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Kényelem, Energiahatékonyság, Biztonság
Alapmodellen felüli extrák és egyedi megoldások.

Válasszon kiváló tetőablakot!
Handwerk - alapmodellen felüli extrák

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

Érd, Felső utca 31/A
06309509816

www.tuzifaker.hu

Biztos, hogy idén sem
marad el a tél!

Vegyemegmost
tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni

egész télen.

Rönkben, kalodában
vagy ömlesztve. 52
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Kedves
Olvasóink!

Következő lapszámunk
2017. 11. 02-án
jelenik meg.

A szerkesztőség52
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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

„Elég volt a halára ítélésünkhöz, hogy nem voltunk a laktanyában”
Interjú Gömöri György nyugdíjas tanárral, ’56-os halálra ítélttel n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 41. szám    2017. október 25.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A k ényszer most Brüsszel felől érkezik
Az 1956-os forradalomra emléke-

zett a város október 23-a esős dél-
előttjén. A rossz idő miatt a megemlé-
kezést a Szepes Gyula Művelődési 
Központ előterében tartották, ahol T. 
Mészáros András polgármester kö-
szöntötte a megemlékezőket. Az ün-
nepi beszédet dr. Aradszki András 
tartotta, aki elmondta: „ma igen fon-
tos, hogy magunk alakítsuk a jövőn-
ket! A kényszer most újra itt kopogtat 
az ajtónkon, csak most nem Moszkva, 
hanem Brüsszel felől érkezik”. A be-
szédek után a Harmónia Vegyes Kar, 
Őze Áron színművész és Keresztes 
Ildikó adott ünnepi műsort. A meg-
emlékezés koszorúzással zárult; a 
szakadó esőben is nagyon sokan rót-
ták le tiszteletüket a főtéri emlékmű-
nél. A város nevében Simó Károly, 
dr. Aradszki András, T. Mészáros 
András és dr. Bács István hajtottak 
fejet az ’56-os hősök emléke előtt (ké-
pünkön). A baloldali ellenzék nem 
vett részt a városi ünnepségen.
 n 3. oldal

Az érdiek bíznak a város jövőjében

A helyiek közel 60 százaléka inkább bizakodik Érd jö-
vőjében – derült ki egy reprezentatív közvélemény-
kutatásból, ami ezer érdi lakos megkérdezésével ké-
szült. Az eredményeket T. Mészáros András ismertette 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján.  n 7. oldal

A mézes-áfonyás kolbász az igazi

A XXI. Csabai Kolbászfesztivál díszvendége idén Érd 
volt, ami kiváló alkalmat adott arra, hogy a város meg-
mutassa: egy dinamikusan fejlődő település, amely-
ben rengeteg kincs és lehetőség rejlik. Két érdi kol-
básztöltő csapat különdíjas lett.  n 18. oldal

Biztos győzelem a térségi derbin

Az ÉRD női kézilabdacsapata 34–24-re nyerte a szom-
szédvári rangadót a Budaörs vendégeként a K&H női 
kézilabdaliga 13. fordulójából előrehozott mérkőzé-
sen. A meccsen tíz gólt jegyző Katarina Krpezs-Slezák 
klubrekordot döntött.  n 22. oldal

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

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

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

Szerszámok precíz tárolása
A gyors és precíz munka-

végzés egyik alappillére a 
szerszámok tárolásában 
rejlik. Ugye milyen bosz-
szantó amikor a munkaidő 
fele a szerszámok és csava-
rok keresgélésével telik el? 
A múlt században nehéz és 
alaktalan fa szerszámoslá-
dák voltak a szerszámok 
rendszerezésére, szállítá-
sára. Erre ma már rengeteg 
praktikus ügyes megoldás 
létezik műanyagból vagy 
fémből. Az egykoron a szer-
viziparból ismert szortírozó 
rendszerek, szerszámos ko-
csik, átlátható fali szer-
számtartók megfizethetővé 
váltak és szép lassan le-
kúsztak a barkácsolók mű-
helyeibe is. Segítségükkel 
az alapvető szerszámok 
(kalapács, villáskulcs kész-

let, csavarhúzók, fúrók, csa-
varok, stb.) rendben tartha-
tóak, a szerszámos kocsival 
még oda is húzhatjuk egy 
mozdulattal ahol szerelni 
szeretnénk. A perforált le-
mezes fali szerszámtartó 

rendszerek satupad fölé 
szerelve hasznos és prakti-
kus kiegészítői a barkács 
saroknak. Nagy előnyük, 
hogy akár több egységet is 
felszerelhetünk eg ymás 
mellé vagy alá és így bővít-
hetjük a szerszámtároló ka-
pacitást.
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Könyvelés
• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

éssel
kus adó-
k készítése
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Elektromos fűtés
gáz helyett!

• norvéégmiinőőséégii terméékk
• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
• folyamatos raktárkészle
• gazdaságos működés
most már wifi s kivitelbe• most már wifi-s kivitelben is elérhető!

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

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

06-70/608-0808 • erd@ema.hu

k

s
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en is elérhető!en is elérhető!
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A k ényszer most Brüsszel felől érkezik
A bolsevistáknak nem szabad hinni – idézte Mindszenty 
bíborost dr. Aradszki András országgyűlési képviselő 
az 1956-os forradalom érdi emlékünnepségén. Utalt rá: a 
bíboros szavainak igazsága ’56 óta folyamatosan beiga-
zolódik. Jóérzésű magyar ember soha többé nem bízhat-
ja rájuk az ország kormányrúdját – hangsúlyozta 
Aradszki András.

Az 1956-os forradalomra 
emlékezett a város október 
23-a esős délelőttjén. A rossz 
idő miatt a megemlékezést a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ előterében tartot-
ták, ahol T. Mészáros And-
rás polgármester köszöntöt-
te a megemlékezőket. Mint 
utalt rá, a közös ünneplés-
ben a helyi baloldali politi-
kusok nem vettek részt.

– Magyarként, a nemzethez 
hű emberekként az ünnepsé-
geinken meg kellene talál-
nunk a közös hangot, hiszen 
ezek az ünnepek olyan tet-
tekre, történelmi események-
re emlékeznek, amelyek a 
szabadságunkért, a nemzet 
függetlenségéért törtek ki, és 

ha le is verték őket, a magyar-
ságunkat mindig meg tudtuk 
tartani – hangsúlyozta a pol-
gármester.

– Szűcs Gábor, Havasi 
Márta, Csornainé Romhá-
nyi Judit, Tóbiás József 
nem óhajt ezeken az ünnep-
ségeken részt venni, ma-
gyarként és hazafiként em-
lékezni. Igaza van annak a 
rendszerváltáskori mondás-
nak: „kommunista kutyák-
ból nem lesz demokratikus 
szalonna”. Nem lett. Ettől 
függetlenül mi ünnepeljünk: 
ünnepeljük azt, hogy hitün-
ket megtartva, magyarként 
tudunk élni ebben az ország-
ban – zárta szavait T. Mészá-
ros András.

1956 forradalmát, illetve 
annak történelmi előzmé-
nyeit dr. Aradszki András 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő idézte fel ünnepi 
beszédében.

– Mindszenty bíboros a 
szabadságharc idején, no-
vember 1-jén budavári palo-
tájában fogadta Tildy Zoltán 
akkori miniszterelnök-he-
lyettest, és ezt az örök érvé-
nyű gondolatot mondta neki: 
„A bolsevistáknak nem sza-
bad hinni”. Ez 1956 novem-
berében beigazolódott, és 
azóta is beigazolódik, folya-
matosan. Ma is hiteget, kábít 
és fertőz az a hazug, félreve-
zető és megtévesztő szán-
dék, amely még a haza eláru-
lásától sem riad vissza. Ez 
négy nappal ezelőtt is beiga-
zolódott, amikor baloldali 
magyar állampolgárok is 
megszavazták a felső határ 
nélküli kötelező migránskvó-
tát. Ahogy Orbán Viktor mi-
niszterelnök pénteken mon-

dotta: „kevés alávalóbb 
dolgot” ismerünk annál, 
mint ha valaki a „magyar 
nemzeti érdekekkel szem-
ben dolgozik Brüsszelben 
menekültügyben” – hang-
súlyozta Aradszki And-
rás.

– Soha nem mossa le 
semmi azt a vért, amely 
az MSZP jogelődjének, az 
MSZMP-nek a nevéhez fű-
ződik – és bocsánatkérés 
híján az MSZP mai képvi-
selőihez is. Jóérzésű ma-
gyar ember soha többé 
nem bízhatja rájuk az or-
szág kormányrúdját! A mi 
jövőnk a múltunkban van, 

ezért, ha nem ismerjük a 
múltunkat, a jövőnket sem 
tudjuk alakítani. Pedig ma 
igen fontos, hogy magunk 
alakítsuk a jövőnket! A kény-
szer most újra itt kopogtat 
az ajtónkon, csak most nem 
Moszkva, hanem Brüsszel 
felől érkezik. Most nem egy 
internacionalista pártfőtit-
kár akarja diktálni a jövőn-
ket, hanem egy kozmopolita 
milliárdos. Nagy tehát a tét, 
a modern időkben talán még 
sosem volt ekkora. Tavaszig 
lássuk meg a valódi értéke-
ket, tudjuk kiszűrni a hazug-
ságot, utána pedig építsük 
tovább azt a biztos jövőt, 
amely gyermekeink, unoká-
ink és a további századok 
magyarjainak is boldogu-
lást, biztonságot és kitelje-
sedést biztosíthat – zárta 
szavait Aradszki András.

A megemlékezés ünnepi 
előadással folytatódott: a 
Harmónia Vegyes Kar Bár-
dos Lajos: Zászló-dal című 
művét adta elő, majd Őze 
Áron színművész tolmácsol-
ta Örkény István 1956-os 
visszaemlékezéseit. Az ün-
nepi műsort Keresztes Ildi-
kó fellépése zárta: az éne-
kesnő több, az alkalomhoz 
kötődő dalt is előadott, ha-
talmas sikerrel.

A megemlékezés koszorú-
zással zárult; a szakadó eső-
ben is nagyon sokan rótták 
le tiszteletüket a főtéri em-
lékműnél.

Ezt követően pedig az 
Érdi Kamarazenekar adott 
koncertet Kodály Zoltán mű-
veiből, a törökbálinti Canta-
bile Vegyeskar közreműkö-
désével.

QQ ÁdÁm K.

A baloldali ellenzék nem vett részt a városi ünnepségen, külön 
megemlékezést tartottak. A koszorúzást megelőzően rövid beszé-
det mondott Tóbiás József, az MSZP pártigazgatója, aki elmondta, 
számukra példaértékű Nagy Imre mártír miniszterelnök sorsa, gon-
dolkodása, hite Magyarországban.Az ünnepi műsort Keresztes Ildikó fellépése zárta, aki több, az alkalom-

hoz kötődő dalt is előadott, hatalmas sikerrel

Az Ifjúsági Önkormányzat tagjai is fejet hajtottak az ’56-os hősök 
emléke előtt
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Golyó helyett kokárda
1956 októberében, a forradalom kitörését követően, egy 
huszonkét éves, az altiszti vizsgájára készülő fiatalem-
bert szervezkedés és kémkedés vádjával halálra ítéltek 
a keszthelyi hadosztálynál. Hogy kinek köszönhette 
szabadulását, és hogy élte át a forradalom napjait, arról 
lapunknak mesélt az azóta már nyugdíjas tanár, Gömöri 
György.

n  ÁdÁm Katalin

– Érdi születésű?

– Nem, Angyalföldön szü-
lettem, 1934-ben. A szüleim 
Felvidékről származtak, 
édesapám kovács volt, édes-
anyám háztartásbeli. Egy 
bátyám volt, hét évvel idő-
sebb nálam. Papnak készült; 
1948-ban, kultuszminiszteri 
ajánlással, az utolsók közt 
ment ki a Pázmáneumba, 
Bécsbe, ott szentelték pappá 
1952-ben. Nagy természetjá-
ró volt, ez okozta a halálát is: 
1956 júliusában lezuhant a 
Gesäuse-hegységben.

– Nem érte hátrány amiatt 
a családot, hogy a bátyja 
pap volt, ráadásul Ausztriá-
ban élt?

– Nem, apám mestersége 
és 1913 óta tartó szociálde-
mokrata párttagsága meg-
védett minket. Előttem a bá-
tyám volt a példa: a Szent 
István gimnáziumba járt, 
tagja volt a Regnum Maria-
num cserkészcsapatnak, és 
az ő révén én, a hét évvel fia-
talabb polgárista is bekerül-
tem a cserkészek közé. Az 
iskolában persze nem nézték 
ezt jó szemmel, hiszen nem 
voltam úttörő. Nagy volt az 
ellenállás akkoriban a gye-
rekekben az úttörősdi iránt. 
Általánosból közgazdasági 
szakközépiskolába mentem, 
ahonnan majdnem kicsap-
tak, amiért hithű katolikus-
ként nem voltam hajlandó 
aláírni az iskolai ívet, misze-
rint „kérjük Mindszenthy ha-
lálos ítéletét”. Az osztályfő-
nököm javasolta a tantestü-
letnek, hogy távolítsanak el 
az ország összes szakközép-
iskolájából, de a többi tanár 
ehhez nem járult hozzá. Le-
érettségizhettem, méghozzá 
kitűnőre, így egyenes út ve-
zetett az egyetemre. Akkori-
ban a kitűnőknek csak szó-
belizniük kellett. A közgaz-

daságira jelentkeztem, sike-
resen átestem a szóbelin is, 
ám hiába vártam a behívót: 
még szeptemberben sem ér-
kezett meg. Elmentem a mi-
nisztérium beiskolázási osz-
tályára, egy középkorú ta-
náremberrel beszéltem. Ő 
derítette ki, hogy a bátyám 
miatt nem jön a behívó, a fel-
vételi beszélgetésen ugyanis 
nem határolódtam el tőle. 
Ennek a tanárembernek si-
került elintéznie, hogy felve-
gyenek. Gazdasági földrajz-
ra szakosodtam, itt ismer-
kedtem meg a későbbi felesé-
gemmel is. 1955-ben háza-
sodtunk össze. Miután ledip-
lomáztunk, Tiszafüreden 
kapott tanári állást, én pe-
dig ugyanott elhelyezked-
tem a tanácsnál. Nem sokáig 
maradhattam ott: júliusban 
megérkezett a behívóm, jö-
hettem vissza Pestre, a Kere-
pesi útra, ahol egy hónapos 
kiképzés várt ránk.

