
Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig

Telefon:
06-23/520-117

E-mail:
aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu
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2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly
SZaküZlET

ÚJ CITROËNC3AIRCROSS
KOMPAKTSUV

agány

MÁR BRUTTÓ
4 090 000 FORINTTÓL!**

Tempomat, klímaberendezés, megnövelt hasmagasság,
tágas utas- és csomagtér, aktív vészfékező rendszer,
Citroën Advanced Comfort®, akár 85 féle színkombináció,
sebességtábla-felismerő rendszer,
véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés

CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, IPAROS U. 34. +36 23 373-122, +36 30 620-7508
CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, 6-OS FŐÚT 23-AS KM+36 23 521-630, +36 30 620-7507, +36 30 530-7140
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A CITROËN a TOTAL-t választotta. *Az új Citroën C3 Aircross SUV döntos a 2018-as Európa legjobb autója választáson (European AutoBest 2018
Finalist). **Jelen ajánlat 2017. október 25-étol visszavonásig, új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live modell esetén leadott és visszaigazolt me-
grendelésekre érvényes. A bruttó 4 090 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 Aircross PureTech 82 Live változatára vonatkozik. A feltüntetett ár a
regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett, a hirdetett modell esetén érvényes akciós árat jelöli és gyártásból
történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható. A C3 Aircross PureTech 82 Live
modellhez a felsorolásban szereplő aktív vészfékező rendszer opcióként rendelhető meg, a 85 féle színkombináció nem elérhető hozzá. A C3
Aircross PureTech 82 Live változat vegyes fogyasztása: 5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116g/km. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű
és nemminősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására
és visszavonására. Részletekért keresse fel a www.citroen.hu honlapot vagy érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésekben.

citroooensipooos.hu

• Gyenge immunrendszer? Felső légúti betegség?
Allergia? Bőrbetegségek? Izomfájdalom?

• Számos betegség esetén lehet megoldás a Sensolite
polarizált-fény, mely már Érden is elérhető.

• Hívjon minket bátran, vagy keresse fel gyógycen-
trumunkat, kollégáink rendelkezésükre állnak!

Elérhetőség: 2030. Érd, Budai út 6.
Telefon: 06/70-606-2101 E-mail: sensoliteerd@

gmail.com Facebook:„Sensolite Érd”

Gyenge immunrendszer? Felső légúti betegség?

SENSOLITE
®

A GYÓGY Í TÓ FÉNY
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„Az ajtóm mindig nyitva van, hozzám mindig be lehet jönni”
Interjú Takácsné Tóth Noémivel, a Marianum Német Nemzetiségi Iskola igazgatójával n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 42. szám    2017. november 2.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Sza bályozzák az utcai reklámokat Érden
Vége az illegális hirdetőtáblák 

korának: az önkormányzat rende-
letet alkotott a plakátok, cégérek 
elhelyezéséről. A jogszabályt a 
múlt csütörtöki ülésén fogadta el a 
közgyűlés. A testület döntött arról 
is, hogy a Tompa Mihály u. 1. szám 
alatti ingatlanban egyházi bölcső-
de működik majd. Megszavazták a 
fogorvosi körzetek módosítását is. 
Mint elhangzott, december 4-én be-
költöznek a háziorvosok a szakren-
delő melletti új egészségházba.

– A rendelet – amelyek megalko-
tására jogszabály kötelezett min-
ket – a városon belüli hirdető beren-
dezések méretét, valamint a hirde-
tések típusát szabályozza. Jelentős 
változás, hogy sokkal könnyebbé 
válik az engedély nélkül kihelye-
zett óriásplakátok eltávolítása – 
mondta dr. Bács István alpolgár-
mester az ülést követően. Mint hoz-
zátette: az önkormányzatnak ta-
valy egy óriásplakát eltávolíttatása 
13 hónapjába telt.  n 7. oldal

„Védjük meg Magyarországot!”

Soros György tervének része a határzár lebontása, a 
kormány azonban kitart a határzár mellett – mondta 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára múlt csütörtöki érdi lakossági fórumán.  
 n 7. oldal

Formateremtő dekomponálás

Akár – színházi kifejezéssel élve – ősbemutatónak is 
nevezhetnénk Dóró Zsolt festőművész Ketten című 
kiállítását az Érdi Galériában, ugyanis az alkotó első 
tárlatát nyitotta meg Balázs Sándor művészeti író.  
 n 9. oldal

Tök, minden mennyiségben

Mosolygós és ijesztő, művészi és kedves töklámpások 
díszítették szombaton az érdligeti tavacska hídját. Az 
alkotásokat a TökJó Fesztiválra nevező gyerekek és 
felnőttek készítették otthon vagy akár a helyszínen.  
 n 18. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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„Védjük meg Magyarországot!”
Soros György tervének része a határzár lebontása, a 
kormány azonban kitart a határzár mellett, és arra kéri 
az embereket, mondják el véleményüket erről a nemzeti 
konzultációban – mondta Kontrát Károly, a Belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Érden, 
a Védjük meg Magyarországot! címmel meghirdetett fó-
rumon a helyi sajtónak.

