
iskola is részt vesz, koordinátora pedig a Napra Forgó 
Kft. A program záró konferenciáját Érden tartották.

Öt ország, hét résztvevő, 
egy közös cél: elősegíteni, 
hogy a szakképzésben részt 
vevő diákok minél sikereseb-
ben lépjenek be a munkaerő-
piacra. A 2015 novembere óta 
tartó Scola projektben két kö-
zépiskola (egy dunaszerdahe-
lyi és az érdi Kós), valamint 
egy szlovák, egy osztrák, egy 
francia és egy holland képző-
intézmény a Napra Forgó ko-
ordinálásával kidolgozott egy 
programot, amit nemcsak a 
részt vevő intézmények, ha-
nem bárki felhasználhat – 
tudtuk meg Kóródi Edittől, a 
Napra Forgó Nonprofit Köz-
hasznú Kft. szakmai igazga-
tójától.

– Az Európai Unióban na-
gyon magas a fiatalok mun-
kanélküliségi rátája. Elemez-
tük a különböző országok 
helyzetét, kialakítottunk egy 
koncepciót arra vonatkozóan, 
hogy a tananyagnak milyen 
elvárásoknak kell megfelel-
nie, majd szétosztottuk egy-
más közt a feladatokat. Fon-
tos állomása volt a projekt-
nek, mikor elkészült a tan-
anyag. Ezt követte a tesztfá-
zis: az öt országból trénere-

ket, pedagógusokat kértünk 
fel arra, hogy a kifejlesztett 
anyagot ültessék át a gyakor-
latba. Magyarországon a Kós 
iskola nyolc pedagógusát von-
tuk be. A tesztelésben részt 
vevő pedagógusok beemelték 

a tananyagot a mindennapi 
gyakorlatukba, és összefogla-
lót készítettek arról, milyen 
ötleteket valósítottak meg a 
saját intézményükben. Össze-
sen 85 visszajelzés érkezett, 
ezekből 23-at közzéteszünk a 
projekt honlapján – hangsú-
lyozta Kóródi Edit.

A program záró konferenci-
ájára szeptember 18-án került 
sor, 19-én pedig Érdre láto-
gattak a külföldi vendégek. A 
Napra Forgót, a Magyar Föld-
rajzi Múzeumot, majd a Kós 

szakképző iskolát tekintették 
meg a partnerintézmények 
képviselői.

Kérdésünkre, hogy miért 
van szükség a diákok munka-
erőpiaci készségeinek fejlesz-
tésére, a szakember elmond-
ta: nagyon sok ezzel kapcso-
latos kompetencia hiányzik. A 
diákoknak gyakran idealizált 
elképzelésük van arról, ho-
gyan zajlik az élet egy valódi 
munkahelyen. Módszereseb-

ben, tudatosab-
ban kell felké-
szíteni a diáko-
kat arra, hogy 
mi történik ve-
lük, ha belépnek 
a munkaerőpi-
acra. Fejleszteni 
kell a fiatalok 
önismeretét a 
munkavállalás-
sal, az adott pá-

lyával kapcsolatban.
– Az iskolai évek töredékét 

jelentik a teljes életszakasz-
nak, ahhoz képest, hány évet 
kell munkavállalóként eltölte-
nünk. Az a szerencsés, ha 
ezeket az esztendőket elége-
detten, „a helyemen vagyok” 
érzéssel tudjuk leélni. A mun-
kaerőpiaci készségek tanul-
hatók, fejleszthetők, az álta-
lunk készített tananyag eb-
ben nyújt segítséget – zárta 
szavait Kóródi Edit.

QQ ÁdÁm Katalin

Ősztündérek a Telekiben
Hagyományőrző szüreti 

mulatságot tartottak októ-
ber 7-én az Érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskolában. 
Az is eldőlt, ki lesz az idei 
ősztündér.

A parkvárosi iskolában 
több évtizede rendezik már 
meg ezt a családi délutánt. 
Idén háromszázan – gyere-
kek, szülők, pedagógusok 
– töltöttek együtt pár vidám 
órát. A játékos foglalkozá-
sok fókuszában idén a ku-
korica állt: a gyerekek meg-
tudhatták, milyen az a ku-
koricamorzsolás, és ho-
gyan készül a csuhébaba. 
Szüreti mulatság révén 
nem maradhatott el a must-
készítés és kóstolás sem.