–  Nem ez volt az első talál-
kozása a katonasággal.

– Valóban nem. Akkoriban 
az egyetemistákat nyaran-
ként lövészkiképzésre küld-
ték, és általános katonai is-
meretekre oktatták. Egyet-
len tábort jelöltek ki az ösz-
szes diák számára: több ez-
ren zsúfolódtunk össze Bö-
hönyén, ahol embertelen kö-
rülmények között éltünk, 
vérhas pusztított, mosakod-
ni, a ruhánkat kimosni sem 
lehetett, mert még a halasta-
vat is fegyveresek őrizték. 
Egyszer rábukkantunk egy 
tavacskára, sötétedés után 
odalopóztunk páran, megfü-
rödtünk – reggel derült ki, 
hogy abban a vízben szokták 
mosni a katonai teherautó-
kat. Teli lettünk olajfoltok-
kal… Nehezen, de kitöltöt-
tem az egy hónapot.

– 1956-ban is ilyen em-
bertelenek voltak a körül-
mények?

– Nem, okultak a dologból, 
és szétosztották az egyetemi 
ifjúságot az ország ezredei, 
hadosztályai, zászlóaljai kö-
zött, ott folytatódott a képzé-
sünk. Én Keszthelyre kerül-
tem: augusztus huszadikán 
érkeztem meg ötvenkét tár-
sammal. Nyolcan – mivel 
keszthelyinek mondtuk ma-
gunkat – kint lakhattunk: 
reggel nyolcra kellett bejár-
nunk, és délután ötig tartott 
a munkaidőnk. Két hónap 
alatt megismertük a hadtáp-
szolgálat összes ágát, és már 
az altiszti vizsgánkra ké-
szültünk. Kaptunk három 
nap szabadságot, amit a két 
barátommal nem tanulással 
akartunk tölteni, hanem egy 
balatoni biciklitúrával. Már 
indulásra készen álltam, mi-
kor megjelentek a barátaim a 
hírrel, hogy Pesten éjszaka 
lövöldözés volt a rádióban, és 
a keszthelyi agrártudományi 
főiskolások felvonulni ké-
szülnek, mint a fővárosi diá-
kok. Rohantunk a főiskolára 
János barátommal, és meg-
beszéltünk, hogy ötven, az 
altiszti vizsgára készülő tár-
sunkkal csatlakozunk hoz-
zájuk. Csakhogy a hadosztá-
lyunknál összetartás volt, a 
laktanyából se ki, se be. Min-
ket sem engedtek vissza. Ek-
kor már elhangzott a statári-
umot bejelentő Gerő-beszéd. 
Sikerült visszaszöknöm a 
mosodán keresztül, ami az 
utcára nyílott, de volt egy ab-
laka a laktanya udvarára is. 

Érdemes megemlíteni, hogy 
akkoriban a Festetics-kas-
tély is a hadosztályhoz tarto-
zott, ott volt a tiszti kaszinó, 
a kávéház.

– Sikerült kiszökniük a főis-
kolások felvonulására?

– Nem. Én mentem csak 
vissza, az ablakon át, hogy 
szóljak: az összetartás miatt 
nem tudunk csatlakozni hoz-
zájuk. Figyelmeztettek: vi-
gyázzak, nem volna szabad 
itt lennem, a hadosztálynál 
már tudják, hogy hiányzom. 
A barátom, aki a hadosztály 
lapjánál volt tudósító, szin-
tén kint volt, és nem is akart 
visszamenni: úgy döntött, 
tudósít az eseményekről. Én 
visszamentem a mosodán át, 
őt pedig elkapták, behozták, 
és engem is előállítottak. A 
főiskolai párttitkár kijött a 
laktanyába, szembesítettek 
vele, és persze kiderült, hogy 
kint voltam az összetartás 
alatt. Levetették sapkánkat, 
derékszíjunkat, elvették a 
tárcánkat is.

– Mivel vádolták?

– Kémkedéssel és szervez-
kedéssel. Az ügyész közölte: 
halálra ítéltek, holnap lesz a 
kivégzésem. Levittek a bör-
tönbe, János barátommal 
együtt. Fel sem fogtam, ami 
történt – hát mit csináltam 
én? Semmit az égvilágon! 
Elég volt a halára ítélésünk-

höz az, hogy az összetartás 
idején nem voltunk a lakta-
nyában.

– Min jártak a gondolatai 
azon az utolsó éjszakán?

– Azon, hogy otthon, Ti-
szafüreden, nincs tüzelő 
télire, és arra, hogy mi lesz 
a szüleimmel, akik most, 
hogy a bátyám meghalt és 
én is meghalok, egyedül 
maradnak. Az is megfor-
dult a fejemben, hogy nem 
tiszta a fehér ingem, ami-
ben kivégeznek majd… Az-
tán eljött a másnap. Vártuk, 
hogy értünk jöjjenek, de 
nem jött senki. Elmúlt már 
dél is, amikor jött az 
ügyész, a sapkánkkal, de-
rékszíjunkkal, tárcánkkal. 
Jól ismertük őt egyébként, 
nem egyszer elmentünk 
mulatni a tisztikarral, it-
tunk Homérosztól napjain-
kig az összes íróra. Szóval 
az ügyész közölte: öltöz-
zünk, menjünk, Keszthely 
népe látni akar bennünket, 
kettőnket. Még kokárdát is 
adott, hogy tűzzem ki a sap-
kámra. Megérkeztünk a fő-
térre a tisztikarral. Azt 
mondták, a keszthelyiek-
nek köszönjük, hogy kisza-
badultunk, ők jártak köz-
ben az érdekünkben. En-
gem előrelökdöstek, a felál-
lított emelvényre, hogy 
szóljak egy-két szót. Ennyit 
tudtam mondani: „Itt va-
gyunk, egészségesek va-

„Elég volt a halára ítélésünkhöz az, hogy az összetartás idején nem voltunk a laktanyában”
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gyunk, köszönjük Keszt-
hely népének!”

– A keszthelyiek hogyan 
érték el, hogy önöket ne 
bántsák?

– Volt egyetemi társaim 
közül hatan a hadosztálynál 
lévő szovjet tanácsadót el-
fogták, és azzal a feltétellel 
engedték szabadon, ha ben-
nünket nem végeznek ki. Ezt 
körülbelül negyven évvel ké-
sőbb tudtam meg – akkor azt 
hittem, mehetek is vissza 
egyenest a börtönbe. Nem 
így lett: a tiszti gyűlésre vit-
tek minket, ahol épp arról 
folyt a tanácskozás, hogy a 
hadosztály menjen-e harcol-
ni az oroszok ellen a környe-
ző bányákba, ahol lőtték a 
fegyvertelen bányászokat. 
Fel voltak háborodva a tisz-
tek; egyikük apja szintén bá-
nyász volt. A másik téma a 
hadosztály átállása volt: lé-
nyegében már a felkelők 
mellett volt a tisztikar, de a 
főiskolások kérését, hogy 
adjanak nekik fegyvert, nem 
teljesítették. Nagy vita után 
úgy határoztak: egy hírzász-
lós felmegy Budapestre, 
megtudni, mi a helyzet. Nem 
volt ugyanis összeköttetés a 
hadosztály és a központ kö-

zött – hogy miért nem, szán-
dékosan tették-e tönkre, azt 
nem tudom.

– Önnek is adtak valami-
lyen feladatot?

– Igen, engem Kaposvárra 
küldtek a szállító század pa-
rancsnokával meg a sza-
kaszvezetőjével, hogy véte-
lezzünk élelmet. Ez persze 
nem az én dolgom lett volna 
– sokszor gondolkodtam ké-
sőbb azon, hogy vajon nem 
azért küldtek-e, hogy eltávo-
lítsanak Keszthelyről… A 
parancsnok hozni akarta a 
géppisztolyát, de én mond-
tam, ha fegyvert hoz, én nem 
megyek. Két gépkocsival in-
dultunk Kaposvárra. Fenék-
pusztánál nemzetőrök feltar-
tóztattak minket, az út szélé-
re állítottak. Először szökött 
ávósnak néztek, de aztán 
tisztáztuk magunkat. Ka-
posvár előtt az oroszok tar-
tóztattak fel, fegyvert keres-
tek, de mivel nem találtak, 
továbbengedtek minket. Ka-
posváron és Dombóváron 
rengeteg élelmiszert vételez-
tünk, úgy mentünk vissza 
Keszthelyre. A rengeteg sza-
lonnából vagy tíz-tizenöt ki-
lót elrejtettem egy bokorba, 
gondoltam, jól jön az még ne-

künk… Így is lett: visszaér-
kezésünk éjjelén megtudtuk, 
hogy a tisztikar úgy határo-
zott: a fegyvereket bizton-
ságba helyezik, minket, volt 
egyetemistákat pedig lesze-
relnek, menjünk haza, ahogy 
tudunk. Vonat persze nem 
volt, de csak feljutottam Pest-
re, teherautókkal. A közgaz-
dasági egyetem előtt száll-
tam le a kocsiról; oda vitt az 
első utam, megérdeklődni, 
mi a helyzet. Az oroszok ki-
vonulnak Pestről, ma tár-
gyalnak Maléterrel – tudtam 
meg. Boldogan siettem haza 
a szüleimhez, Angyalföldre, 
és még aznap sikerült talál-
nom egy autót, amely elvitt a 
feleségemhez Tiszafüredre. 
Este fél hétkor érkeztem 
meg; a feleségem épp moziba 
készült a tantestülettel.

– Tiszafüreden milyen volt 
a közhangulat?

– Ott a MÁV-osok meg a 
tantestület vitték a hangot: 
kivonultak a gyerekekkel 
meg a hozzájuk csatlakozók-
kal a centenáriumi emlék-
műhöz. Az emberek fel akar-
ták akasztani a begyűjtési 
felelőst, de a tanárok meg-
akadályozták: elkezdték 
énekelni a himnuszt, szaval-

tak is a diákokkal, és közben 
a begyűjtési felelőst kilök-
dösték a tömegből.

– November 4-ére hogyan 
emlékszik vissza?

– Kömlőn voltam épp, a fe-
leségem egyik rokonának 
esküvőjén, november 3-án. 
Még mulattunk reggel, mi-
kor jöttek az öregasszonyok: 
„lövik Pestet! Befejezni a ze-
nét!” – kiabálták. Visszatér-
tem Tiszafüredre; az egész 
tanácsi apparátus a rádión 
lógott, hallgatta a híreket. A 
nappalok a rádió előtt teltek, 
az éjszakák meg ébrenlét-
ben, mert Debrecen felől Fü-
reden és Poroszlón keresztül 
jöttek a szovjet harckocsik, 
dübörgött tőlük a ház.

– A fővárosban nem járt 
többször ezekben a na-
pokban?

– Dehogynem, többször is, 
ilyen-olyan ügyben. Sok 
mindent láttam, agyonlőtt és 
felakasztott embereket is. 
Feljöttem végül karácsony 
környékén is a feleségem-
mel: a tantestület meg a ta-
nács élelmiszert gyűjtött a 
fővárosiaknak, ezt hoztuk 
fel. Három teherautónyi en-

nivalót sikerült összegyűjte-
ni a tiszafüredi járásban, 
ezen a viszonylag szegény 
környéken. Öregasszonyok 
hozták a lisztecskéjüket, a 
süteményt, a burgonyát. Még 
most is elérzékenyülök, ha 
eszembe jut. Az Országház 
előtt tettük le az ennivalót. 
Nem mentem vissza Tiszafü-
redre – ahol a rendőrfőnök 
nem nézett rám jó szemmel, 
mert felemeltem a szavamat, 
amiért összeverték a forra-
dalom mellett kiálló tanáro-
kat –, csak a feleségem ment 
vissza egy rövid időre, aztán 
ő is felköltözött a fővárosba. 
Elhelyezkedtem egy diákott-
honban, gondnokként, majd 
1961-től általános iskolában, 
illetve gimnáziumban taní-
tottam. 1992-ben költöztünk 
Érdre – ide ment férjhez a 
lányunk.

– Szokott mesélni neki, il-
letve az unokáinak 1956-ról?

– A családban mindig 
megemlékeztünk – és most 
is megemlékezünk – 1956-
ról, az akkor átéltekről. Úgy 
emlegettük a forradalom 
napjait, mint az egyik leg-
szebb korszakot az életünk-
ben, bármilyen rövid idő-
szak volt is.
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Munkahelyteremtés  
romáknak

Közmeghallgatást tartott 
az Érdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat csütörtökön 
este a Szepes Gyula Műve-
lődési Központban. A talál-
kozó egyik kiemelt témája 
volt a roma közösség követ-
kező évi munkalehetőségei.