Kontrát Károly szerint 
Soros György, mint a világ 
egyik legbefolyásosabb mil-
liárdosa évente legalább 
egymillió afrikai és közel-
keleti embert akar behozni 
az Európai Unióba, a 2015 
szeptemberétől álló magyar 
határkerítést le akarja bon-
tani, évi 15 ezer eurót (ki-
lencmillió forintot) szeretne 
juttatni hitelből, adóemelé-
sekből a migránsoknak.

Kontrát Károly a lakossá-
gi fórumon közölte: 2015 
szeptemberében Soros 
Györg y megfogalmazta, 
hogy évi egymillió beván-
dorlót kell behozni az Euró-
pai Unióba, ugyanazon év 
október 30-án pedig a Bloom-
bergnek küldött közlemé-
nyében azt írta, a tervének a 
menekültek védelme a célja, 
és ebben „a nemzeti határok 
jelentik az akadályt”. Megje-
gyezte: Soros György azt is 
javasolta, hogy hozzon létre 
az EU biztonságos csatorná-
kat a bevándorlók beutazá-
sához.

A magyar határzár tehát 
útjában áll Soros tervének, a 
magyar kormány azonban 
továbbra is kitart a határzár 
szükségessége mellett – je-
lentette ki, hozzátéve, hogy 
arra kérik a magyar embe-
reket, a nemzeti konzultá-

cióban mondják el vélemé-
nyüket a határzár kérdésé-
ről és Soros György tervéről.

A BM államtitkára veszé-
lyes nyilatkozatoknak ne-
vezte Dimitrisz 
Avramopulosz 
migrációs ügye-
kért felelős uniós 
biztos júniusi 
mondatait, ame-
lyek arról szól-
tak, nem jó meg-
oldás, ha a tagál-
lamok kerítést 
húznak fel a kül-
ső határokon, va-
lamint az Euró-
pai Bizottság szó-
vivőjének azon 
közlését, hog y 
nem támogatják 
a kerítések és 
akadályok építé-
sét a külső hatá-
rokon. Hozzátet-
te: az élet bebizonyította, 
hogy a magyar határzár 
eredményes.

Közölte: amíg a Fidesz–
KDNP kormánya vezeti az 
országot, a kerítés állni fog a 
déli határon, nem engednek 
az „Európai Unió zsarolásá-
nak” és elutasítják a kötele-
ző betelepítési kvótát. Hoz-
zátette, az ellenzékre nem 
lehet számítani ebben a kér-
désben, ezért fordulnak a 

nemzeti konzultációban az 
emberekhez, hogy mondják 
el véleményüket a határzár-
ról és Soros György állás-
pontjáról.

A parlamenti államtitkár 
beszélt arról is, hogy ma már 
a teljes ellenzék, így a Job-
bik is támogatja a migrán-
sok kötelező szétosztását. 
Kontrát Károly felidézte: a 
Jobbik elnöke, Vona Gábor 
arról beszélt, hogy „néhány 

ezer bevándorló befogadása 
nem számít”. Az államtitkár 
véleménye szerint ezzel a 
teljes baloldal mellett a Job-
bik sem ellenzi a „Soros-
terv” végrehajtását. Kijelen-
tette, hogy a baloldal 2015-
ben, a tömeges bevándorlás 
megindulásakor álproblé-
máról, később, a kvóták ese-
tében fideszes trükkről be-
szélt, ma pedig azt mondja, 
hogy a „Soros-terv” nem lé-

tezik. A Fidesz úgy gondolja, 
a terv létezik, annak végre-
hajtását Magyarországon 
csak a konzultáció sikeres-
sége akadályozhatja meg – 
hangsúlyozta.

Az államtitkár felidézte 
azt is, hogy mind a re-
zsicsökkentés megvédéséért 
indított, mind a kvótaügyben 
és az illegális migráció elle-
ni sikeres nemzeti konzultá-
ció segített a kormánynak a 

határozott fellépésben. Meg-
jegyezte, hogy ma már az 
uniós intézményekben a 
nemzeti érdekek erőteljes 
képviselete miatt respektál-
ják hazánkat és elismerik az 
ország teljesítményét. Kont-
rát Károly a konzultációs fó-
rumon megjelent több száz 
ember előtt kiemelte, hogy 
amennyiben a „Soros-terv” 
beválik, akkor az őshonos 
lakosság aránya viszonylag 

gyorsan háttérbe szorul 
majd mindegyik nemzetál-
lamban. Példaként említette, 
hogy szeptemberben, Bécs-
ben az általános iskolába 
beiratkozó elsősök 50 száza-
léka muzulmán volt.

A fórum levezetője dr. 
Aradszki András, Érd és a 
térség országgyűlési képvi-
selője volt. Az NFM állam-
titkára kérdésre válaszolva 
azt mondta: a demokrácia 

fontos eszköze a 
nemzeti konzultá-
ció, hogy ne csak 
négyévente, a vá-
lasztások alkal-
mával ismerjék 
meg az emberek 
véleményét, ha-
nem ciklus köz-
ben is.