Az iskolaudvar adott he-
lyet a különféle sportos ve-
télkedőknek, a táncbemuta-
tóknak, no meg a főzőver-
senynek: a szülők huszonkét 
bográcsban főzték a papri-

kás krumplit, és természete-
sen a tanárok is beneveztek 
egy hatalmas adaggal. Nagy 
sikere volt az évek óta meg-
rendezett süteményverseny-
nek – és kiemelten a Teleki 
épületét formázó tortának is 
– igaz, a nevezett alkotások 
nem a helyszínen, hanem 
otthon készültek.

– A rendezvény fő célja a 
hagyományok megőrzése 
és a közösséghez való tar-
tozás erősítése volt – mond-
ta lapunknak Kiss Ilona 
igazgatóhelyettes, aki Var-
róné Szabó Tünde igazga-
tóhelyettessel és Nonn Ilo-
na tanárnővel rendezte a 
szüreti mulatságot.

– Az is hagyomány, hogy 
ezen a délutánon választ-
juk meg az ősztündért, aki 
Makai Nóra (2.b) és a tün-
dérfit, aki Motyovszki Mi-
lán (2.c) lettek – tette hozzá 
Kiss Ilona. Q Á. Kata

Érkeznek az ősztündérek

A Kós szakképző iskolát is megtekintették  
a partnerintézmények képviselői

Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd-Diósd-Tárnok települések
szennyvízcsatorna hálózatán, átemelő telepein üzemeltetési,
hibakeresési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3
hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben,
heti 40 órás munkarend, szükség esetén készenlét ellátásával.
Munkavégzés helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó
munkavégzési hely).Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés
szerint kerül meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál
hatályos belső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket.
Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal,
illetve megegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény.
Jelentkezés határideje: 2017. november 15.

Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Keressemunkatársainkat a helyszínen, és
válogasson személyesen állásajánlataink közül!

www.mavcsoport.hu/mav-csoport/aktualis-allasajanlatok

19helyi érték  | 2017. október 18. |

VMGenerációk találkozása
Az Érdi VMG Baráti Köre 

Egyesület évtizedek óta szer-
vezi már az öregdiák-találko-
zókat. Tavaly óta Riebel Zsó-
fia vezetésével rendezik ezt 
az őszi eseményt, amelynek 
– amellett, hogy összehozza a 
volt diákokat – jótékony célja 
is van: a nap bevétele a köz-
hasznú, a gimnázium szociá-
lisan rászoruló tanulóit segí-
tő Érdi Gimnázium Alapít-
ványt támogatja. Mint Szi-
lasné Mészáros Judit igaz-
gató lapunknak elmondta, ez 
a rendezvény kapcsot képez 
a jelen diákjai, iskolája és 
minden eddigi itt végzett kor-
osztály között. E célt szolgál-
ja az az újonnan alapított díj 
is, amelyet egy végzős diák 
kap közösségi munkájáért. 

Idén e kitüntetést Károly 
Kristóf nyerte el.

– Ezen a napon rendeztük 
meg a VMGenerációk elneve-
zésű foci villámtornát is: 
több, jelenlegi és volt diákok-
ból álló csapat mérkőzött 
meg egymással. Természe-
tesen a régi hagyományok is 
tovább élnek: több végzős 
osztály tartja ilyenkor ná-
lunk az osztálytalálkozóját, 
a központi rendezvénnyel 
párhuzamosan – tette hozzá 
az igazgatónő.

A diáktalálkozót idén az 
intézmény hangulatosan fel-
díszített kertjében tartották; 
mint Riebel Zsófiától, a ren-
dezvény főszervezőjétől 
megtudtuk, ez is az újítások 
közé tartozik.

– A színpadon diákjaink 
meséltek arról, mi minden 
történt velük az iskola elvég-
zése óta eltelt időszakban, 
ezt követte a gála: az iskola 
zenészei, kórusa, táncosai 
léptek színpadra. Szervez-
tünk tombolát, játékokat és 
jótékonysági süteményvá-
sárt is, és a kötetlen beszél-
getésekre, az iskola bejárá-
sára is módjuk nyílt a volt 
diákoknak – tette hozzá Rie-
bel Zsófia.