Rafael Attila, az Érdi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke elmondta, 
hogy felvették a kapcsola-
tot a munkaügyi központ-
tal, hogy milyen lehetősége-
ik vannak a romáknak a 
környéken a felzárkózta-
táshoz, hiszen az évszáza-
dok óta köztünk élő cigány-
ság túlnyomó többsége 
alul iskolázott, érettségi, 
szakma hiányában munka-
nélküli; segélyekből és kü-
lönféle juttatásokból tartja 
el magát és családját, s 
nagy részük mélyszegény-
ségben, nyomorban él. Fon-

tos volna, hogy legyen lehe-
tőségük helyben munkát 
vállalni a romáknak.

– A cigányság felemelke-
désének egyetlen lehetséges 
útja a jó minőségű oktatás, 
ami által képesek kitörni az 
ördögi körből – mondta az 
elnök. Ugyanakkor hozzá-
tette, hogy sajnos csekély az 
érdeklődés a képzések iránt.

Rafael Attila elmondta 
azt is, rendszeresen körbe-
járják az érdi roma csalá-
dokat, hogy tájékoztassák 
az aktuális tanulási lehető-
ségekről vagy az egyéb szo-
ciális juttatásokról, mint 
például a téli tűzifaado-
mány. Hozzátette: szeretné, 
ha minél több roma jutna 
jogosítványhoz, annak ér-
dekében, hogy könnyebben 
tudják intézni mindennapi 
teendőiket.

QQ BH

Érd számít rájuk!
Egyhangúlag elfogadta 

költségvetését az újonnan 
alakult Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat: a tavalyi sike-
res programokat idén is 
folytatják.

A diákpolgármesterből, 
két alpolgármesterből és öt 
képviselőből álló testület 
október 9-én tartotta ala-

kuló ülését; a költségvetés 
tárgyalását már ekkor 
megkezdték.

– Tele vagyunk progra-
mokkal, régi és új ötletek-
kel egyaránt. Úgy érzem, 
eredményes évünk lesz – 
mondta az ülést követően 
Fodor Enikő (VMG) diák-
polgármester, aki kérdé-
sünkre elmondta: továbbra 
is támogatják a szalagava-
tókat, az általános iskolá-
sok képességfejlesztő tan-
folyamát, és az úszóbérlet-
akció is folytatódik.

– Ezek nagyon népszerű 
programok, szeretik a gye-

rekek. Ami az újakat illeti, 
főzőversenyt tervezünk a 
középiskolásoknak, és sze-
retnénk köztük kondibérle-
teket is kisorsolni. Elhívjuk 
Leiner Laura írónőt, re-
méljük, igent mond a felké-
résünkre – sorolta Fodor 
Enikő, hangsúlyozva: ter-
mészetesen hagytak pénzt 

az év közben felmerülő ötle-
tekre is.

– Szeretnénk, ha az ifjú-
sági önkormányzatot minél 
többen megismernék, és a 
diákok minél több progra-
munkra ellátogatnának – 
zárta szavait a diákpolgár-
mester.

Az ülésen nemcsak a 
költségvetésről döntöttek a 
diákképviselők, hanem az 
szmsz-ről is: lefektették, 
kik a szakreferensek, és mi 
lesz az ülések rendje. A kö-
vetkező lépés a programok 
megvalósítása lesz.

QQ Á. K.

Tanácskoztak a rend őrei
Kihelyezett bizottsági ülést tartott az érdi Közrendvé-
delmi Bizottság az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség épületében a múlt csütörtökön. A bizottság tagjai a 
napirendek tárgyalását követően közösen megtekintet-
ték a tűzoltóság épületét.

Elsőként Macsotay Tibor, 
az Érdi Polgárőrség vezetője 
számolt be a Nagyvárosi 
Bűnmegelőzési Program 
érdi alakulásáról, amihez az 
őrző-védő szervezetek ta-
valy év elején csatlakoztak. 
A program a korábbi „Ház-
hoz megyünk!” programra 
épült, ami a közbiztonság 
erősítését és a lakosság biz-
tonságérzetének javítását 
szolgálja. Macsotay Tibor 
elmondta, folyamatos az 
időskorúak látogatása, visz-
szatérő jelleggel, a szociális 
gondozókkal való állapotfel-
mérés alapján. Veszélyezte-
tett életkörülmények felmé-
rése alapján a figyelemfelhí-
váson, szóróanyagon kívül 
az érdi polgárőrség és az 

érdi rendőrség által biztosí-
tott vagyonvédelmi eszkö-
zök kiosztására került sor. 
Igényfelmérés alapján, az 
Érdi Polgárőr Egyesület tá-
mogatásával vagyonvédelmi 
eszközök beszerzése történt 
meg, és az Idősügyi Taná-
cson keresztül mindig újabb 
nyugdíjasszervezetekkel 
vesznek fel kapcsolatot, a 
meglévő kluboknak pedig fo-
lyamatosan tartanak figye-
lemfelhívó előadásokat. A 
program segítségével az el-
múlt években hatékonyabbá 
vált az együttműködés a 

rendőrség és a polgárőrség 
között. A rendőrség számára 
a legfontosabb értékmérő az 
állampolgárok véleménye a 
közrendről, a közbiztonság-
ról, amelyért minden straté-
giai partnernek folyamato-
san tennie kell. Az Érdi Pol-
gárőrség elnöke szólt arról 
is, hogy a program céljai 
közt szerepel, hogy a polgár-
őrség saját eszközeivel já-
ruljon hozzá a kiegyensúlyo-
zott közrend és közbizton-
ság fenntartásához.

A Közrendvédelmi Bizott-
ság ülésén meghívottként 
vett részt dr. Szellák Nor-
bert, az Érdi Rendőrkapi-
tányság megbízott vezetője, 
aki a közlekedésbiztonsági 
helyzetről tartott beszámo-

lót. Az őrnagy elmondta, 
hogy 2017. január 1. és októ-
ber 15. között egy halálos, 
húsz súlyos sérüléses és 
harminchat könnyű sérülés-
sel járó baleset volt a város-
ban, mely statisztikát rontja, 
hogy autópályák közelében 
van a város. Érdekesség, 
hogy Érden nem a gyorshaj-
tás, hanem az elsőbbségi 
szabályok be nem tartása a 
jellemző. A balesetek zöme 
kora reggel és késő délután 
következik be, olyankor ma-
gasabb a baleseti szám, 
amelyet fokozott közúti el-

lenőrzésekkel igyekeznek 
megelőzni. A megbízott kapi-
tány beszámolt arról is, hogy 
sűrűbben fogják alkalmazni 
az ún. finn módszeres ellen-
őrzést, aminek lényege, hogy 
kizárólagosan azt vizsgál-
ják, fogyasztott-e alkoholt a 
gépjármű vezetője. Szellák 
Norbert a közlekedési hely-
zettel kapcsolatban fokozott 
óvatosságra intett minden-
kit, és kérte, hogy a gépjár-
művel közlekedők készítsék 
fel autóikat a télre, különös 
tekintettel a téli gumira.

A Közrendvédelmi Bizott-
ság ülésén végül beszámoló 
hangzott el az Érdi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség te-
vékenységéről. Sallai Lász-
ló kirendeltségvezető el-
mondta, hogy a tavalyi évvel 
szinte azonos számban kap-
tak bejelentést, szám szerint 
1209-et, melyből 809 esetben 
tűzhöz, 400 alkalommal pe-
dig műszaki mentéshez hív-

ták őket. Csökkent a kiérke-
zés előtt felszámolt esetek 
száma, hetven alkalommal 
már nem volt szükség rájuk. 
A jogi és anyagi felelősségre 
vonásnak köszönhetően 
2016-ban már nem kaptak 
megtévesztő jelzést, míg ko-
rábban több ilyen eset is volt. 
Sallai László, az Érdi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője szóbeli tájékoz-
tatóját követően bejárás ke-
retében mutatta be a kiren-
deltséget a bizottság tagjai-
nak és vendégeiknek.

QQ NyH

Szeretnék, ha a diákok minél több programjukra ellátogatnának

Rózsa Gábor tűzoltóparancsnok az érdi tűzoltóság járműveit mutatta be a bizottság tagjainak
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Éde s kedvezmények  
nagycsaládosoknak
Kedvezménnyel vásárolhatnak a nagycsaládosok a Pa-
taki cukrászdában, annak az együttműködési megálla-
podásnak köszönhetően, amit Kardosné Gyurkó Kata-
lin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) elnö-
ke kötött Pataki Ádámmal, a cukrászda vezetőjével ok-
tóber 17-én. A kedvezménnyel a NOE nagycsaládos kár-
tya felmutatói élhetnek, lakóhelyüktől függetlenül.

Az idén harmincéves NOE 
számos programmal jelent-
kezik, és szeretnék kibővíte-
ni a nagycsaládos kártya 
kedvezményeit. Az erre irá-
nyuló országos akció első 
állomása Érd volt.

– A Pataki cukrászdában 
a mai napon felragasztottuk 
a „nagycsaládos kártyaelfo-
gadó hely” feliratú matricát. 
Úgy tervezzük, hogy ezt or-
szágszerte még 1500 új hely-
szín követi, így a meglévő 
ötszázzal év végére 2000-re 
fog bővülni az elfogadóhe-
lyek száma országosan – 
mondta az együttműködési 
megállapodás aláírásakor 
Kardosné Gyurkó Katalin.

Pataki Ádám, a cukrász-
da vezetője kiemelte: fontos 
számukra, hogy a nagycsa-

ládosoknak ily módon segít-
séget nyújtsanak – mint 
megjegyezte, ő maga is 
nagycsaládos édesapa –, és 
nem titkolt szándékuk, hogy 
a minőségi édesség- és süte-
ményfogyasztás felé tereljék 
a gyerekeket és szüleiket.

A megállapodás keretében 
a NOE nagycsaládos kártyá-
jának felmutatói tortavásár-
láskor 10 százalék, süte-
mény vásárlásakor – függet-
lenül attól, hogy helyben fo-
gyasztják vagy elviszik – 5 
százalék kedvezményt kap-
nak a cukrászdában.

– Tervezzük azt is, hogy 
fentiek mellett időszakosan 
extra akciókkal is meglep-
jük majd a nagycsaládoso-
kat – zárta szavait Pataki 
Ádám.

T. Mészáros András pol-
gármester gratulált a NOE-
nak, és köszönetét fejezte ki 
a Pataki cukrászdának, 
amiért csatlakozott a kezde-
ményezéshez, és reményét 
fejezte, ki, hogy a fenti 1500 
partnerszervezet közül mi-
nél több lesz az érdi.

– Szeretnénk felhívni a 
nagycsaládosokat támogat-
ni tudó helyi vállalkozók fi-
gyelmét erre a lehetőségre, 
hogy legyenek tagjai ők is a 

NOE nagy családjának – 
zárta szavait a városvezető.

A cukrászda kedvezmé-
nyét nemcsak az érdi nagy-
családosok, hanem minden, 
kártyával rendelkező NOE-
tag igénybe veheti, de min-
den bizonnyal az érdiek él-
nek majd leggyakrabban a 
lehetőséggel.

– Cukrászdába leginkább 
akkor járunk, amikor valamit 
ünneplünk, amikor öröm ér 
minket. Remélem, minél több-

ször lesz erre alkalmuk a 
családjainknak – mondta az 
Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesületének általános 
elnökhelyettese, Molnárné 
Bognár Éva, akitől megtud-
tuk azt is: a helyi egyesület-
nek 150 tagcsaládja van.

– Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy ez az or-
szágos akció itt, Érden vette 
kezdetét – tette hozzá az el-
nökhelyettes.

QQ ÁdÁm Katalin

Az  érdiek bíznak a város jövőjében
Az érdiek 48 százaléka szerint most jobban mennek a 
dolgok Érden, mint négy évvel ezelőtt. A helyiek közel 60 
százaléka inkább bizakodik Érd jövőjében, csupán 17 
százalék pesszimista – derült ki egy augusztus 28–
szeptember 28. között készült érdi, reprezentatív közvé-
lemény-kutatásból, amit a Forsense Kft. készített, ezer 
érdi lakos megkérdezésével. Az eredményeket T.  Mé-
száros András ismertette múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatóján.

A megkérdezettek 93 szá-
zaléka nevezett meg leg-
alább egy, Érddel kapcsola-
tos megoldandó problémát – 
a három problémát említők 
aránya 32-ről 23 százalékra 
csökkent a múlt évhez ké-
pest. A problémák átlagos 
említése 1,9-ről 1,6 százalék-
ra csökkent – az itt élők lát-
hatóan jobban érzik magu-
kat Érden, mint az előző 
években.

Hasonlóan több másik vá-
roshoz, Érden is a helyi köz-
lekedés infrastruktúrájával 
kapcsolatos problémák 
okozzák a legtöbb gondot. A 
megkérdezettek kétharma-
da említette válaszában a 
járdák, utak állapotát, 15–15 
százalékuk a közlekedést ál-
talában, illetve a közbizton-
ságot.

– Az önkormányzat is tisz-
tában van az utak, járdák 
problémájával. Mivel nem áll 

korlátlan forrás és építési 
kapacitás a rendelkezé-
sünkre, sorrendben kell ha-
ladni: először a felszínivíz-
elvezetést, a csomópontok 
fejlesztését kell megoldani, 
ezt követi a lakóutak meg-
építése – mondta ezzel kap-
csolatban T. Mészáros And-
rás, hangsúlyozva: a város 9 
milliárd forintot költ vízelve-
zetésre, és ugyanennyi 
pénzt a csomópontok, főbb 
utak átépítésére.