– Fontos, hogy a 
nemzeti konzultá-
cióban a kormány 
ismét érveket kap-
jon amellett, hogy 
ellen tudjon állni 
Brüsszel lopakodó 
politikájának és 
annak a kényszer-
nek, ami kötelező 
érvényű bevándor-

lásra kötelezné az európai 
nemzeteket, köztük Magyar-
országot, ami soha nem volt 
bevándorló ország – hangsú-
lyozta. Kiemelte, hogy kellő 
politikai háttérrel bizonyos-
sággal tud a kormány érvel-
ni a brüsszeli bürokraták 
ellen, ezért arra kér minden 
érdi lakost, hogy küldje visz-
sza a nemzeti konzultációs 
kérdőíveket.

QQ NYH

Kontrát Károly és dr. Aradszki András (jobbra) a hallgatóság kérdéseire is válaszoltak a fórumon 
 (Fotó: Boros Sándor)
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„Az  ajtóm mindig nyitva van!”
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított 
Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át a közelmúlt-
ban Takácsné Tóth Noémi, az érdi Marianum Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója. A 
díj a katolikus közoktatásban adható legmagasabb elis-
merést jelenti. A matematikus igazgatónő meghatottan 
vette át az oklevelet Spányi Antal megyéspüspöktől, mi-
vel nem tudta, hogy ezért utazik Székesfehérvárra. Ta-
kácsné Tóth Noémivel múltról, jelenről és jövőről beszél-
gettünk.

n  Ba-Nyilas HajNalka

– Úgy tudom ön nem tős-
gyökeres érdi, hol született?

– Szatmá r német ib en , 
Partiumban születtem, ott 
jártam általános és középis-
kolába, az ottani magyar 
tannyelvű intézménybe. A 
matematika szakot pedig 
Kolozsváron, a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemen végez-

tem el. Mikor aztán később 
honosították Magyarorszá-
gon a diplomámat, akkor ezt 
középiskolai matematika ta-
nár és matematikus oklevél-
ként jegyezték be.

– Meddig élt ott?

– Huszonnégy éves koro-
mig éltem Szatmáron és Ko-
lozsváron egy nagyon szere-
tetteljes családban, ahol 
rendkívül fontosak voltak a 
katolikus keresztény érté-
kek. Még abban az erős kom-
munizmusban is megtalál-
ták szüleim a lehetőséget 
arra, hogy a vallásunkat 
tudjuk gyakorolni. Ezért 
már akkor is nagyon hálás 

voltam, de így utólag különö-
sen értékelem ezt.

– Honnan jött a matema-
tika iránti vonzalma?

– Édesapám is matemati-
katanár, tanított is engem 
éveken keresztül. Egyébként 
ő is volt igazgatóhelyettes a 
helyi középiskolában hosszú 
évekig. A bátyám sem „esett 
messze a fától”, ő is matema-

tikus, a Pécsi Tudomány-
egyetemen tanszékvezető 
tanár.

– Ezek szerint az út ki volt 
kövezve ön előtt?

– Tulajdonképpen igen, 
mert a matematika szeretete 
áthatotta az otthonunkat, hi-
szen az édesapám egy na-
gyon magas szinten képzett 
pedagógus volt, akinek ez 
volt a foglalkozása és a hiva-
tása is egyben. Elkerülhetet-
len volt, hogy megszeressem 
én is a matematikát. Ennek 
ellenére, amikor középisko-
lás voltam, nem voltam biz-
tos abban, hogy tanár sze-
retnék lenni, mert egyfor-

mán vonzott az informatika 
és a gyermekorvoslás is. Egy 
dolgot tudtam, hogy gyerme-
kekkel szeretnék foglalkoz-
ni. Aztán Kolozsvárra kerül-
tem matematika-informati-
ka szakra, ahol viszont már 
egyértelmű volt, hogy mi a 
célom. Sajnos, akkor ott 
olyan időszak volt, hogy nem 
mi választottuk meg, hogy 
hol fogunk elhelyezkedni az 
egyetem után, hanem az ak-
kori rendszer szerint a ma-
gyar és a román ajkú lakos-
ságot keverni kellett. Így én 
800 kilométerre a szüleim-
től, de az országon belül egy 
román faluban kaptam ál-
lást. Borzasztó körülmények 
voltak, de ennek ellenére csi-
náltam egy ideig, aztán a 
családom úgy döntött, hogy 
elég volt.

– Mit tanult ezekből az 
időkből?

– Nagyon sok mindent. 
Túlélést, és azt, hogy az em-
ber tanulja meg értékelni a 
jót, hogy amikor jók az élet-
körülményei, akkor vegye 
azt észre, becsülje meg, és 
ne elégedetlenkedjen.

– Ezután hol folytatta?

– Szatmáron sikerült egy 
ideig tanítanom, de aztán a 
körülmények nagyon ked-
vezőtlenül alakultak Romá-
niában, ezért úgy döntöt-
tem, hogy megpróbálom 
Magyarországon folytatni. 
Abban biztos voltam, hogy 

tanítani szeretnék, lehető-
ség szerint magyar nyelvű 
gyerekeket, viszont erre az 
ottani forradalom kapcsán 
úgy tűnt, hogy nem lesz le-
hetőségem. 1990-ben jöttem 
Magyarországra és a gond-
viselésnek köszönhetem, 
hogy a Budapesti Műszaki 
Egyetemen két héten belül 
tanársegédi állást kaptam. 
Itt négy évet töltöttem el egy 
nagyon szeretetteljes kö-
zösségben, bölcs és kedves 
emberek között. Sokat ta-
nultam és úgy gondolom, 
hogy indulásnak ennél jobb 
környezetet nem is kíván-
hattam volna. Az egyetemi 
oktatással egyetlen problé-
mám az volt, hogy személy-
telen. Az édesapámtól azt 
az értéket hoztam, hogy a 
gyerekekkel testközelben 
lenni a legjobb, mert nem-
csak oktatni, hanem a szó jó 
értelmében nevelni is kell 
őket. Ez az egyetemi okta-
tásban nem lehetséges, így 
amikor kaptam egy megke-
resést a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumtól, akkor ott 
folytattam.