A rendezvényre idén is 
több százan jöttek el – és 
nem csupán diákok, ha-
nem a jelenlegi és volt ta-
nárok is, de örömmel tér-
tek vissza az idén érettsé-
gizettek is.

QQ ÁdÁm

Edzőcipő és tűsarok
Teljes erőbedobással ké-
szülnek a Pest Megye Szé-
pe címért versenyző lányok 
a novemberi döntőre. A gá-
lán a tizenhat hölgy között 
két érdiért is drukkolha-
tunk majd.

Az érdi Kerepesi Rékának 
és Szűcs Nikolettnek is szur-
kolhatunk november 18-án, a 
Pest Megye Szépe gáláján, 
amit a törökbálinti Munkácsy 
Mihály Művelődési Házban 
tartanak. Mint Bada Zoltán 
versenyigazgató elárulta, a 
versenyen nemcsak a külső 
szépség számít; szeretnének 
valódi értékeket közvetíteni, 
így a zsűri arra is kíváncsi 
lesz, mennyire kötődik szülő-
földjéhez, mennyire ismeri 
megyéjét a tizenhat döntős.

A lányok javában készülnek 
a megmérettetésre: október 
elején került sor az egész na-
pos fotózásra, ruha-, smink- 
és frizurapróbára. Itt beszél-
gettünk a két érdi döntőssel.

– Mindig szerettem volna 
részt venni egy szépségverse-
nyen. Tizennyolc éves vagyok, 
egy fővárosi gimnáziumba já-
rok. Szabadidőmben sporto-
lok, korábban modellkedtem 
is – árulta el Szűcs Nikolett.

Kerepesi Réka huszonegy 
éves, és nem idegen tőle a 
szépség versenyek világa: 
döntőbe jutott már a III. Érd 
Szépe versenyen is. Jelenleg 
TB- és bérügyintézőnek tanul, 
mellette a testnevelési egye-
temre készül. Teniszedző sze-
retne lenni, mivel korábban 
versenyszerűen teniszezett és 
röplabdázott.

Az első együtt töltött nap 
kemény munkával, de jó han-
gulatban telt, köszönhetően a 
stábnak: a frizurákért, smin-
kért Kászonyi Gergely mes-
terfodrász – aki Párizsban az 
OMC Hair World versenyén ért 
el igen előkelő negyedik helye-
zést –, Kászonyi Ildikó és 
csapatuk felelt, ahogy az Érd 
Szépe versenyeken már meg-
szokhattuk.

A második felkészülési na-
pon, október 14-én, a mozgásé 
volt a főszerep: a tizenhat dön-
tős Czanik Balázs irányításá-
val kóstolhatott bele a capoei-
ra aerobikba, majd zumba fit-
ness órán vettek részt.

– A versenyen induló lá-
nyoknál nemcsak az fontos, 
hogy fittek legyenek, hanem 
az is, amit szintén az aerobik 
ad: a jó ritmusérzék. Ha valaki 
felmegy a színpadra, tudnia 
kell ütemre lépni – mondta tu-
dósítónknak Czanik Balázs.

A döntős hölgyeket Zámbó 
Vörös Viktória szakmai koor-
dinátor készíti fel a versenyre, 

ő felel a gála koreográfiájáért 
is. Szombat délután, a fitnesz-
edzést követően a hölgyek le-
vetették az edzőcipőt, helyette 
tűsarkút öltöttek a járáspró-
bához, amit Viktória irányí-
tott.

– Felmértem azt, ki az, aki 
magabiztosabban, ki az, aki 
bizonytalanabbul mozog, ki-
vel kell többet foglalkoznom. A 
következő járáspróba után 
kezdjük el a koreográfiát, 
mindhárom színpadi képhez 
– árulta el a szakmai koordi-
nátor.

– A gálán három öltözékben 
lépnek majd fel a lányok: lesz 
egy farmeros színpadi kép, 
Pest Megye Szépe pólóval. A 
második színpadi képnél a 
magyarságot helyezzük elő-
térbe, így a ruhákon megjele-
nik majd a kalocsai, illetve 
matyó motívumvilág, modern 
változatban. A záró képben 
estélyi ruhában láthatjuk őket 
– zárta szavait Zámbó Vörös 
Viktória.

QQ ÁdÁm K.