– Bízom abban, hogy 2019-
re készen leszünk, és meg 
tudjuk majd oldani a lakó-
utak problémáit is – tette 
hozzá a polgármester.

Ami a sikereket illeti, a 
megkérdezettek 71 százalé-
ka említett legalább egy si-
kert az elmúlt három évből: 
legtöbben a csatornázást, il-
letve az útfelújításokat emel-
ték ki, és a tavalyinál jóval 
többen említették új üzletek 

nyitását is – ennek oka lehet 
a parkvárosi bevásárlóköz-
pont megnyitása.

A városfejlesztés 15 terüle-
te közül 11 kapott közepesnél 
jobb, egy közepes, három pe-
dig közepesnél gyengébb át-
lagosztályzatot. Három terü-
let estében – sportolás, a le-
vegő és a vizek tisztasága, 
valamint a városkép – a pozi-
tív osztályzatok aránya meg-
haladta az 50 százalékot. 
Miként tavaly, úgy jelenleg is 
a „sportolási lehetőségek” 
kapta a legjobb értékelést.

– A levegőminőséggel kap-
csolatos panaszokat a poros 
utak okozzák. Ahol az útépí-
tés megvalósult, ott már 
csökkent e panaszok száma 
– hangsúlyozta T. Mészáros 
András.

A stabilitást jelzi, hogy 
csupán három esetben csök-
kent legalább 5 ponttal az 
indexpontszám: ez az egész-
ségügyi ellátás, a közleke-
dés és a járdák, illetve az 
utak állapota. T. Mészáros 
András az egészségügyi el-
látással kapcsolatban el-
mondta: a negatív attitűd 
okát nem érti, hiszen Érden 
az elmúlt tíz esztendőben az 
egészségüg yet sikerült 
rendbe tenni: felépült a szak-

orvosi rendelő új szárnya, az 
idei évben fejeződik be a há-
ziorvosi rendelők felújítási 
programja, és hamarosan 
elkészül a Felső–Karolina 
utcák sarkán lévő új egész-
ségház. A szakorvosi rende-
lőintézet másik szárnya is 
megújul hamarosan.

A felmérés résztvevői 1–5 
osztályzatokkal értékelhet-
ték azt is, hogyan véleked-
nek 11 tervezett városi fej-
lesztésről, a válaszok egyön-
tetű támogatásról tanúskod-
nak – emelték ki a felmérés 
készítői.

QQ ÁdÁm K.

A cukrászda kedvezményét nemcsak az érdi nagycsaládosok, hanem minden, kártyával rendelkező 
NOE-tag igénybe veheti. (Balról jobbra: Pataki Ádám, Molnárné Bognár Éva, Kardosné Gyurkó Katalin és 
T. Mészáros András)

Négy évvel ezelőttihez képest hogyan mennek a dolgok a városban?



ZUMBA gold
ÚJ HELYEN!

Olívia Fitness (Érd, Budai út 62.):
hétfőn 10-11 óráig;

novembertől minden
pénteken 17:30-18:30-ig
Érd, Riminyáki út 64. (emeleten)
Szerdán és pénteken 10-11-ig.

06-30/632-0917 52
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Mobil: 06/30 966-7562
csomor@konyvelopartner.hu

• K Ö N Y V E L É S
felelősségvállalással

• Cégalapítás, megszüntetés
www.konyvelopartner.hu

Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.
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Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
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Duna menti rácok Érden
Fele magyar, fele rác, fele 

pedig bunyevác – mondja a 
tréfás rigmus, aminek annyi 
alapja van, hogy a magukat 
rácoknak nevező délszláv 
közösség eredete a történe-
lem homályába vész – tudtuk 
meg a Duna menti rácok ta-
lálkozóján, amit idén az Érdi 
Horvát Önkormányzat ren-
dezett meg, s amit Simó Ká-
roly alpolgármester (Fi-
desz–KDNP) nyitott meg a 
művelődési központban.

A találkozók lelkes szor-
galmazója, életre hívója a ka-
locsai, immár nyugalmazott 
népművelő, Perity István:

– Ercsiben vendégesked-
tem 2012-ben egy rác kará-
csonyi koncerten, ahol a tö-
köliekkel is találkoztunk, 
majd a látogatást viszontlá-
togatás követte, s 2014-ben 
egy nagyszabású kalocsai 
folklórrendezvény része-
ként megszerveztük a Duna 
menti rácok amatőr csoport-
jainak találkozóját, amelyen 
a házigazdákon kívül Dus-
nok, Bátya, Ercsi és Tököl 
együttesei mutatkoztak be. 
Innen már szinte minden 
ment a maga útján: Bátya és 
Ercsi után most itt vagyunk 
Érden.

Érden, ahol Weszelovits 
Istvánné, a horvát önkor-
mányzat elnöke köszöntötte 
a vendégeket az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
támogatásával megrende-
zett negyedik találkozón, 
amiről elmondta:

– Folytatjuk, ami annak 
idején Kalocsán elkezdődött: 
a rendezvénnyel ápolni sze-
retnénk a rác hagyományo-
kat, építeni a kapcsolatokat 
a különböző településeken 
élő testvéreinkkel, őrizni a 
jószerivel csak szóban léte-
ző nyelvet, s bemutatkozási 

lehetőséget teremteni ének-
karainknak és tánccsoport-
jainknak. A mostani találko-
zóra Bátyáról, Kalocsáról, 
Ercsiből és Tökölről érkez-
tek vendégek és fellépők.

Ezek a találkozók termé-
szetesen nemcsak a fellépé-
sekről szólnak, hanem a ba-
rátkozásról, a személyes 
kapcsolatok ápolásáról, a 
közös mulatságról is, ami-
nek aligha van jobb kerete, 
mint egy hangulatos tánc-
ház, amihez a Babra Zene-
kar szolgáltatta a zenét.

QQ -y-

Az érdi Igraj Kolo Tánccsoport

Rezzenéstelenül szabadszájú
Kicsit visszafogott poénok és stílus, kicsit visszafogott 
közönség – az előbbi a tudósító véleménye, az utóbbi 
Kormos Anett humoristáé, aki a parkvárosi közösségi 
házban állt az érdeklődők elé, akik ezúttal ingyen vehet-
tek részt a programon.

Állandó jelzőként tapad 
Kormos Anett nevéhez az 
első női stand-upos titulus, 
pedig már 7–8 éve is van, 
hogy föltűnt az addig férfiak 
uralta Showder Klubban. Az-
óta persze több hölgy is arra 
az útra tért, amit Anett kita-
posott magának, s ezáltal ne-
kik is. Mondhatjuk hát, hogy 
a női stand-uposok Kormos 
Anett köpönyegéből bújtak 
elő, ha, mint mondja, nincsen 
is jellemzően feminin stílus a 
műfajban. Ha van valami kö-
zös, akkor az, hogy olykor 
még mindig meg kell küzde-
niük az előítéletekkel, annak 
ellenére, hogy vannak olya-
nok is, akik kedvelik a műfaj 
nőnemű képviselőit, mond-
ván, egyfajta szellemi eroti-
ka árad belőlük. Anett eseté-
ben mindez kicsit vaskosabb 
formában nyilvánul meg, 
egyik legjellemzőbb stílusje-
gye ugyanis a szabadszájú-
ság, amivel a mindennapi 

szófordulatokban is él, de 
előszeretettel boncolgat té-
mákat, amelyekhez ez elide-
geníthetetlenül hozzátarto-
zik. Az érdi estre jellemző 
visszafogottság éppen abban 
nyilvánult meg, hogy keve-
sebb trágárság röpködött a 
levegőben a szokásosnál.

– Ez mindig a közönségtől 
függ, most éreztem, hogy ki-
csit visszafogottabb stílust 
igényel a hallgatóság, ilyen-
kor inkább a finomabb irónia 
hatásosabb, de egy vállalati 
partin, amikor már mindenki 
legalább félrészeg, akkor a 
vaskosabb stílus jön be in-
kább.

A műsornak tehát mindig 
része a rögtönzés, nemcsak a 
stílus, de a téma szempontjá-
ból is. Most is magával raga-
dó volt, ahogy folyamatosan 
gördült a szöveg egyik témá-
ról a másikra döccenők és 
éles váltások nélkül, ami 
gyakori jellemzője a stand-

upos produkcióknak. Anett 
ügyesen, sőt profi módon hi-
teti el velünk, hogy spontán 
áramlik belőle a poénözön, 
pedig, aki kicsit is figyeli pá-
lyafutását és gyakrabban 
nézi a felvételeit, észreveheti, 
hogy visszatérő, sok év óta 
bevált, mondhatjuk hát, hogy 

örökzöld témák is fölbukkan-
nak előadásában.

Az élő színpadi produkciók-
ban másik, a televízióból köz-
ismert jellemzőjével, neveze-
tesen, hogy rezzenéstelen 
arccal képes szórni a legva-
dabb poénokat is, sem él, mert 
szerinte ez 50–60 percen át 

elviselhetetlen lenne. Így hát 
most mi is láthattuk, hogy 
Anett tud kedvesen és huncu-
tul vagy akár gúnyosan is mo-
solyogni, s nincs híján a témá-
hoz illő mimikának sem.

Kormos Anett újságíróként 
kezdte a pályáját, s ma is ak-
tív szerzője ismert női maga-
zinoknak. Köntörfalazás nél-
kül ismeri el, hogy humoris-
taként szerzett ismertsége 
jót tett újságírói pályafutásá-
nak, mert amíg korábban 
sokszor nem fogadták el, 
amit és ahogyan írt, addig 
ma szabadon fogalmazhat. 
Ahogy kedveltté és ismertté 
vált a humorstílusa, úgy ka-
pott zöld utat újságírói atti-
tűdje is, s jószerivel mindent 
szívesen fogadnak tőle.

A kérdésre, hogy inkább 
humoristának vagy újságíró-
nak tekinti magát, azt vála-
szolja, hogy újabban leszo-
kott az ilyen és hasonló cím-
kék használatáról.

– A címkézést a közönség-
re hagyom, aggatnak is rám 
a kurvától kezdve a szárma-
zásra utalókig mindenfélét, 
de el kell fogadnom ezt, hi-
szen belőlük élek. Q M. NagyA női stand-uposok Kormos Anett köpönyegéből bújtak elő

Rendeljenmost a készlet eRejéig!
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Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

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

- családtörténet 
- mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

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

- sporttal, kulturális élettel kapcsolatos 
írásos és fotóanyag 

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

- 1945-1970 között keletkezett 
dokumentumok 

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

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

„Az iskola kiűzi a jelenhe
donista gyerekekből ’vad’ 
időfelfogásukat, és helyette 
a civilizáltabb jövőorientáció
val ruházza fel őket, amely 
biztosítja, hogy viselkedésük 
kiszámítható és irányítható 
legyen, ugyanúgy, ahogyan a 
társadalom többi tagjáé.”

Ezt és ehhez hasonló gon
dolatokat olvashatunk a 
híreshírhedt stanfordi bör
tönkísérlet atyjától, Philip 
Zimbardótól. A híres szociál
pszichológus új könyvét kol
légájával, John Boyddal közö
sen írta meg több évtizednyi 
kutatás után. Elgondolásuk 
alapja az egyének időhöz 
való viszonya, amely tudat 
alatt befolyásolja minden

napjaink egyéni döntéseit 
éppúgy, mint a politikát vagy 
a vallást.

Bár az Időparadoxon in
kább tudományos mű, mint 
könnyed olvasmány, mégis ki
fejezetten élvezetes stílusban, 
példákkal illusztrálva adja át 
mondanivalóját. Még akár ön
segítő könyvnek is megállja a 
helyét, hiszen elolvasása segít 
tisztázni saját és embertár
saink időhöz való viszonyát, 
amely alapján befolyásolhat
juk döntéseinket magánéle
tünkben vagy karrierünkben. 
Eldönthetjük, a hat fő kategó
riából melybe tartozunk: Ha 
például túl sokat rágódunk 
a múlton, akkor múltnegatí
vak vagyunk, de ha optimista 

hozzáállással tervezzük a jö
vőnket, akkor jövőorientált
ként még nagy sikereket ér
hetünk el. Az időperspektívák 
magyarázatán kívül számos 
teszttel és kvízzel hozzák kö
zelebb az olvasókhoz ezt az 
érdekes szemléletet a szer
zők. Magánéleti tanácsokon 
kívül olyan globális problé
mákkal is foglalkoznak, mint 
a gyerekek „nevelhetetlensé
ge”, a drogprevenciós progra
mok sikertelenségének okai 
és a büntetési tételek hatás
talansága.

Az Időparadoxon elgon
dolkodtató olvasmány, Zim 
bardo többi könyvével együtt 
keressék a városi Felnőtt
könyvtárban!

KÖNYV

Phi lip Zimbardo–John Boyd: Időparadoxon

Ez nem matek
Azért kell ismerni a múltunkat, hogy megértsük a jelent 
– hangzott el abban a színdarabban, amelyet a Vörös-
marty Gimnázium Diákszínpada adott elő október 20-
án, a Szepes Gyula Művelődési Központban, Ez nem ma-
tek címmel.

Két család. Panelszomszé-
dok a ’70-es, ’80-as években. 
Az egyik családfő befolyá-
sos, jómódú rendőr, a rend-
szer feltétlen híve, a másik 
raktáros, valahai tanárem-
ber, akit korábban politikai 
okok miatt két évre lecsuk-
tak. A gyerekek gimnazis-
ták, és szerelmesek egymás-
ba – ám a közös életre körül-
belül annyi esélyük van, 
mint Rómeónak és Júliának. 
A két család történetét me-
séli el Ungvári Zsolt – a Vö-
rösmarty gimnázium taná-
rának – darabja, amit kifeje-
zetten erre az alkalomra írt.