– Egyedül jött Magyaror-
szágra? A férjét már itt ismer-
te meg?

– Igen, vele már Magyar-
országon találkoztam. Kez-
detben Budapesten éltünk, 
két kislányunk született és 
1996-ban költöztünk Érdre. 
A lányokkal néhány évet ott-
hon töltöttem, és akkor kezd-
tem el gondolkodni azon, 
hogy az ingázás nem lesz 
megfelelő a családnak, ezért 
Érden kerestem állást, és vé-
gül a Marianumban tudtam 

elhelyezkedni matematika-
tanárként.

– Milyen érzés volt, hogy 
helyben, az ön szívéhez közel 
álló vallási intézményben tu-
dott elhelyezkedni?

– Kicsit véletlen volt, ki-
csit nem, mert több helyre is 
beadtam az önéletrajzomat, 
és ez is egy lehetőség volt a 
sok közül. Amikor bejöttem 
és leültem beszélgetni Szal-
ma István igazgató úrral, 
két mondat után éreztem, 
hogy nekem itt a helyem és 
fel sem merült, hogy másho-
va menjek dolgozni. Matema-
tikát tanítottam, majd egy év 
után osztályfőnök lettem. 
Sok mindenbe beleláttam, az 
igazgató úr számtalan teen-
dővel megbízott, amiket én 
nagyon szívesen csináltam. 
Partneriskolai kapcsolatot 
hoztunk létre a szatmári ka-
tolikus iskolaközponttal, an-
nak voltam a koordinátora, 
és amiben tudtam, próbál-
tam az iskola segítségére 
lenni. Majd 2009-ben kért fel 
Szalma István igazgató úr és 
Hajdu Ferenc atya, isko-
lánk püspöki biztosa, hogy 
igazgatóhelyettesi feladato-
kat vállajak el, mert akkor 
nőtt meg az iskola létszáma 
annyira, hogy indokolttá 
vált két igazgatóhelyettes 
foglalkoztatása.

– Örömmel vállalta a fel-
adatot?

– Igen, bár előtte végig-
gondoltam, hogyan tudom 
összeegyeztetni a családi 
teendőimet az iskolai teen-
dőkkel. Négy évig voltam he-

„Édesapám következetes és szigorú nevelése nagyon jól beleillett 
édesanyám szeretetteli nevelésébe, amit én már ötvözni tudtam a 
saját lányaimnál”

Tantestületi zarándoklaton a kollégákkal, Mariazellben
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lyettes, amikor 2013-ban úgy 
döntött az igazgató úr, hogy 
hamarosan szeretne nyug-
díjba menni. Ekkor jött a kö-
vetkező megkeresés, hogy 
vállaljam el az igazgatói te-
endőket. Én addigra már 
tudtam és láttam, hogy mi-
ből áll egy iskola vezetése. 
Tudtam, hogy nagyon nagy 
feladat, de örömmel dolgoz-
tam itt és szerettem ezt a 
légkört, így elvállaltam.

– Amióta igazgató lett, 
osztályban már nem tanít?

– Dehogynem! Hetente 
nyolc órában tanítok mate-
matikát, mert fontosnak tar-
tom, hogy a gyerekekkel 
kapcsolatban legyek. Úgy 
látom, hogy akkor van meg-
felelő információm az iskola 
működéséről, ha a gyerekek-
kel is kapcsolatban vagyok. 
Igyekszem, hogy minden év-
folyamban tudjak valamikor 
tanítani, hogy megismerhes-
sem őket. Remélem, hogy 
soha nem jutok el odáig, 
hogy felmentést kelljen kér-
nem a tanítás alól.

– Hogyan változtak a 
hétköznapok, amióta igaz-
gató lett?

– Igazgatóhelyettesként 
az operatív munkában vet-
tem részt, sok adminisztrá-
ciós teendőm volt. Igazgató-
ként még most is nagyon sok 
az adminisztráció, viszont 
nagyon jól kell tervezni, elő-
re kell látni akár hónapok-
kal vagy évekkel. Több in-
tézménnyel, sok emberrel 
kell tartani a kapcsolatot, 
hogy meg tudjam teremteni a 
biztonságot és persze a leg-
fontosabb, hogy az ajtóm 
mindig nyitva van, hozzám 
mindig be lehet jönni, velem 
mindig lehet beszélni.

– Szimbolikusan is fontos-
nak tartja, hogy az igazgatói 
ajtó mindig nyitva van?