Kerepesi Rékának és Szűcs Nikolettnek is drukkolhatunk a Pest Me-
gye Szépe gáláján  (Fotó: Csizmazia Zsolt)



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 karrierpprprogramunk 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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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

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

munkakörök betöltésére:

Mechanikai műszerész
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

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

rugalmasság

Betanított alkatrész összeszerelő
Elvárások: szakmai tapasztalatot nem igényel.

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

Telefonos elérhetőségeink:
06 23 534 111vagy 06 23 534 122

Munkanapokon 07:30-16:00 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 190.000,- Forint
 Kiemelkedő műszakpótlék: 70 %
 Munkába állási bónusz
 Cafeteria már a próbaidő alatt is (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, folyamatos (6/2) munkarend
vállalása, általános iskolai bizonyítvány, sikeres felvételi teszt.
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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.
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Feladatok:
� Alapanyagok átvétele/kiadása/belső mozgatása
� Árumozgatások regisztrációja, nyomon követése a cég

által használt rendszerben
� A raktár tisztán tartása

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� Targoncavezetői jogosítvány
� Felelősségteljes, megbízható munkavégzés
� Számítógépes alapismeretek

Előny:
� Raktárosi tapasztalat, (de pályakezdők jelentkezését is
várjuk).

Egyéb információ:
� Munkaidő: H.-Cs.: 7:00-15:50, P.: 7:00-14:00
� Túlóra ritkán, de előfordulhat és kifizetésre kerül
� Megegyezés szerint: munkába járási támogatás (autó,

bkv, vonat), cafeteria

Amit kínálunk:
� Hosszú távú munkalehetőség
� Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
� Budapest, Nagytétény

RRaakkttáárroossmmuunnkkaattáárrssaatt

Az önéletrajzokat az alábbi email címen várjuk:

karrier@hensel.hu

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

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

(J.A. asszisztens)

Szeretnél Te is ebben a csapatban
raktáros

vagy
értékesítési asszisztens

lenni Budaörsön?
Önéletrajzokat MAPEI KFT.

allas@mapei.hu
címre kérjük elküldeni.
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A J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ

HÖLGYET
TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA

HETI 20 ÓRÁBAN.

ÉVES, BEJELENTETT ÁLLÁS.
FIZETÉS: MINIMÁLBÉR ALAPJÁN.

Jelentkezni lehet emailben:
emese.kiss@jslogistics.eu

vagy telefonon:
+36 70 320 7084
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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.

Keresük rendes társaságba, meg-
bízható festő munkatársakat,
magas kereseti lehetőséggel.
06-30-9-349576
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Vagyonőrőket keresünk Érdre,
üzlet őrzésére, októberi kezdés-
sel. Telefon: 06/70/3797-140.

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

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.
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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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ÁLLÁST KÍNÁL

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

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

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.

Tetőkészítéshez ácsokat, betaní-
tott ácsokat felveszek, kima-
gasló fizetés! 06-30-563-5544
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keresünksofőrt

törökbálinti telephellyel.

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

Sóskút Ipari parkba 8 órás takarí-
tókat felveszünk. 06-30-393-
8983

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

B kategóriás sofőrt és rakodó-
munkást keresünk , kiemelt fi-
zetéssel, megegyezés szerint.
06-20-249-9364

CSALÁDI HÁZ

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

LAKÁS

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

TELEK

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

Tárnokon üdülési telek kis házzal

4 millió Ft-ért eladó. 06-20/263-

1465.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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ÁLLAT - NÖVÉNY

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

OKTATÁS

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

Alsó tagozatosak tanítását matek-
ból, magyarból SKYPE-on vál-
lalja tanítónő! 06-30-475-9425

VEGYES

Idős hölgy eltartási szerződést
kötne házrészéért cserébe
nemdohányzóval. Tel.: 06-70-
401-6270

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

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

Vásárolnék régi papír, fém koro-
nát, pengőt, forintot, kitűnte-
tést. 06-20/997-11-53.

KÖZLEMÉNYEK

A PRO IUVENTA Alapítvány kura-
tóriuma köszönetet mond a fel-
ajánlott SZJA 1% támogatásért,
mely összeget az érd-parkváro-
si református egyházközség
gyermek és ifjúsági munkájá-
nak támogatására fordítunk.