– A darab üzenete, hogy a 
világ nem olyan egyszerű, 
mint gondoljuk; az emberi 
sorsok összetettek, a törté-
nelem, a politika pedig na-
gyon komolyan befolyásolja 
az életünket. A sorsunk függ 
attól, hogy milyen világban 
élünk, és hogy ki hogyan tud 
ehhez alkalmazkodni – 
mondta lapunknak a szerző, 
aki rendszeresen ír színda-
rabokat az iskola Diákszín-
padának.

– Nagyon szeretjük a ta-
nár úr darabjait. Az idei da-
rab jelentette talán a legtöb-
bet, mert ez volt a legfeldol-
gozhatóbb számunkra – 
mondta a darab egyik sze-
replője, Kecskés Áron, hoz-
zátéve: átvették, magukévá 

tették, néhol át is írták a 
történetet.

– Nagyon jól éreztem ma-
gam a próbákon. Nagy ha-
tással voltak rám az ötvenes 
évekkel kapcsolatos jelene-
tek, átéreztem őket, pedig az 

én szerepem nem ezekhez 
kapcsolódott – mondta egy 
másik szereplő, Kertész 
Nóra.

– Egy forgatókönyvet ele-
venítettünk meg, ugyanak-
kor belegondolni abba, hogy 
ezeket a helyzeteket valóban 
átélték a magyarok, nagyon 
elgondolkodtató – fűzte hoz-
zá harmadik társuk, Papp 
János.

A darabot idén is Benczé-
né Dizseri Márta tanárnő 
állította színpadra, tíz diák 
szereplésével, a stúdiósok 
közreműködésével.

– A darab címe – Ez nem 
matek – a kerettörténetre 
utal: egy mai tinédzsert, 
Bencét, rá kellene bírni 
arra, hogy ne csak a racio-
nális, kiszámítható és átlát-
ható világ, illetve tantár-
gyak érdekeljék. Egy ma-
gántanárnak kell felkeltenie 
az érdeklődését a történe-
lem és az irodalom iránt, 
amit a tanárnő eg y 
’70-es,’80-as évekbe kalau-

zoló történettel tesz meg, 
amely, mint a végén kiderül, 
Bence nagyapjával esett 
meg. A szereplő tíz diák egy-
részt nagyon tehetséges, 
másrészt szívüket-lelküket 
odatéve készültek az elő-
adásra. Nagyszerű munkát 
végeztek az iskola stúdiósai 
is. A darabot az iskola diák-
jai, és érdeklődő szülők előtt 
adtuk elő, és tavasszal be-
mutatjuk testvériskolánk-
ban, Szászrégenben is – zár-
ta szavait az igazgatóhelyet-
tes.

QQ ÁdÁm K.

Ungvári Zsolt darabját Benczéné Dizseri Márta állította színpadra, 
tíz diák szereplésével
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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

VADVILÁG

TökJó szombat délután
Tökfaragó és jelmezver-
sennyel, tökös ügyességi 
vetélkedőkkel, az évszak-
hoz illő finomságokkal, 
bemutatókkal és koncert-
tel várja a családokat 
szombaton az érdi TökJó 
Fesztivál.

Mint Martin Norbert fő-
szervezőtől megtudtuk, a 
hagyományos – idén nyolca-
dik alkalommal megrende-

zésre kerülő – ingyenes őszi 
fesztivált visszaköltöztetik 
az érdligeti tóhoz, ahol dél-
után két órától folyamatosan 
programokkal várják a ki-
csiket és nagyokat: tánc- és 
karatebemutatók váltják 
egymást, színpadra lép a 
Csengettyű Együttes, és a 
Tranzit Zenekar koncertje 
zárja majd az eseményt.

Aki inkább mozogna, az 
részt vehet a tökgurításban, 
célbadobásban. Éhen-szom-
jan sem marad senki, hiszen 
a büfésátornál forró tea, for-
ralt bor és az évszakhoz 
kapcsolódó finomságok vár-
ják a közönséget – érdemes 
megkóstolni például a tökös 
muffint.

– Idén is meghirdettük 
tökfaragó, illetve jelmezver-
senyünket. Ezekre folyama-

tosan lehet majd nevezni. A 
faragóversenyre jelentke-
zőknek azt javasoljuk, hogy 
már otthon készítsék el mű-
veiket, de természetesen a 
helyszínen is lehet majd fa-
ragni – tette hozzá Martin 
Norbert, akitől megtudtuk 
azt is: rendszerint 300–500 
ember vesz részt a TökJó 
Fesztiválon.

– Mivel a faragóversenyre 
70–80 tökkel szoktak nevez-
ni, és ugyanennyien vesznek 
részt a jelmezversenyen is, 
több ajándékkal, különdíjjal 
is készülünk. Támogatóink 
jóvoltából vásárlási utal-
vány, sportszerek, családi 
pizzakupon talál gazdára. A 
legügyesebbek belépőt nyer-
nek egy szabadulószobába, 
és kipróbálhatják, milyen 
vezetni egy repülőszimulá-

tort – sorolta Martin Nor-
bert.

A rendezvényre azokat is 
szeretettel várják, akik nem 
indulnak a versenyeken, hi-
szen a TökJó Fesztivál célja 
a közösségépítés; az, hogy 
olyan eseményt hozzanak 
létre, ahol az emberek talál-
kozhatnak, beszélgethetnek 
egymással. n Á. K.

A tökfaragóversenyre jelentkezőknek azt javasolják, hogy már otthon készítsék el műveiket, de termé-
szetesen a helyszínen is lehet majd faragni (képünk egy korábbi rendezvényen készült) MPL ÜNNEPI CSOMAGPONTOK

A HÉT MINDEN NAPJÁN, HOSSZÚ NYITVATARTÁSSAL!
KARÁCSONYI CSOMAG? NOVEMBER 10-TŐL ÜNNEPI CSOMAGPONTJAINKRA IS KÉRHETED!*

AHOVÁ ÜNNEPI
CSOMAGOD ÉRKEZIK

PONT,

Budakalász - Auchan
2011 Budakalász, Omszk park 1.

Budapest - Shopmark
1191 Budapest, Üllői út 201.

Debrecen - Tesco
4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.

Dunakeszi - Auchan
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.

Érd - Tesco
2030 Érd, Budafoki út 2-4.

Gödöllő - Tesco
2100 Gödöllő, Thegze Lajos u. 2.

Győr - Tesco
9012 Győr, Királyszék u. 33.

Pécs - Tesco
7634 Pécs, Makay István út 5.

Szeged - Tesco
6724 Szeged, Rókusi krt. 42.

Székesfehérvár - Tesco
8002 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.

Szigetszentmiklós - Auchan
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120.

Tatabánya - Tesco
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.

JÖN, JÖN, JÖN…

Az ünnepi szezonra extra csomagátvételi pontokkal készülünk.
November 10-től küldeményed kérd a hozzád legközelebbi
csomagpontra!

Tervezett nyitvatartás:
Hétfő-szombat: 10:00 – 20:00 és vasárnap: 10:00 – 19:00
További információért látogass el
a www.posta.hu/akciok/mplunnepicsomagpont weboldalra.

*Az Ünnepi CsomagPontokon csak csomagátvétel lehetséges.

Az Ünnepi CsomagPontokat az áruházak parkolójában találod.
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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 mozgá-
sukban 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

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

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Múlt a jelenben
A 20 éves Érdi Szövőszakkör kiállítása
Megtekinthető október 31-ig

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

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

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

KERTBARÁT KÖR
Növény- és szaporítóanyag-cserebere
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 3-án, pénteken 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
A zselici fotóstúra képeinek 
kiértékelése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 7-én, kedden 18 órakor

KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Egy nap La Gomera szigetén
Előadó Lukoczki Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 9-én, csütörtökön 17 órától

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

KOSARAS KATALIN BÁL
Élőzene, tombola, családias 
hangulat
Belépőjegy ára 3500 Ft, jegyek csak elő-
vételben kaphatók! További információk: 
06-23-364-097 vagy 06-30-597-8817
November 25-én, szombaton 20 órától

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a 

kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
REFORMÁCIÓ 500
Vándordiákok Európában
A reformáció és a peregrináció.
Megtekinthető október hónapban
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

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

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az olasz irodalom gyöngyszemeiből
Október 31-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
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

VERNISSZÁZS
Ketten
Dóró Zsolt festőművész kiállítás-
megnyitója
Október 27-én, pénteken 18 órakor
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Október 30., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–DVSC-TVP 
21:10 emigráns tudósok négy világrészen
 dr. Kubassek János előadása
22:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:30 bibliai Szabadegyetem   69/90. rész
23:30 Mozgás
 sportmagazin
 0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15 Híradó
 0:30 tűzijáték

Október 31., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép  
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Elsa Valle és Latin Jazz Syndicate
21:20 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:10 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Pápai Perucz FC
 23:50 Műábránd
 0:10 Mozgás
 sportmagazin
 0:40       Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:55 Híradó
 1:10 tűzijáték

NOVeMber 1., SZerDA
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 bibliai Szabadegyetem   70/90. rész
21:00 tatabánya 1956
 dokumentumfilm
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
23:30 tűzijáték

NOVeMber 2., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 122. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–DVSC-TVP (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  emigráns tudósok négy világrészen
 dr. Kubassek János előadása
0:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
 0:45    Híradó
 1:00 tűzijáték

NOVeMber 3., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 122. rész
20:00 Műábránd
20:20 kecskemét 1956
 dokumentumfilm  
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:50 Dr. Szobonya Zoltán
  portréfilm
22:50 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:20 Mozgás
 sportmagazin
 23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05  Híradó
  0:20 tűzijáték

NOVeMber 4., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 emigráns tudósok négy világrészen
 dr. Kubassek János előadása
20:20 Fény-kép
 kulturális magazin
20:50 Mozgás
 sportmagazin
21:20 tatabánya 1956
 dokumentumfilm   
22:20 bibliai Szabadegyetem   70/90. rész
23:20   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:50 tűzijáték

NOVeMber 5., 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 kecskemét 1956
 dokumentumfilm  
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50  emigráns tudósok négy világrészen
 dr. Kubassek János előadása
23:40 Polgár-társ
                     vallás, nemzetiség, civil társadalom  
  0:10 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:40  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 
 tsm.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvi Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
  Az Érd FM 101.3 

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

A fotókiállításra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030-Érd, Budai út 4.  Tel: 06 (23) 363-036

www.foldrajzimuzeum.hu

2017. november 7. (kedd) 17.00 óra

című fotókiállítás 

A kiállítás megtekinthető: 
2017. november 26-ig

GONDOLATOK 
A SZOVJET-FINN TÉLI HÁBORÚRÓL

FOTÓKIÁLLÍTÁS
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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.

TÁJÉKOZTATÁS
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. §-a alapján – a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szó-
ló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja 
a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

AZ ŐSZI SZÜNET IDŐTARTAMA ALATT
2017. október 30, 31-én és 2017. november 2, 3-án

naponta 11.30–12.30 óra között
biztosított a szünidei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára,

akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.
AZ ÉTKEZÉS HELYSZÍNEI:

Érdi Bolyai János Általános Iskola étkezője
2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.

vagy
Érdi Szivárvány Óvoda étkezője
2030 Érd, Hegesztő u. 2–8.

A szünidei gyermekétkeztetés iránti további kérelmek benyújtására a Polgár-
mesteri Hivatal Humán Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői napokon: 13–18.30 
óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

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.

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

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
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (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, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meg-
határozott feladatok ellátása az önállóan működő 
és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint 
a hozzá rendelt önállóan működő intézmények 
vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) 

bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett 
végzettség és emellett, okleveles könyv-
vizsgálói vagy államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy az enge-
délyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, 

belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellen-
jegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti 
ellenjegyzői –, vagy

•	 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szervnél legalább 
ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy 
felsőoktatásban szerzett gazdasági szakkép-
zettséggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
•	 magasabb vezetői beosztás ellátására szóló 

megbízást az kaphat, aki az intézményi mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie 
kell a tevékenység ellátására jogosító enge-
déllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, vagy külön jog-

szabály szerint a szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: KIRA 
program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz,
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány,
•	 iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai 

végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
•	 a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) 

másolata,
•	 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályá-

zati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
2017. december 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna 
nyújt, a 06-23-521-161-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgár-
mestere címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-18/2017., valamint a beosztás megneve-
zését: gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázatokat postai úton, a mellékletekkel 
együtt 3 nyomtatott példányban, fizetési igény 
megjelölésével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
december 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: a beosztás betöltéséről az államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pont-
ja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 
dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 
20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkal-
mazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, hatá-
rozatlan időre szól.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, csa-
ládok és közösségi csoportok segítése a társadalmi 
integráció érdekében. A szociális biztonság megte-
remtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatá-
sokról, valamint azok igénybevételének formáiról 
megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, 

okleveles pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, felekezeti szo-
ciális munkás, viselkedéselemző, okleveles 

szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 
családterápiás konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, ok-
levéllel rendelkező óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár,

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány-

másolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vány,
•	 hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-

nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szociális Gon-

dozó Központ – Érd címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 1/751/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: csa-
ládsegítő;

•	 elektronikus úton Póder Mária részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül;

•	 személyesen Póder Mária részére, Pest me-
gye, 2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával 
lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallgatáson vesz-
nek részt. Azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek el-
küldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 17.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a 
pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazga-
tási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság-szolgálati Iroda, Hatósági Csoport

jogi-hatósági ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározott idejű 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 14. 
pont szerinti feladatok ellátása
Ellátandó feladatok:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 
államigazgatási hatósági ügyek:
•	 helyi településrendezési és építési követel-

mények, valamint önkormányzati rendelet-
ben megállapított helyi természetvédelem 
szakkérdésekben szakhatósági állásfogla-
lások kialakítása, különösen: telekalakítási 
engedélyezési eljárásban, vonalas létesít-
mények engedélyezési eljárásában, sajátos 
építmények engedélyezési eljárásában, 
külön jogszabály szerinti nem építésügyi 
engedélyezési eljárásokban;

•	 településképi kötelezési ügyekben az alap-
eljárás lefolytatása;

•	 a járásközponti jegyző mint általános 
elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe 
tartozó ügyekben a fellebbezések saját 
hatáskörben történő kivizsgálása, illetve a 
felterjesztések tervezeteinek elkészítése;

•	 a keresetlevelek felterjesztése másodfokú 
építésügyi hatóság útján közigazgatási és 
munkaügyi bíróság felé;

•	 építésügyi és eljárási bírságok kezelése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: Az ellátandó feladatoknál került felso-
rolásra.
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 az irányadó.
Pályázati feltételek:
•	 felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 

gazdaságtudományi, természettudományi, 
bölcsészettudományi, társadalomtudo-
mányi, hittudományi, jogi, műszaki szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképezettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképe-
sítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga;

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

tött gyakorlat,
•	 közigazgatási szakvizsga.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkész-

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

lete szerinti szakmai önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél 

egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2017. november 20.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dudás Erzsébet, a Lakosság-
szolgálati Iroda irodavezetője nyújt, a 06-23-522-
318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
14/3943-17/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: hatósági ügyintéző.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kine-
vezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

KÖZ ÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 
örömmel tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2017. ok-
tóber 10-ével elindította e-számla szolgálta-
tását.