– Igen, elsősorban a kollé-
gáim és a gyerekek számá-
ra. Ők nem kell, hogy időpon-
tot kérjenek, bármikor bejö-
hetnek hozzám. Az ajtó a 
szülők felé is nyitva van. A 
lehető legrövidebb időn belül 
a rendelkezésükre állok, ha 
meg kell beszélnünk vala-
mit. De a gyerekek is tudják, 
hogy egy kopogtatás után 
hozzám bármikor fordulhat-
nak problémáikkal.

– Miért különleges a Ma-
rianum iskola? Azt biztosan 
tudja, hogy nagyon jó a 
híre és ez megmutatkozik a 

beiskolázásnál is, hiszen 
mindig tapasztalható a túl-
jelentkezés.

– Iskolánk mindenki szá-
mára nyitott. Azonban van 
egy feltételünk, mégpedig 
az, hogy a szülők elfogadják, 
hogy nálunk következetes 
katolikus nevelés folyik, s 
nekik partnereknek kell len-
niük abban, hogy otthon ők 
is ezt a szellemiséget képvi-
seljék. Abban az esetben, ha 
a gyerek otthon nem ezzel 
szembesül, akkor meghaso-
nul önmagával és nem tudja, 
hogy melyik elvárásnak fe-
leljen meg. Ezért, ha azt lát-
juk a szülők részéről, hogy 
hajlandóak eszerint nevelni 
a gyermeküket, akkor mi 
örömmel fogadjuk őket. Az-
tán amikor a gyermekük el-
kezd tanulni nálunk, akkor 
azt tapasztalják, hogy na-
gyon következetes nevelési 
és oktatási rendszerünk 
van, amelyhez a gyerekek 
már kicsi kortól alkalmaz-
kodnak. Még soha nem kap-
tunk olyan visszajelzést, 
hogy ez túl szigorú lenne. 
Természetesen ügyelünk 
arra, hogy az életkornak 
megfelelő követelményeket 
állítsunk, így a kicsiket töb-
bet babusgatjuk, több a játék 
is, de ahogy nőnek, úgy szi-
gorodnak az elvárások is. 
Nagyon elkötelezett pedagó-
gusok a kollégáim, akikkel 
nagyon jól ki lehetett alakí-
tani ezt a rendszert. Azt gon-
dolom, hogy amikor nyolca-

dik osztály után innen elbal-
lagnak a gyerekek, addigra 
olyan erős alapokat kapnak, 
amelyekre támaszkodhat-
nak az életben.

– A saját gyermekeivel is 
ilyen következetes?

– Természetesen, de ezt 
is otthonról hoztam. Édes-
apám következetes és szigo-

rú nevelése nagyon jól beleil-
let édesanyám szeretetteli 
nevelésébe, amit én már öt-
vözni tudtam a saját lánya-
imnál. Igaz, hogy ők már 
nagyok, de számtalanszor 
megerősítenek abban, hogy 

jól csináltam, mert könnyebb 
az életük ezáltal. A követke-
zetes és keresztény nevelés 
véleményem szerint minden-
képpen jobbá teszi a gyere-
keket.

– Mi a legkedvesebb él-
ménye az elmúlt 15 évből, 
amit itt, a Marianumban 
töltött?

– Nagyon sok van, de ami 
most a legélénkebben él ben-

nem, az a nyáron történt, 
amikor tantestületi zarán-
doklaton voltunk a kollégák-
kal. Bécs mellől indultunk, 
Mariazellig gyalogoltunk és 
hihetetlen élményekkel gaz-
dagodtunk valamennyien. 
Megerősítettük egymást kö-
zösségi élményekben. Szinte 
nincsen olyan nap vagy hét, 
amikor ne emlegetné valaki 
ezt a néhány napot. Ezt azért 

tartom nagyon fontosnak, 
mert, ha ilyen élményekkel 
tudunk egy tanévet kezdeni, 
az biztosan átszivárog a 
gyerekekbe is. Ha ők azt ér-
zik, hogy egy nyugodt, ki-
egyensúlyozott pedagógus 

lép be az osztályterembe, 
akkor ők is ilyenné válnak. 
Nagyon kedves emlék min-
den évben számomra a ró-
zsafüzér zarándoklat is, 
amelyen idén ősszel közel 
ötszáz marianumos gyer-
mek és szülő vett részt. Ez is 
a mi „Marianum-családunk” 
egységét jelenti. Nagyon 
nagy boldogság volt a szí-
vemben, amikor megláttam 
őket az iskolai pólóban és az 
egyes állomásokon újabb és 

újabb családok csatlakoztak 
hozzánk.

– Mit szeret legjobban a 
munkájában?

– Nagyon szeretek taníta-
ni, szeretem a gyerekeket. A 
legnagyobb ajándék mégis 
az, amikor megtapasztalom 
egy gyermek bizalmát, le-
gyen szó örömről vagy bá-

natról. Az iskolavezetésben 
pedig szeretem a kihíváso-
kat és a nagy feladatokat.

– Most is éppen egy ilyen 
nagy feladat előtt áll, hiszen 
építik a gimnáziumi szárnyat 

és elindul a Marianumban a 
gimnáziumi oktatás. Mit 
gondol erről?