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

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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Nyugdíjas munkalehetőség Ér-
den! Napközbeni (08:00-16:00)
vagy két műszakos munka-
rendbe keresünk nyugdíjas
munkavállalókat ülő- vagy álló-
munkára, összeszerelésre, hét-
főtől-péntekig. Ingyenes céges
buszok Érd környékéről. Havi
nettó 130.000-140.000 Ft.
Szomszédok Nyugdíjas Szövet-
kezet 0620/215-08-37 vagy
0620/238-40-30

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

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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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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ÉRD-PARKVÁROSBAN

FÜRDETÉS, SZÁRÍTÁS, NYÍRÁS, TRIMMELÉS,
EÜ NYÍRÁS, FURMINÁLÁÁLÁS

06-20-244-7331

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

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

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

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

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 51
37
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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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Kert p t s-tervez s,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Kőműveseket precíz munkavég-
zéssel felveszek. Csak profi, ta-
pasztalt jelentkezőket várok.
Bérezés megegyezés szerint.
Bejelentett munkahely. 06-70/
335-8580..

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

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

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.

Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 52
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

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

74
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Csuka Zoltán Városi 

Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

Honlap:  

http://www.csukalib.hu/

365-470

Közérdekű
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Tiz enhárman az ob-döntőben
Dénes Mercédesz hosszú kényszerpihenő után az ukraj-
nai Vladimir Sztadnik-emlékversenyen első helyezést 
ért el, tizenhárom továbbjutó a diák és serdülő területi 
bajnokságról az országos bajnokságra, Földesi István 
ötödik lett a veterán világbajnokságon.

Az október 15-ei hétvége 
kellemes meglepetéssel szol-
gált az érdi birkózóknak, hi-
szen operációjából felépülve, 
hosszú rehabilitáció után 
Dénes Mercédesz az ukraj-
nai Vladimir Sztadnik-em-
lékversenyen 53 kilogramm-
ban a dobogó legfelső fokára 
állhatott. Biztató előjele a 
következő világbajnokság-
nak, hogy Dénes Merci szen-
zációs formában, két techni-
kai tussal és egy 5–0-s győ-
zelemmel, pontveszteség 
nélkül, esélyt sem adva verte 
végig ellenfeleit.

Eközben Szigetszentmik-
lóson területi utánpótlás-
bajnokságot rendeztek, ahol 
a diák egyes és kettes kor-
csoport, valamint a serdülő 
korosztály mérhette össze 
az erejét. A cél az országos 
bajnokságra való kijutás 
volt. Az érdiek nagyon ösz-
szekapták magukat és szé-
pen szerepeltek, taktikus 
birkózással tizenhárman 
szereztek jogot az országos 
bajnoki döntőn való részvé-
telre, valamint tizenkilenc 
éremmel gazdagodva térhet-
tek haza. Az Érdi Spartacus 

a csapatversenyben a máso-
dik helyezést érte el.

A viadalon Bori Richard 
(23 kg), Gazsi Máté (46 kg), 
Hegedűs Nagy Bence (50 
kg), Gyenes Bence (54 kg), 
Hermann Norbert (58 kg) és 
Krausz István (69 kg) is 
aranyérmes lett.

Második helyen végzett 
Narancsik Bence (29 kg) és 
Jakab Dániel (38 kg), míg a 
dobogó legalsó fokára Feik 
Lázár (35 kg), Sipos Milán 
(46 kg), Finta Patrik (50 kg) 
és Sipos Alex (63 kg) állha-
tott fel. Aranyos Roland (29 
kg) a negyedik, Balogh And-
rás (58 kg) a pontszerző ötö-
dik helyen végzett, míg Ko-
vács Dávid (58 kg) hetedik 
lett a diák egyes és kettes 
korcsoportban.

A serdülők között Jakab 
Roland (26 kg) első, Naran-
csik Levente (20 kg), Gazsi 
Blanka (46 kg) és Nagy Ger-
gely (100 kg) második, Ga-
zsi Nóra (24 kg) és Ma-
radassy Zoltán (46 kg) har-
madik helyen zárt.

Az U23 korosztálynak 
szintén Szigetszentmiklóson 
rendeztek világbajnoki válo-

gatóversenyt, ahol szabadfo-
gásban Nagy Krisztián a 
második helyen végzett.