Az e-számla szolgáltatást a Díjnet e-szám-
la szolgáltató rendszerének használatával 
vehetik igénybe ügyfeleink. Az e-számla 
időkímélő, költségmentes és környezetbarát, 

Ügyfeleink számára a szolgáltatás igénybevé-
tele díjmentes!

További információkért látogasson el webla-
punkra (www.erdicsatornamuvek.hu) vagy ke-
ressen minket a www.dijnet.hu oldalon.

E-számla a legkényelmesebb, környezettuda-
tos és modern megoldás.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

É R D ,  E R C S I  Ú T I  K Ö Z T E M E T Ő

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 
MINDENSZENTEK IDEJÉN

Dátum Nap Temető nyitva tartása Temetőgondnoki Iroda 
nyitva tartása 

Október 25. szerda

7:00 – 19:00

Ügyintézés
8:00 – 18:00

Pénztár, befizetés 
8:00 – 17:30

Október 26. csütörtök

Október 27. péntek

Október 28. szombat

8:00 – 20:00

Ügyintézés
8:00 – 20:00

Pénztár, befizetés 
8:00 – 19:30

Október 29. vasárnap

Október 30. hétfő

Október 31. kedd

November 1. szerda

A temetőbe a fent meghatározott időpontokban a fokozott balesetveszély miatt gépkocsival behajtani 

nem lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, illetve az ilyen személyt szállító 

gépjárműveknek. Kérjük a Tisztelt Hozzátartózókat, hogy sírhelyhosszabbítással vagy újraváltással 

kapcsolatban keressék munkatársainkat a Temetőgondnoki Irodán a fent megjelölt időpontokban. 

Ercsi úti Köztemető
2030 Érd, Ercsi út 1.

Temetőgondnoki Iroda
e-mail: temeto@ekfi.hu telefon: +36 23 365 144

Közérdekű



A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Önmit gondol erről?

4. kérdés
A Soros-terv alapján Brüsszelnek
arra kellene köteleznie minden

tagállamot, így Magyarországot is,
hogy minden bevándorlónak

fizessen 9 millió
forint állami segélyt.
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TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!
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NE FELEDD! A kijelölt postákon nemcsak a Tippmix, hanem egyéb
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen
a postán, hogy esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló varázslatos
utazást a 2018. május 26-i kijevi labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!
A további szerencsés tippmixelők között 20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat és Tippmix szelvényed azonosítóját a posta weboldalán,
és máris részt veszel a sorsoláson!

A promóció időtartama: 2017. október 13 – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN,
ÉS NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 52
52
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GGyyeerrmmeekk ggyyóóggyycciippőő
oorrvvoossii rreennddeellvvéénnyyrree

30 nap
alatt!
30 nap

orvosi rendelvényre
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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZöööööööld elszállítást vállalunk....
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Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű fa
Zöldudvar

52
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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

Masszáz
h Frissítő Svédmass
h Anti-cellulit
h Babamasszázs

és oktatás – oktatótól
Bem tér, régi Volánbusz végállomás,

az emeleten, a Mariann szépségszalonban
Mobil masszázsággyal házhoz is megyek!

Érden belül ingyenesen!

Most akciós masszázs, féláron:
2.000 Ft/óra 2017.12.31-ig

+36 30 269 1139 • +36 23 394 747

zs
százs
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Az érdi mézes-áfonyás kolbász Csabán az igazi!
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a nemzetkö-
zi szinten is híres Csabai Kolbászfesztivált. A rendez-
vény díszvendége idén Érd volt, ami kiváló alkalom volt 
arra, hogy a város megmutassa: egy dinamikusan fejlődő 
település, amelyben rengeteg kincs és lehetőség rejlik.

Természetesen a város
nak saját standja is volt, 
ahol, ha a kerítés nem is, de 
a városi útjelző tábla kol
bászból volt. A fesztivál négy 
napja alatt, aki szeretett vol
na többet megtudni a telepü
lésről, az itt megpihenhetett 
és a tájékoztatók mellett 
megismerkedhetett az érdi
ek vendégszeretetével. 

A 21. Csabai Kolbászfesz
tivál első napján a Munká
csysátor adott helyet az 
ifjú kolbászkészítők verse
nyének, amelyen az Érdi If
júsági Önkormányzat kol
básza különdíjas lett. Lepp 
Tamás Márk az Érdi Újság 

helyszíni tudósítójának el
mondta, hogy a kolbászuk 
szeretettel és nagy gond
dal, illetve magyaros fűsze
rekkel készült. Ez volt élete 
első kolbászversenye, de 
nagyon jól érezte magát, 
ahogyan társai is.

Békéscsabán született 
Érd és a térség országgyűlé
si képviselője, dr. Aradszki 
András, aki csütörtökön el
sőként az ifjúsági kolbászké
szítő versenyt látogatta meg, 
ahol megpróbálta jó taná
csokkal ellátni az érdi csa
patot. Az államtitkár azt 
mondta, a fiataloknak azt 
javasolta, hogy bátran mer

jenek pirospapri
kát használni, 
mert a színét és 
az ízét is jobbá te
szi a magyaros 
fűszer. – Nagyon 
jó itt lenni csabai
ként és érdiként, 
és azt látom, hogy 
a fiatalok is na
gyon jól érzik ma
gukat, mi is elin
dulunk felnőtt ka
tegóriában és 
arra számítunk, 
hogy sikeresek 
leszünk – re
ménykedett elő
zetesen Aradszki 
András.

A hivatalos megnyitón is 
köszöntötte az egybegyűlte
ket dr. Aradszki András, aki 
azt mondta, hogy fantaszti
kus, ahogy kinőtte magát a 
csabai kolbászfesztivál, és 
hogy most Érd is a rendez
vény vendége lehet. T. Mé
száros András polgármes
ter pedig azt kérte, hogy aki 
teheti, koccintson Érd egész
ségére, mert a település szá
mára nagyon fontos, hogy 
bemutatkozhasson az ilyen 
típusú rendezvényeken, 
hogy megmutathassa, hogy 
a Modern Városok program
jának is köszönhetően mi
lyen egy fejlődő település. 

A fiatalok csütörtöki küz
delme után pénteken az idő
sebb korosztály is megmé
rettette magát a Csabai Kol
bászfesztiválon. Városunkat 
egy, az érdi nyugdíjasklubok 
tagjaiból összeállt csapat 
képviselte. A csapat tagja 
volt a városunkban élő közis

mert séf, Vidák Zoltán is, 
aki, mint profi szakács nagy 
segítségére volt az érdi kol
básztöltő különítménynek.

Szombaton a nemzetközi 
gyúróversenyen szállt harc
ba az érdi csapat dr. Aradsz
ki András vezetésével. Az 
érdieken kívül mintegy ezer 
gárda vállalkozott arra, 
hogy elkészítse a legjobb kol
bászt. A mezőny tehát na
gyon erős volt, mégis sikerült 
eredményt elérni, hiszen Érd 
mézesáfonyás kolbásza kü
löndíjas lett. Az eredmény 
igazi csapatmunka volt, T. 
Mészáros András polgár
mester mellett dr. Bács Ist
ván alpolgármester, Me csé
riné dr. Szilágyi Erzsébet 
jegyző, Erdélyi Takács Ist
ván református lelkész, vala
mint Tóth Imre böllér és Vu
leta Dávid séf keze munkája 
és szívelelke is benne volt az 
eredményben. Az eredmény
hirdetést követően a csapat
kapitány dr. Aradszki And

rás elégedetten összegezte 
az elmúlt napokat, hiszen a 
város segítségével több száz 
érdi látogathatott el a csabai 
kolbászfesztiválra.

„Ez is sikerült!” – ezt 
mondta T. Mészáros András 
polgármester, miután a fel
nőtt csapat is megnyerte a 
különdíjat. – Nagyon örülök, 
mert meg tudtuk mutatni 
magunkat, meg tudtuk mu
tatni, hogy milyen egység
ben vagyunk, hisz a siker
hez mindnyájan, akik itt vol
tunk, hozzá tudtunk adni. 
Örülök, hogy a vendégek kö
zött rengeteg érdi megfor
dult, s hogy ők büszkék vol
tak arra, hogy honnan jöt
tek, melyik csapathoz tar
toznak – összegzett a pol
gármester.

A 21. Csabai Kolbászfesz
tiválon megdőlt a látogatóre
kord, több mint 100 ezeren 
vettek részt a rendezvényen 
a négy nap alatt.

QQ Nyilas HajNi

 A díjátadó örömteli percei (b-j: Tóth Imre böllér, Antunovits Antal, dr. Bács István, 
dr. Aradszki András)

Öt kiló húsból gyúrt kolbászt az érdi nyugdíjas csapat, akiknek elké-
szült malacságára csodájára jártak a vendégek

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

52
51

03

„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 főnökeim hagynak önállóan dol-
gozni és érvényesülni, ez remek!
Szuper Csapat!
(Borda Tamás alkalmazástechnikus)

Szeretnél Te is ebben a csapatban
dolgozni Budaörsön?

Alkalmazástechnikust

Önéletrajzokat MAPEI KFT.
allas@mapei.hu

címre kérjük elküldeni.
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keresünk Budapest, Budaörs és
környékére januári kezdéssel!

Feltétel:
• Lemezes vízszigetelés és/vagy
hidegburkoló, homlokzati
hőszigetelés szakmai gyakorlat

Előny:
• Lemezes vízszigetelési mun-
kákban való jártasság

• Budaörs és környéki lakóhely

Közfinanszírozott Egészségügyi Intézmény
MUNKATÁRSAKAT KERES fő- és részmunkaidőben

AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

Otthonápolásban gyakorlott gyógytornász és otthonápolásban
gyakorlott vagy kezdő felnőtt szakápoló, ápoló

Szakmai elvárások:
• OKJ 54 vagy felnőtt szakápoló végzettség
• szakmai gyakorlat

gyógytornász
Szakmai elvárások:
• gyógytornász diploma
• min. 2 év szakmai gyakorlat
• Feladat ellátása: Érd és környéke

Általános elvárt kompetenciák
• felhasználói szintű számítástechnikai tudás
• rugalmasság, precíz pontos munkavégzés
• lojalitás

Előny:
• egyéni vállalkozó

Munkavégzés helye: Bp. II., III., V., XIII., XV. kerületben, valamint pest
megyei jelentkezők esetében Érd, Diósd, Tárnok térségben. Amunkakör

betöltéséhez érvényes működési nyilvántartási engedély és MESZK
tagság igazolása szükséges.

Szakmai önéletrajzot az vihar.rendelo@ims.hu;
haziapolas@ims.hu email címre kérünk.

További információ: Markovicsné Kovács Erika,
06-1/2503827 telefonszámon.
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Nem zetközi sikert ért el egy érdi lány
A közelmúltban rendezték meg a Vitázik a világ ifjúsága 
XI. nemzetközi döntőjét, ahol Közép- és Kelet-Európa 
négy legjobb német nyelvű vitázója versengett a végső 
győzelemért.  A 24 perces döntővitában a 3. helyen vég-
zett az érdi Dömötör-Nagy Dóra, aki a budapesti Német 
Nemzetiségi Gimnázium tanulója. 

„Legyen-e átfogó állami 
szabályozás az internetre 
vonatkozóan?” hangzott a 
vitakérdés.  Dömötör-Nagy 
Dóra a pro oldalon érvelt, 
ahol egy cseh lány támogat-

ta őt, a contra oldalon egy 
ukrán és egy lett fiatal vitá-
zott. A négy diák 24 percen 
át érvelt az internet szabá-
lyozása mellett és ellen, és a 
végén a zsűri értékelése 
alapján Dóra lett a harmadik 
helyezett.