– Olyan feladaton dolgoz-
ni, amiből látszik, hogy vala-
mi jó fog születni, mindig 
nagy élmény. Most úgy néz ki, 
hogy 2018 szeptemberében el 
is indul a gimnázium, részt 
veszünk majd az országos be-
iskolázásban. Kezdetben egy 
osztály indul, majd fokozato-
san évről évre indulnak újabb 
gimnáziumi osztályok.

– Beszélgetésünk apropó-
ja, hogy szeptember végén 
Spányi Antal megyéspüspök 
a Szent Gellért-díj arany fo-
kozatában részesítette önt. 
Mikor tudta meg, hogy elis-
merik a munkáját?

– Ott a helyszínen. Egyál-
talán nem számítottam rá, 
nagy meglepetés volt. Az em-
ber nem azért végzi a mun-
káját, hogy azért díjat kap-
jon. Ennek ellenére nagyon 
örültem neki, sok erőt ad 
ahhoz, hogy a munkámat a 
tőlem telhető legmagasabb 
színvonalon lássam el. Az a 
célom, hogy megszolgáljam 
a szeretetet és az elismerést 
a következő években is.

– Hogyan fogadta a csa-
ládja, hogy ilyen magas szin-
tű elismerésben részesítették?

– Nagyon boldogok voltak 
mindannyian és jólesett, 
hogy a kislányom azt mond-
ta: „Anya, jó lenne téged kö-
vetni!”.

„Akkor van megfelelő információm az iskola működéséről, ha a gyerekekkel is kapcsolatban vagyok”

Spányi Antal megyéspüspökkel, a Szent Gellért-díj arany fokozatának átadásakor
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Fel készülés a krízisidőszakra
Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a no-
vember 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra – 
közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szoci-
ális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ál-
lamtitkára csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.

A kormány mindent meg-
tett annak érdekében, hogy 
most, október végén el tudjuk 
mondani: a felkészülés ered-
ményeként senki nem kény-
szerül majd arra, hogy a hi-
degben közterületen éjsza-
kázzon – mondta Czibere 
Károly.

Közölte, a felkészülés 
egyik elemeként bővítették a 
kapacitásokat: országosan a 
hajléktalan emberek számá-
ra 9600 férőhely áll rendel-
kezésre, és a krízisidőszak-
ban a férőhelyek számát 
1500-zal növelik. Ennek 
pénzügyi fedezetét az ellá-
tók számára biztosították – 
tette hozzá.

Czibere Károly elmondta: 
a fentieken túl összesen 7500 
férőhelyes nappali melege-
dők állnak rendelkezésre.

Közölte: a krízisidőszak 
többletterheinek finanszíro-
zására 360 millió forintos 
támogatást biztosítottak pá-
lyázaton keresztül. Ezen fe-
lül „extrém terhelés” esetére 

50 millió forintot különítet-
tek el – tette hozzá.

Czibere Károly elmondta, 
a hajléktalanok téli egész-
ségügyi ellátására 92 millió 
forintot biztosítanak.

A télen folytatódik az a 4 
milliárd forintos európai uni-
ós finanszírozású program, 
amelynek köszönhetően na-
ponta négyezer adag meleg 
ételt osztanak szét hajlékta-
lan embereknek.

Az államtitkár szólt arról 
is, hogy a kihűlés által veszé-
lyeztetett emberek között na-
gyobb arányban vannak 
azok, akik a saját otthonuk-
ban vannak kitéve ennek a 
veszélynek. Az önkormány-
zatoknak ezen a területen 
speciális felelősségük van, 
adott esetben közbe kell lép-
niük és segíteniük kell – 
mondta.

Közölte azt is, hogy a kor-
mányzat a szociális tűzifa-
program keretét 3 milliárd 
forintról 4 milliárdra növelte.

Forrás: erdmost.hu/MTI

Halottainkra emlékeztünk
Elhunyt szeretteikre em-
lékeztek az érdiek az el-
múlt napokban. Sokan 
már szombaton kilátogat-
tak az Ercsi úti temetőbe, 
kitakarították és feldíszí-
tették a sírt, és gyertya-
gyújtással emlékeztek 
hozzátartozóikra, bará-
taikra.

Nagy volt a forgalom az 
elmúlt napokban az érdi te-
metőben: sokan már hétvé-
gén kilátogattak, hogy 
csendesebb, nyugodtabb 
körülmények között emlé-
kezhessenek. Voltak, akik 
hétvégén takarítottak, dí-
szítettek, de csak minden-
szentek napján gyújtottak 
gyertyát szeretteik sírján.

– Szüleim és a bátyám 
sírjához látogattam el. 
Édesapám három évig volt 
orosz fogságban, de hála 
Istennek, haza tudott jön-
ni. Pásztorember volt, meg-
szokta a nélkülözést. Ki-
lencvenöt éves koráig élt – 
emlékezett vissza Jehoda 
Mária, aki havonta eljön 
szerettei sírjához. Mint 
mondta, nagy öröm neki, 
hogy itt rendezett körülmé-
nyek fogadják.

– Mindenütt rózsák, virá-
gok, a fű lekaszálva… Na-
gyon szépen rendben tart-
ják a temetőt – fűzte hozzá.