Bulgáriában, Plovdivban a 
2017. évi veterán világbaj-
nokságon az Érdi Spartacus 
versenyzője, Földesi István 
szabadfogásban a 130 kilo-
grammosok között az előke-
lő ötödik helyet érte el.

QQ Domi

Az Érdi Spartacus csapatversenyben második helyezést ért el

Tel t ház a BL-címvédő ellen
Remekül kezdett az ÉRD, végül az esélyesebb Győri 
Audi ETO KC nyerte a K&H női kézilabdaliga ötödik 
körében rendezett rangadót. A hét végén aztán Kisfalu-
dy Anették végig vezetve győzték le kilenc góllal az 
újonc Kecskemétet.

ÉRD–Győri Audi ETO KC
Totális telt ház, azaz a hi-

vatalos tájékoztatás szerint 
2200 néző tekintette meg a 
helyszínen az ÉRD–Győri 
Audi ETO KC női kézilabda-
mérkőzést a bajnokság ötö-
dik fordulójában. A remek 
hangulatú összecsapást 
nagy iramban kezdték Ka-
tarina Krpezs-Slezákék (4–
1), akik hat perc után három 
góllal vezettek. Azonban 
négy perccel később már a 
Rába-partiaknál volt kétgó-
los előny (5–7). Innentől 
kezdve a házigazda ugyan 
mindent megpróbált, és 
többször sikerült zárkóznia, 
de a szünetre Görbicz Ani-
táék négygólos előnnyel vo-
nultak (13–17).

A fordulás után sokáig 
nem változott a különbség, 
amelyhez kellettek Julie 
Foggea védései is, de a félidő 
derekán a győri kölcsönből 
Érden játszó Tóth Gabriella 
góljával egy gólra zárkózott 
a vendéglátó (21–22). Ezt kö-
vetően azonban Nycke Groot 
vezetésével ismét megléptek 
Ambros Martin lányai, akik 
a hajrában érvényesítették a 
papírformát. Az ÉRD végül 
tisztességgel helytállt, de 
34–27-es vereséget szenve-
dett a Győrtől.

– Ha levettük volna a ki 
nem kényszerített hibákat, 

akkor egy nagyon szoros, 
igazi mérkőzés lehetett vol-
na, de sok ilyen hibát elkö-
vettünk, ami miatt a csapa-
tunk elfogyott mentálisan, 
saját hibáinkból építettük le 
magunkat. Nem vagyok elé-
gedetlen, mert a lányok jól 
küzdöttek, harcoltak, egy 
pillanatra sem adtuk fel, pe-
dig a második félidőben lett 
volna esély, hogy megtörjék 
a csapatunkat, de fizikailag 
elfáradtunk abban, hogy ál-
landóan vissza kell jönni. 
Klassz meccs volt, sokan vol-
tak, jó hangulat volt, lehet 
belőle építkezni – értékelt 
Szabó Edina.

– Gratulálok a Győrnek. 
Tudtuk, hogy a világ legjobb 
csapata. Jól kezdtük a mér-
kőzést, de aztán idegessé 
váltunk, nem tudom, miért. 
Sok buta hibánk volt, de har-
coltunk, ahogy tudtunk. Per-

sze, sokat kell még dolgozni, 
lépésről lépésre kell haladni, 
és minden jobb lesz – mondta 
Andjela Bulatovics.

ÉRD–Kecskeméti NKSE
Kisfaludy Anett és Ka-

tarina Krpezs-Slezák talá-
lataival indult, s idejekorán 
el is dőlt az NB I tizedik for-
dulójából előre hozott ÉRD–
Hufbau-Akker Kecskeméti 
NKSE mérkőzés, hiszen hiá-
ba talált be Julia Kucerová 
és Aron Andrea, az ÉRD Ja-
mina Roberts vezetésével 
hamar elhúzott ellenfelétől. 
Marosán György már a ki-
lencedik percben időt kért, 
de nem sikerült csökkenteni 
a hátrányt. Aztán a 23. perc-
ben 16–10-nél megiramodtak 
a vendégek, olyannyira, 
hogy majdnem egyenlítettek 
is, ám a szünetben Janurik 
Kingáéknál volt az előny.