Dömötör-Nagy Dóra érdi 
lakos, itt nőtt fel, ide járt a 
Napsugár Óvodába, általá-
nos iskolai tanulmányait pe-
dig a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában végezte 

kiváló eredménnyel. Közép-
iskolai tanulmányait Buda-
pesten végzi. 2016-ban az or-
szágos középiskola tanulmá-
nyi versenyen 2. helyezett lett 
német nyelv kategóriában. 
Eredményét óriási sikernek 
értékeli, amiről azt gondolja, 

hogy ezzel Magyarország és 
Érd hírnevét is öregbíti. 

Mint azt Dórától megtud-
tuk, több hónapos iskolai vi-
taoktatással kezdődött a ve-
télkedő, ezalatt a tanulók 
egy meghatározott tanterv 
szerint készültek fel a viták-
ra, és tartalmilag releváns 
témákban cseréltek véle-
ményt. A tanórai felkészítést 
az iskolai vetélkedő követte, 
majd az iskolahálózati és or-
szágos kvalifikációs fordu-
lók, illetve az elődöntő és a 
döntő jött. Minden országból 
az első és második helyezett 
vitázó jutott be a nemzetközi 
döntőbe, amelyet minden év-
ben ősszel rendeznek meg az 
egyik projektországban.

A verseny szervezői sze-
rint a demokráciában olyan 
polgárokra van szükség, 
akik kritikus kérdéseket 
tesznek fel, elmondják véle-
ményüket, de oda is figyel-
nek egymásra, és vélemé-
nyüket fair és tárgyilagos 
módon ütköztetik. Ezeket az 
alapkompetenciákat fejlesz-
ti a Vitázik a világ ifjúsága 
projekt, amely az egyetlen 
német nyelvű, nemzetközi 
vitavetélkedő közép- és ke-
let-európai tanulók részére. 

QQ NyH

Alm a, minden mennyiségben
Múlt pénteken tartották a hagyományos Alma-napot az 
Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájában. A 
családi napon minden játék, foglalkozás az almával volt 
kapcsolatos.

Az Alma-napra minden 
évben nagyon készülnek a 
gyerekek, a szülők és az 
óvó nénik, hiszen ezen a 
családi napon nemcsak a 
kicsik, hanem az anyukák 
is megmutathatják, milyen 
ügyesek: kvíz, sütemény-
készítő verseny, kézműves-
kedés, diavetítés, ügyessé-
gi játékok várták az óvodá-
sokat és szüleiket. Minden 
foglalkozás középpontjá-
ban az alma állt: a kicsik 
megmutathatták, milyen 
szép őszi koszorút, díszt 
tudnak készíteni az óvó né-
nik irányításával, az anyu-
kák pedig azt, hogy a leg-
gyakoribb (és -népszerűbb) 
gyümölcsünk felhasználá-
sával hányféle süteményt 
tudnak kreálni. 

– Csoportonként két szü-
lő nevezhetett a versenyre. 
Nemcsak a süteményt kér-
tük, hanem a receptet is, 
ezeket ugyanis összegyűjt-

jük, és karácsonyra aján-
dékba adjuk minden óvodá-
sunk édesanyjának – 
mondta lapunknak az Al-

ma-nap főszervezője, Ká-
dár Andrea óvodapedagó-
gus, akitől megtudtuk azt 
is: ezt a családi napot évek 
óta megrendezi az óvoda, 
nagy sikerrel. 

Ez a nap alkalmat adott 
arra is, hogy a szülők bejár-
ják az óvoda épületét, és 
megnézzék az újonnan ki-
alakított tornatermet – a 
Tusculanum tagóvoda 
ugyanis a nyáron teljes 
energetikai felújításon esett 
át; a munkálatok most feje-

ződnek be. Mint Kádár And-
rea elmondta, már most ér-
zékelhető az átalakítás ha-
tása, nemcsak a hő-, hanem 
a hangszigetelés tekinteté-
ben is.  Q Á. K.

Dömötör-Nagy Dóra (balról a második) eredménye óriási diplomá-
ciai siker

Az Alma-napon anyukák és nagymamák is ügyeskedtek 
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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
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GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ

További információ:

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

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

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Vállalatunk folyamatosan bővülő csapatába az alábbi munkakörökbe keresünk új munkatársakat:

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

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

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

MARÓ TECHNIKUS
Munkakörhöz tartozó feladatok:

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

Elvárások:

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

Amit kínálunk: Versenyképes juttatási csomag,
választható kafetéria, fejlődési és előrelépési lehetőség
technikusi 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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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

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

Munkába szállítás
gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás
támogatása.

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

20 | 2017. október 25. |    hirdetés

Ha örökbe fogadná 
Jennyt vagy Zordont, 
vegye fel a kapcsola-
tot az alapítvány 
munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 
vagy 06 30 910 6987, 
E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A 
többi gazdikeresőt 
pedig megtalálja a 
w w w.s i r iusa lapit -
vany.hu weboldalon. 
Sirius Állat- és Ter-
mészetvédelmi Ala-
pítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Jenny 11 éves, ivartalanított szu-
ka. Kedves, visszahúzódó, végtele-
nül jóindulatú apróság, időnkénti 
nyírást igényel. Akit megkedvel, 
ahhoz nagyon ragaszkodik. Utol-
só éveit nyugodt, békés környezet-
ben szeretné leélni.

Zordon 4 év körüli, kistermetű, 
élénk kan kutyus. Fiatal kora elle-
nére már több gazdája is volt, de 
lemondtak róla. Kedves, kicsit fé-
lénk, apró kutyus. Szerető gazdira 
vágyik, aki sokat van vele, és be-
engedi a házba.
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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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ÁLLÁST KÍNÁL
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Szigetszentmiklósi Flora Hungaria
Virágpiacra keresek 2 fő

cserepes virág értékesítésére

Heti 4 alkalomra, teljes
munkaidőben.

Lehetőleg a szakmai gyakorlat
előny, jelentkezését várom
fényképes önéletrajzzal:

sm@floraland.hu
vagy 06309216882 telefonszámon.

eladót.

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.

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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06 23 365 735

KatiMami Sütödéje gyakorlattal
rendelkezőpéket, ésbolti eladót
keres az Érd Riminyáki úti üzletébe.

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

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

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

Szakácsot felveszünk érdi Branco

Steakhouse-ba. 06-20-5735249

ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

CSALÁDI HÁZ

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

LAKÁS

Elcserélném balatonfűzfői teher-
mentes, parkos, liftes, 2.em.
garzon öröklakásom, mely be-
fektetésnek, nyaralónak is al-
kalmas, 35nm körüli földszinti
lakásra, házrészre. Jó autóbusz-
közlekedés szükséges. Buda-
pest, XXII. kerület is érdekel.

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

KIADÓ INGATLAN

Érd Parkvárosban kertes házban,
40 nm-es, összkomfortos épü-
let fiatal/középkorú párnak kia-
dó! 06-30-850-1726

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

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

VEGYES

Jó fekvőhely (210*82 cm), barna
cserépkályha, 380-as köszörű-
gép, 380-as lapátos szivattyú,
sövényvágó, intarziás vitrin, ko-
vácsoltvas fogas, virágállvány,
évelő virágok eladók. 06-23-
356-991, 06-30-568-8942

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

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

Diófarönk 5db, nem elsőosztá-
lyú, sürgősen eladó. 06-30-
9010461

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

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

Istállótrágya eladó. Érdeklődni
(egész nap): 06-70-6590386

KÖZLEMÉNYEK
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2017. július 22-én délelőtt, az
érdi Lidl parkolójában történt
elütéses baleset tisztázása miatt
szemtanúk jelentkezését várom.

06-20-3381611
xxbike@freemail.hu

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
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VÁLLALKOZÁS

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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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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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

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

84
59

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

51
92

49

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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77ÚJ KUTYAKOZMETIKA

ÉRD-PARKVÁROSBAN

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

06-20-244-7331

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 51
37

79

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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

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

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

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

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

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

Deme György 70/321-81-08 hétvégén is)

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

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

99
18

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

74
25
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LABDARÚGÁS

Újra csoportelső az ÉRDI VSE
A múlt heti, Dunaharaszti 

MTK elleni, 2–1-re megnyert 
mérkőzéshez hasonlóan az 
NB III Nyugati csoportjának 
11. fordulójában is Kárász 
Krisztián szolgáltatta az 
Érdi VSE győztes gólját – ez-
úttal a Csornai SE volt a 
szenvedő fél.

– Egy komplikált meccsre 
számítok. A Csorna nem oda 
való, ahol most van, de ah-
hoz, hogy mi elöl tudjunk 
maradni, nyernünk kell – 
mondta Limperger Zsolt a 
mérkőzést megelőzően, hi-
szen a tavalyi idényben ötö-
dik helyen záró Győr-Moson-
Sopron megyei alakulat a ti-
zenötödik helyet foglalja el a 
tizenhat csapatos bajnok-
ságban. 

Aztán így is kezdődött a 
találkozó, hiszen a Csorna 
rendre megindult a jobbszé-
len, de beadásait az érdiek 
menteni tudták. Az első akci-
óra (és gólra) tíz percet kel-
lett várni, amikor Melczer 
Vilmos bal oldali lapos be-
adására tökéletes ütemben 
érkezett Kárász Krisztián, 
aki a kapu felső részébe lőtt, 
megszerezve ezzel a vezetést 

az érdieknek (0–1). A vendég-
előny ellenére a Csorna nem 
kapkodott, négy perccel ké-
sőbb mégis majdnem meg-
duplázta előnyét az Érd, ami-
kor Kelemen Patrik szerzett 

labdát az ellenfél térfelén, 
majd jobboldali beadását Pál 
Szabolcs a kapufára fejelte. 
A hazai együttes ennek elle-
nére rengeteg támadást dol-
gozott ki a jobbszélről indul-
va, a 28. percben pedig Nehéz 
Máté érkezett a röviden, de 
Kertész Ferenc védeni tudott.

A fordulás után mindkét 
együttes nehezen jutott el 
lövésekig, a hazaiak többet 
birtokolták a labdát, s több-
ször is veszélyeztettek, de 
az érdi védelem jól zárt. 
Igazán nagy helyzete csak 
a 66. percben adódott a 
Csornának, amikor Ország 
Péter Csiszár Zoltánhoz 

menő passzát lesték le a 
hazaiak, de itt sem tudtak 
lőni, mivel Bozsoki Imre és 
Németh Gábor Vince meg-
akasztotta a hazai lövést.

A végjátékban a Győr-
Moson-Sopron meg yei 
együttes próbált egyenlíte-
ni, de a legveszélyesebb 

támadás az Érdi VSE előtt 
adódott a 92. percben, ami-
kor Németh Gábor középre 
tett labdája után Koós Gá-
bor passzolt Kárász Krisz-
tiánhoz, de utóbbi tíz mé-
terről fölé lőtt.

– Ami a legfontosabb: a 
három pont megvan. A já-
tékunkat viszont gyorsan 

el kell felejteni. Tény és 
való, hogy gyengébb játék-
kal is inkább nyerjünk há-
rom pontot, mint hogy eset-
leg sokkal jobb játékkal ne 
legyen meg a győzelem – 
értékelt Limperger Zsolt, 
hozzátéve, a Csornának az 
elmúlt időszakban több ne-
hézsége is akadt, sok sérü-
lés hátráltatta, most vi-
szont többen is visszatér-
tek, illetve az edzőcsere 
után új impulzust is kapott 
az együttes.

Limperger Zsolték a Vi-
deoton FC II BKV Előre el-
leni idegenbeli vereségével 
ismét a Nyugati csoport 
élére álltak. A tizenkette-
dik fordulóban, október 28-
án 13.30-tól azt a Pápai Pe-
rutz FC-t fogadják, amely 
az első hat meccsét elbuk-
ta, ám legutóbbi öt találko-
zóját úgy nyerte meg, hogy 
még gólt sem kapott.

QQ Domonkos Bálint

NB III, Nyugati csoport, 11. forduló
Csornai SE–Érdi VSE 0–1 (0–1)
Csorna. V: Sipos T. (Imrő, Molnár I.)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. (Németh G. 
V., a szünetben) – Koós, Kónya B., Melczer – Balázsovics (Ország, 
64.), Pál Sz., Kelemen P. (Hegedüs N., 84.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt
Gólszerzők: Kárász Krisztián (10.)

A jobbhátvéd, Kárász Krisztián második győztes gólját szerezte Érden  (fotó: Balogh István)

KÉZILABDA

Mag  abiztos győzelem 
Az ÉRD női kézilabdacsapata 34–24-re nyerte a szom-
szédvári rangadót a Budaörs vendégeként a K&H női 
kézilabdaliga 13. fordulójából előre hozott mérkőzésen.

Szabó Edina együttese 
0–0 után csupán kétszer nem 
vezetett, 1–1-nél és 2–2-nél, 
de Klivinyi Kinga gólját kö-
vetően az ÉRD Katarina 
Krpezs-Slezák duplájával 
meglépett. A különbség pe-
dig apránként nőtt. Tizenkét 
perc után Janurik Kinga 
csak két gólt kapott, a Buda-
örs pedig három hétméteres-
sel volt még pariban, ám a 
jobb ritmusban játszó vendég 
együttes Mireya González 
vezetésével a szünetre négy-
gólos előnybe került.