Ezekben a napokban a 
megnövekedett forgalom mi-
att rendőrök, közterület-fel-
ügyelők és polgárőrök vi-
gyáztak a temető rendjére, 
és irányították a forgalmat. 
Ügyeltek a vagyonbizton-
ságra is – egy-egy nyitva ha-
gyott kocsiajtó, a sírra letett 
táska vonzhatja a tolvajokat 
–, hétfő délig azonban sem-
milyen különösebb esemény 
nem történt az Ercsi úton.

Megnövekedett a forga-
lom a temető irodájában is: 
sokan ilyenkor hosszabbít-
ják meg a sírhelyek bérletét. 
Az ÉKFI ezért nemcsak a 
temető, hanem az iroda és a 
pénztár nyitvatartását is 
meghosszabbította.

November másodikától 
visszaállnak a téli nyitva-
tartásra: gyalogosan a hét 
minden napján 7 órától 19 
óráig, gépjárművel a hét 
minden napján 8 órától 17 
óráig lehet látogatni az Er-
csi úti temetőt.

QQ ÁdÁm

Jehoda Mária havonta eljön szerettei sírjához

Sim ó: a kvótarendszert visszautasítjuk
A migráció minden eddiginél veszélyesebb szakasza 
következik – jelentette ki Simó Károly alpolgármester, 
az Érdi Fidesz szóvivője csütörtöki sajtótájékoztató-
ján. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nem-
zetközi koalíció átütő sikereket ért el, a terroristák 
rengeteg területet vesztettek, elveszítették lehetősé-
güket, hogy harcolhassanak, és menekülniük kell – 
mondta a szóvivő, kiemelve, hogy a menekülési kény-
szer miatt rekordmennyiségű terrorista fog azzal pró-
bálkozni, hogy az illegális bevándorlási hullámot ki-
használva bejusson Európába.

– Éppen ezért érthetetlen 
az a törekvés, hogy európai 
bürokraták az gondolják, 
hogy jó ötlet pont most meg-
könnyíteni és felgyorsítani 
azt a folyamatot, hogy az ed-
dig illegálisan megérkezett 
migránsokat családegyesí-
tés címén hozzák be Európá-
ba – hangsúlyozta a szóvivő.

Simó Károly kifejtette 
azt is, hogy véleménye sze-
rint az Európai Parlament 
belügyi, állampolgári és 
igazságügyi szakbizottsá-
gának (LIBE) minapi dön-
tése az Európai Unió leg-
magasabb döntéshozó 
szerve, az Európai Tanács 
szándékaival is szembe-
megy. A LIBE-bizottság ál-
tal a közös uniós menekült-
ügyi rendszer dublini sza-

bályozási kereteinek átala-
kításáról múlt csütörtökön 
megszavazott tervezet rej-
tett, álcázott módon szuve-
rén hatásköröket vonna el 
az EU-tagországoktól. A 
reform keretében ugyanis 
olyan testület jönne létre, 
amely gyakorlatilag kötele-
ző és állandó kvótamecha-
nizmust hozna létre a me-
nedékkérők és a migrán-
sok elosztására.

– Ez az a kvótarendszer, 
amelyet egyértelműen visz-
szautasítunk, mivel szerin-
tünk a kvótarendszer rossz 
ötlet, ellentétes a tagállamok 
érdekeivel, ugyanakkor a 
magyar álláspont ebben na-
gyon következetes, Magyar-
ország szembeszáll az ilyen 
kezdeményezésekkel, és ezt 

a célt szolgálja a nemzeti 
konzultáció is, amelyet ké-
rünk, hogy Érdről is minél 
többen töltsenek ki és küld-
jék vissza, hisz ezzel a kor-
mány fel tudja mutatni, hogy 
a magyar lakosság többsége 
azt az elvet támogatja, ame-
lyet Magyarország Brüsszel-
ben képvisel – húzta alá az 
alpolgármester.

Simó Károly megdöbbenve 
beszélt arról, hogy az érdi 
baloldali pártok nem vettek 
részt az október 23-ai városi 
ünnepségen.

– Ebből is látszik, hogy 
számukra március 15-e és 
október 23-a nem jelent 
mást, mint egy pártese-
ményt, amin csak egymás-
nak bizonygatják tetteiket, 
viszont méltóságteljesen 
együtt ünnepelni számukra 
még mindig kihívás.

Az Érdi Fidesz szóvivője 
botrányosnak nevezte a szo-
cialista Szanyi Tibor meg-
nyilvánulását. Az MSZP Eu-
rópa-parlamenti képviselője 
„Ünnephez közeledvén” fel-
vezetéssel tett közzé egy 
fényképet, amely egy Köz-
társaság téri pártszékház 
ostromakor megkínzott és 

lábánál fellógatott embert 
ábrázol.

– 61 évvel a forradalom és 
28 évvel a rendszerváltás 
után az MSZP-ben még min-
dig ott szunnyad a gyűlölet 
és a cinizmus az ’56-os for-
radalom iránt, még mindig 
idézőjelbe teszik a nemzeti 
ünnepet, meggyalázva ezzel 
minden forradalmi hőst és 
hozzátartozóikat – mondta. 
Ehhez kapcsolódóan emlí-
tette meg Simó Károly, hogy 
megdöbbentőnek tartják, 
hogy az Érdi MSZP elnöke, 
Szűcs Gábor a közösségi ol-
dalán azt az embert méltat-
ja, aki szó szerint azt fogal-
mazta meg 1989-ben, hogy 

nem kell lelkiismeret-furda-
lása legyen azoknak, akik 
fegyvert fogtak az 1956-os 
forradalom résztvevőire, 
nem lesz retorzió azok szá-
mára, akik vérbe fojtották a 
forradalmat.