A fordulás után pedig a 
Bács-Kiskun megyei együt-
tes tizenegy perc alatt csu-
pán egyszer talált be, míg a 
túloldalon Szabó Laura trip-
lája mellett Tóth Gabriella, 
Gávai Szonja, Coralie Las-
source és Mariama Signaté 
is bevette a KNKSE kapuját 
(24–17). Varga Nikolett 
újabb góljára pedig egy 5–0-
s szériával válaszolt az ÉRD, 
amelynél a játékosok nagy-
jából egyenlő percet töltöt-
tek a pályán a 31–22-es siker 
során.

– Remekül kezdtük a mecs-
cset és komoly előnyre tet-
tünk szert. Az első félidő hu-
szonnegyedik percéig jól 

játszott a csapatunk, onnan-
tól kicsit megnyugodtak a 
játékosaink. Minden tiszte-
let az ellenfélé, óriási küzde-
lemben visszakapaszkod-
tak. Ahogy ilyenkor lenni 
szokott, kis zavar ütötte fel a 
fejét, de a félidőben sikerült 
rendezni a sorokat, és remek 
második félidőt produkáltak 
a lányok, amiben a legfonto-
sabb, hogy számos olyan já-
tékosunk is lehetőséget ka-
pott, akik előtte kevesebbet, 
ők ma tudták bizonyítani, 
hogy lehet rájuk számítani – 
mondta Szabó Edina.

– A lányokkal egy agresz-
szív, kemény meccsre ké-
szültünk, az ellenfél meg-
mutatta, hogy nem hiába, 
de örülök, hogy tudtunk 
változtatni a második fél-
időben és a legfontosabb, 
hogy itthon tudtunk tartani 
a két pontot – fogalmazott 
Szabó Laura.

Az ÉRD legközelebb októ-
ber 22-én, 18 órakor a hato-
dik fordulóban a Budaörs 
vendégeként lép pályára a 
Budaörsi Városi Sportcsar-
nokban.

QQ Domonkos Bálint

ÉRD–HUFBAU-AKKER KECSKEMÉTI NKSE 31–22 (17–16)
Érd, 900 néző. V: Földesi, Halász
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 5 (1), M. González 1, Tóth G. 2 (1), Kisfa-
ludy 2, ROBERTS 5, Gávai 2. Csere: Foggea (kapus), A. Bulatovics, Kiss 
N. 3, SZABÓ L. 6 (2), Bernát 1, Signaté 2, Klivinyi 1, C. Lassource 1, 
Reizinger. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 6, ill. 14 perc; Hét-
méteresek: 5/4, ill. 4/3.

ÉRD–GYŐRI AUDI ETO KC 
27–34 (13–17)
Érd, 2200 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 
5 (3), M. González 2, A. Bulato-
vics 1, KISFALUDY 4, KLIVINYI 
5, C. Lassource 3. Csere: Fog-
gea (kapus), Signaté 1, Tóth G. 
4 (1), Kiss N., Roberts 1, Gávai 
1. Vezetőedző: Szabó Edina. 
Kiállítások: 8, ill. 4 perc; Hét-
méteresek: 5/4, ill. 5/4

Klivinyi Kingáék nagyot küzdöttek a Győr ellen 
 (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Döcög a Delta

Negyedik NB II-es mérkő-
zésén negyedik vereségét 
szenvedte el a Delta RSE Érd 
női röplabdacsapata a másod-
osztály Közép csoportjában.

Dömötör-Mátrai Beáta 
tanítványai az Érdi Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
tornacsarnokában a Kalo-
csai SE-t látták vendégül. A 
Bács-Kiskun megyei csapat 
az első játszmát tíz, a máso-
dikat nyolc, a harmadikat 
tizenhét ponttal nyerte meg, 
így az újonc érdiek negyedik 
vereségüket szenvedték el.

– Egy fokkal jobb volt a 
mai mérkőzés, mint a múlt 
heti. Problémáink vannak a 
nyitásokkal és a fogadások-
kal, ezen mindenképpen ja-

vítanunk kell – értékelt Dö-
mötör-Mátrai Beáta vezető-
edző.

A régiós bajnokságban 
szereplő felnőtt együttes 
azonban idegenben győzött 
a pontvadászat nyitóköré-
ben, miután az érdiek U17-es 
együttese 3:1-re múlta felül a 
Közgáz együttesét.