A fordulás után az ÉRD 
felpörgött, nyolc perc alatt 
hétgólosra növelte előnyét. 
Ezt követően viszonylag ke-
vés akciógól született, hi-
szen a második játékrészt a 
hétméteresek jellemezték, 
de Jamina Robertsék a lero-
hanásokban is jeleskedtek, 
így a hajrára nyolcgólos ven-
dégvezetéssel fordultak a 
csapatok. A vállsérülés mi-
att Pálos-Bognár Barbarát 
nélkülöző Budaörs úgy tűnt, 

tud kozmetikázni az ered-
ményen, miután másfél perc 
alatt háromszor is bevette 
Julie Foggea kapuját, ám az 
ÉRD az utolsó percben tízre 
növelte előnyét, végül maga-
biztos, 34–24-es győzelmet 
aratott.

A mérkőzésen tíz gólt jegy-
ző Katarina Krpezs-Slezák a 
2014/2015-ös Érdre igazolá-
sa óta 762 gólnál jár, amellyel 
megelőzte az eddigi rekorder 
Kovács Annát. A szerb jobb-
szélső mérkőzésenként átla-
gosan 6,45 gólt szerzett!

– Gratulálok a Budaörs-
nek, nagyon nehéz, kellemet-
len ellenfél volt, végig küz-
döttek és hajtottak! Volt egy 
hetünk a felkészülésre, ami-
nek örülünk, hiszen ez egy 
komoly meccs volt. Boldogok 
vagyunk az újabb két pont-
tal, megyünk tovább! – mond-
ta Janurik Kinga.

– Köszönjük a Budaörsnek 
a mérkőzést, remek hangulat 
volt! Nagyon jól felkészített 
volt az ellenfél, de mi is ké-

szültünk, és amikor meg tud-
tuk valósítani, amit szeret-
tünk volna, akkor igazán 
szép dolgokat játszott a csa-
patunk. Néha nem úgy sike-
rültek a dolgok, ahogy sze-
rettük volna, a hazai csapat 
okosan lassította játékot, mi 
pedig egy ideig kapkodtunk, 
átvettük a ritmusukat. Ami 
az eredményt illeti, elégedett 
vagyok, még egyszer gratu-
lálok a csapatomnak és sok 
sikert kívánok a Budaörsnek 
a folytatáshoz – értékelt Sza-
bó Edina.

Az ÉRD következő bajnoki 
mérkőzésére október 29-én 
kerül sor, amikor a DVSC-

TVP-t látja vendégül az ÉRD 
Arénában.

 Q Domi

K&H női kézilabdaliga, a 13. fordulóból előre hozott mérkőzés

BUDAÖRS–ÉRD 24–34 (11–15)
Budaörs, 1063 néző. V: Marton Zs., Szabó E.
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 10 (3), M. GONZÁLEZ 5, Tóth G. 4 (3), 
Kisfaludy 1, Klivinyi 2, C. Lassource 1. Csere: Foggea (kapus), Signaté 
1, A. Bulatovics 2, Gávai 2, Kiss N. 1, Szabó L. 2, Roberts 3, Reizinger, 
Bernát. Edző: Szabó Edina
Az eredmény alakulása. 4. perc:  2–2.  14. p.:  5–9.  21. p.:  8–12.  27. 
p.: 11–13. 36. p.: 13–19. 43. p.: 18–23. 49. p.: 19–28. 55. p.: 22–31.
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 10/9, ill. 9/6

Katarina Krpezs-Slezák lett az ÉRD gólrekordere  (fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

52
51

82

TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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Aranyérmet szerzett szakításban az albániai Durresben rende-
zett U23-as Európa-bajnokságon a 69 kilogrammos súlycso-
portban induló Jung Beáta. Az érdi súlyemelő szakításban a 93 és 
a 96 kilogramm után a 98-at is sikeresen megemelte, s három 
próbából a szakítás élén végzett – szoros csatában, csupán egy 
kilóval megelőzve a fehérorosz Mihalenkát, míg a harmadik he-
lyen holtversenyben 96 kilogrammot produkáltak az ellenfelek. 
A szakításban szerzett aranyérem után lökésben Jung a 107 kilo-
grammot először – a bírók szerint belenyomás miatt – hibásan 
hajtotta végre, de másodszorra már sikerült megemelni és a 111 
kilót is teljesítette, de ezzel együtt itt csak hatodik lett, összesí-
tésben pedig a negyedik helyet szerezte meg utolsó korosztá-
lyos viadalán. 

* * *

Múlt hétvégén rendezte meg  nemzetközi évzáró tornáját a Me-
cset utcai pályán az Érdi Baseball és Softball Team. Két korosz-
tályban rendeztek viadalt az érdi baseballosok, az U15-ösöknél 
hat együttes mérte össze tudását. Az Érd Giants előbb ugyan 
4–3-ra kikapott a macedón Skopje Sluggerstől, ám később a 
szerb Sombor Alligatorst könnyedén, 12–3-ra múlta felül, így 
csoportgyőztesként döntőbe jutott, ahol a másik triót megnye-
rő szerb Novi Saddal csapott össze. A kiélezett találkozón végül 
13–12-re az újvidéki együttes győzött, megszerezve ezzel az első 
helyet, míg az érdiek nyakába ezüstérem került. Az U12-es kor-
osztályban az Érd Moose mellé három együttes csatlakozott. A 
házigazdák a Debrecen Tigers 16–1-re, a Hatvan Hunterst 14–9-
re, a Skopje Sluggerst 8–1-re verték. A finálét pedig a hatvaniak-
kal vívták az érdiek, akik könnyed, 13–1-es sikerrel tartották ott-
hon a trófeát. Az U15-ös torna végeredménye: 1. Novi Sad 2. Érd 
Giants 3. Debrecen Tigers 4. Skopje Sluggers 5. Sombor Alliga-
tors 6. Varazdin Vindija. Az U12-es torna végeredménye: 1. Érd 
Moose 2. Hatvan Hunters 3., Skopje Sluggers 4. Debrecen Tigers.

* * *
Ötszettes mérkőzésen győzött idegenben 3:2-re a Penta Gödöl-
lői RC U21-es alakulata ellen a Delta RSE Érd NB II-es női röplab-
dacsapata. Dömötör-Mátrai Beáta lányai négy vereséggel a há-
tuk mögött utaztak Gödöllőre, ahol a GRC U21-es együttese el-
len léptek pályára. Az első játszmát az érdiek három ponttal, 
25:22-re nyerték, majd ugyan a házigazda a második felvonás-
ban hét ponttal bizonyult jobbnak, de a harmadik szettben 
25:21-es részsikerrel ismét az érdieknél volt az előny. A kiélezett 
negyedik szettben másodszor jött vissza a meccsbe a Gödöllő, 
de a mindent eldöntő, ötödik játszmában az érdiek kilenc pont-
tal jobbak voltak, s 3:2-re győztek, így megszerezték első sikerü-
ket a másodosztályban.

* * *
Az Érdi VSE sakkszakosztálya őszi schnell sakkversenyt rendez 
2017. október 29. vasárnap 9.50 órától kb. 14.30 óráig az Érdi VSE 
sporttelepén, az Ercsi úton. 
A lebonyolítás svájci rendszerben történik, 9 fordulóval. A mér-
kőzések gondolkodási ideje: 2 x 5 perc + lépésenként 5 másod-
perc bónuszidő.
Helyezések eldöntése:

 – Pontszám
 – Buchholz érték
 – Berger érték
 – Sorsolás

Nevezést le lehet adni: 06-20-508-9637-es telefonszámra, vagy a 
sakkpeti@gmail.com e-mail címre, illetve személyesen. Neve-
zést 24 versenyzőig fogadnak el:  2017. 10. 28. 18.00 óráig, a 
nevezési díj: 500 Ft/Fő. 
Díjazás: 1–3. helyezett: Könyv és oklevél
                    legjobb ifjúsági versenyző: Könyv és oklevél
                    legjobb női versenyző: Könyv és oklevél
A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

QQ Domonkos

RÖVIDPÁLYA BIRKÓZÁS

Verhetetlen volt a Spartacus!
Hat győzelmet aratott az NB II-es felnőtt csapatbajnok-
ság nyugati régió A-csoportjának küzdelmein az Érdi 
Spartacus SC. A hazai környezetben, az ÉRD Arénában 
megvívott fordulón az érdiek a Kőszeget, a KNSE-t és a 
Győrt is oda-vissza legyőzték.

Október 19-én, csütörtö-
kön éjszakába nyúlóan ren-
dezte meg az Érdi Spartacus 
SC az A-csoport küzdelmeit, 
ahol a Kaposvári NSE, a Győ-
ri AC és a Kőszegi BC ver-
senyzői is szőnyegre léptek. 
Az oda-visszavágós küzde-
lemben két szőnyegen fel-
váltva zajlottak a szabad- és 
kötöttfogású mérkőzések. A 
hazaiak nagyon szépen me-
neteltek előre, hiszen az első 
körben a Kőszeget 8–0-ra, a 
Kaposvárt és a Győrt egy-
aránt 7–1-re múlták felül, 
míg a fordulás után a Győr 
ellen nem veszítettek (8–0), a 
Kőszeget 7–1-re, a Kapos-
várt 6–2-re múlták felül. Az 
érdiek a 48 mérkőzésből álló 
viadalon 43-szor jöttek ki 
győztesen, ezáltal továbbju-
tottak a csoportelsőknek 
rendezett négyes döntőbe.

Az érdi verseny után, ok-
tóber 21-én az egyesület ka-
det korosztályú sportolói 

léptek szőnyegre Kecske-
méten, ahol a szabadfogású 
országos bajnokságot ren-
dezték. Itt Sipos Boglárka 

52 kilóban ezüst-, Mezei 
Patrik 76 kilogrammban, 
Végh Richárd pedig 85 kilo-
grammban bronzérmes lett, 
valamint Berta Mike (63 
kg), Végh Artúr (85 kg) és 
Tamás Patrik (+100 kg) a 
pontszerző, ötödik helyet 

szerezték meg. A héten vi-
szont az érdiek a hozzájuk 
közelebb álló kötöttfogás-
ban is megméretik magukat 
a korosztályos ob-n.

A birkózóversenyek miatt 
az érdieket Buzás Patrik 
egyedül képviselte a varsói 
szumó Európa-bajnoksá-
gon, ahol a bronzcsatáig me-

netelt a 70 kilogrammosok 
között, ám itt kikapott orosz 
riválisával szemben és a 
pontszerző, ötödik helyen 
zárt. A magyar csapat az 
összesített eredmények 
alapján a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Q DB

Az érdiek 48 meccsből csupán ötszöt maradtak alul
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Apr ólékos légiesség érdi rajzokon
A gyermekkorban gyökerező „Szikla” gúnynevet igyek-
szik művésznévvé fejleszteni Szabó Szilárd nem kevés 
sikerrel, ahogy erről a Szociális Gondozóközpont park-
városi, immár kiállítóteremként ismertté vált épületében 
rendezett Érdi rajzok című tárlatán láthattuk. Az alkotó-
val már hagyománnyá vált módon Somfai István, a Poly–
Art Alapítvány kuratóriumának elnöke beszélgetett.

Szabó „Szikla” Szilárd 
egy könnyed képzőművésze
ti műfajt választott magá
nak, a grafikát, s azon belül 
is a ceruzarajzot. Praktikus 
okok vezérelték talán, hi

szen a cerkát és a vázlattöm
böt könnyű zsebre vágni, s 
gyalogosan közlekedve – 
meg kerékpáron, ami Szi
lárd kedvenc járműve – is 
mindig magával viheti az 

ember. Bárhol előkaphatja, s 
percek alatt megörökíthet 
egy jellegzetes utcarészle
tet, egy vasúti sorompót, őr
házat, egy darusautót vagy 
éppen egy régi kutat, netán 
villanyoszlopot, abból is so
kat… Szóval bármit, ami a 
szeme elé kerül.

A technikát maga találta ki 
Szilárd, de a tudást igyeke
zett, igyekszik mesterektől 
összeszedni. Járt Eőry Emil 
hajdan volt rajzszakkörébe, 

majd a Budai Rajziskolába, 
mestere volt Bálványos 
Huba neves grafikus, s an
nak tanítványa, Fiók László 
festőművész. A mesterség fo
gásait sajátítja el tőlük, de a 
látásmódja, a stílusa egyedi 
marad. Rajzai könnyedek, lé
giesek, azt hinné az ember 
első pillantásra, hogy néhány 
vonallal odavetett skicceket 
lát, aztán amikor közelebb 
hajol – muszáj, mert apró, 
zsebbe férő füzet lapjaira ké
szülnek a képek –, akkor 
szembesül vele, hogy a köny
nyedség apró vonalak soka
ságából áll össze villanásnyi
nak tűnő egésszé.

A művészet előszobájának 
nevezi ezt a műfajt Szikla – 

legtöbben csak így emlege
tik őt –, a festők, szobrászok 
nagy és bonyolult kompozí
cióihoz készített vázlatké
pekkel rokonítja rajzait. Még 
akkor is megállja helyét ez a 
hasonlat, ha néha akvarellel 
és vizes tussal készített rajz 
vagy uram bocsá’ golyóstol
lal rögzített kép is kikerül 
kezei közül.

Szabó Szilárd két önálló 
és számos csoportos tárla
ton való bemutatkozása mel
lett talán arra a legbüsz
kébb, hogy rajzait Érdikum
nak minősítették, ami a ké
pek értéke mellett szól an
nak a városképi „látvány
mentésnek” is, amit képvi
selnek. n (mnp)

Szabó „Szikla” Szilárd a művészet előszobájának nevezi ezt a műfajt

Ezt a romos épületet mindenki ismeri, virágos volt régen. A Földrajzi Múzeum mellett áll 
 (A4, grafit, forrás: erdi-rajzok.blogspot.hu)
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