A klubhoz kapcsolódó hír, 
hogy hat gyermek korosztá-
lyú röplabdázó is részt vett 
azon a válogatott összetar-
táson, amely három napon át 
tartott Szegeden. A Delta 
RSE Érdet Tóth Luca, Jakab 
Boglárka, Flach Dóra, Tát-
rai Zsanett, Baumann Fló-
ra, valamint Veress Anna 
képviselte. n P.P.

Négy meccs, négy vereség

Hár ompontos fejesek
Az Érdi VSE végig kézben tartotta a Dunaharaszti MTK 
elleni mérkőzést az NB III Nyugati csoportjának 10. for-
dulójában. Melczer Vilmos csukafejese után ugyan 
egyenlített a vendégcsapat, de a hajrá előtt Kárász 
Krisztián újabb fejese az érdi győzelmet jelentette.

Limperger Zsolt a múlt 
héten, a BKV elleni vereség 
alkalmával kiállított Pál 
Szabolcsra, valamint az ötö-
dik sárga lapját begyűjtő Bo-
zsoki Imrére, illetve a sérült 
Németh Gábor Vincére sem 
számíthatott, igaz, Honti At-
tila hosszan tartó sérülése 
után először került a keret-
be, míg Kárász Krisztián is 
letöltötte eltiltását.

A találkozó elejétől kezdve 
az érdiek domináltak, öt 
perc után Kónya Benjámin 
remek kiugratásából Kárász 
Krisztián hagyott ki nagy 
ziccert, majd sorra jöttek az 
érdi helyzetek. Az első gólra 
húsz percet kellett várni, 
amikor Pintér Nikola bal ol-

dali beadására Melczer Vil-
mos érkezett hibátlanul, s 
csukafejessel vette be Ga-
tyel Norbert kapuját. A foly-
tatásban támadott a Harasz-
ti, majd egy jobb oldali Rus-
vay Gergely-szögletet Fe-
renczi Máté juttatott az érdi 
kapuba. Az érdiek nem estek 
kétségbe, de a helyzetek ki-
maradtak.

A fordulás után is temér-
dek lehetőség adódott a ha-
zaiak előtt, Kárász többször 
is melléfejelt, Kelemen csak 
a keresztlécre tudott csúsz-
tatni, Tárkányi ziccerét pe-
dig fölé tolta Gatyel. Aztán 
mégis meglett az erőfeszíté-
sek eredménye, amikor Koós 
jobb oldali beadását Kárász 

már sikerrel csúsztatta a ka-
puba (2–1).

A hátralévő negyedórában 
felélénkültek a vendégek, de 
az első ígéretes lehetőségük 
a 92. percben adódott, ami-
kor a jobb oldali kapufát lőt-
ték telibe.

– Ami a legfontosabb, 
hogy a múlt heti vereség 
után tartsuk itthon a három 
pontot – ez volt az alaphely-
zet. Ez sikerült. Megint mi 

domináltunk, nekünk vol-
tak helyzeteink, megszerez-
tük a vezetést, majd pontrú-
gásból egyenlített az ellen-
fél. Mi próbáltuk tartani a 
biztonságot és vártuk a le-
hetőséget, aztán Kárász 
Krisztián révén sikerült 
megtartani a három pontot 
– értékelte a mérkőzést Lim-
perger Zsolt.

– Az összes mérkőzé-
sünknek hasonló a ritmusa, 

mi irányítunk végig, aztán 
véletlenül kiegyenlítenek, 
csinálunk egy hibát, szóval 
úgy még nem is kaptunk 
gólt, hogy minket kijátszot-
tak volna, de szerencsére 
ezt most megúsztuk, és így 
kell folytatnunk – nyilat-
kozta lapunknak Kárász 
Krisztián, az Érdi VSE 
győztes gólját szerző jobb-
hátvéd.

Qn D.B.

ÉRDI VSE–DUNAHARASZTI MTK 2–1 (1–1)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Pallagi, Csiszár, Pintér N. – Koós, Kónya, 
Melczer – Balázsovics (Ország, 71.), Tárkányi, Kelemen P. (Hegedüs 
N., 88.). Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gólszerzők: Melczer V. (19.), 
Kárász (76.), ill. Rétsági (32.)

A visszatérő Kárász Krisztián (4) fejesével nyert az Érdi VSE  (fotó: Balogh István)
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