– Azt gondolom, hogy 2017-
ben az Érdi MSZP elnöke 
nem teheti meg, hogy köve-
tendő példaként állítson 
elénk egy ilyen embert, ezért 
felszólítjuk Szűcs Gábort, 
hogy tegye világossá, ezt ho-
gyan gondolta, fejtse ki ál-
láspontját, máskülönben azt 
gondoljuk, hogy egyetért 
Szanyi Tibor véleményével – 
hangsúlyozta Simó Károly.

QQ BNYH

Simó Károly szerint a baloldali ellenzék számára méltóságteljesen 
együtt ünnepelni még mindig kihívás
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Szeretetcsomag
Jótékonysági ajándékgyűjtést szervez az önkormányzat Pulai 
Edina (Jobbik) kezdeményezésére. Az akcióval kapcsolatos ja-
vaslatot a közgyűlés előtt ismertette a képviselő: helyszíne az 
Európa sétányon álló egyik faház lesz, időpontja pedig decem-
ber 9., 10., 16. A cipősdoboz-akciót önkéntesek segítségével bo-
nyolítják majd le. Főként új – illetve nem használt – játékokat, 
könyveket, iskolai eszközöket, valamint édességet várnak. A fel-
ajánlott ajándékokat az érdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
osztja majd szét a rászorulók között.
– Úgy vélem, ez a teljes egészében önkéntes akció népszerű lesz 
a városban, hiszen nagyon jó érzés tudni azt, hogy érdi rászoruló 
gyermekeken segíthetünk. A részletekről később adunk majd 
információt, ugyanis egyeztetünk olyan átvevőhelyről is, amely 
folyamatosan tudja fogadni az ajándékokat – mondta a közgyű-
lést követően Pulai Edina.

Innovációs park
Technológiai és innovációs park épülhet a Gulyás tanya néven 
ismert terület közelében található, közel hathektáros önkor-
mányzati ingatlanon. A közgyűlés október 26-án egyöntetűen 
jóváhagyta a szántó hasznosításával kapcsolatos javaslatot.
– Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban több olyan meg-
keresés érkezett, amely kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy szük-
séges kialakítani egy olyan gazdasági területet, ahol magas hoz-
záadott értékű, leginkább kutatás-fejlesztési tevékenység foly-
tatására alkalmas feltételek biztosíthatók. Az első ütem megva-
lósításához ez a terület megfelelőnek tűnik – mondta a közgyű-
lést megelőző napon tartott sajtótájékoztatóján T. Mészáros 
András polgármester, hozzátéve: a terület fekvése lehetővé teszi 
további ütemek kialakítását is.
Az ingatlan teljes közművesítése az előzetes számítások szerint 
legfeljebb 300 millió forintba kerül; ezt az összeget pályázati for-
rásokból teremtheti elő a város – tette hozzá T. Mészáros András, 
aki lapunk kérdésére elmondta: ez a beruházás nem a Modern 
Városok programja keretéből valósulna meg. n Á.K.

RÖVIDEN

Érdi Sport Díj

Szántó Erzsébetnek, az 
Érdi Sport Kft. ügyvezető-
jének adományozta idén az 
Érdi Sport Díjat a város 
közgyűlése.

Szántó Erzsébet több 
sportágat űzött magas 
szinten fiatalkorában: röp-
labdajátékosként a váloga-
tottságig jutott, kiváló te-
nisz-, tollaslabda-, tambu-
rellóversenyző volt. Aktív 
sportpályafutása befejezé-
sét követően a Batthyány 
sportiskolában tanított, 
emellett tenisz-, tollaslab-
da- és tamburellóedző volt.

2009-től az Érdi Sport 
Kft. gazdasági igazgatója, 
2012 óta ügyvezető igazga-

tója. 2013-ban az ő gazda-
sági számításai alapján in-
dult el az Aréna megvásár-
lásának ötlete, és kiemelke-
dő szerepe volt a TAO-pén-
zek megszerzésében.

Szántó Erzsébet T. Mé-
száros András polgármes-
tertől vette át a díjat, és be-
írta nevét a város króniká-
jába. Köszönetnyilvánítá-
sában hangsúlyozta: egy 
díj mindig egy csapat, kö-
zösség együttműködésé-
nek, munkájának érdeme; 
ezúton mondott köszönetet 
a városnak, illetve saját kö-
zösségének, az Érdi Sport 
Kft. munkatársainak.

Qn -K-

KÖZGYŰLÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Sza bályozzák az utcai reklámokat
Vége az illegális hirdetőtáblák korának: az önkormány-
zat rendeletet alkotott a plakátok, cégérek elhelyezésé-
ről. A jogszabályt a múlt csütörtöki ülésén fogadta el a 
közgyűlés. A testület döntött arról is, hogy a Tompa Mi-
hály u. 1. szám alatti ingatlanban egyházi bölcsőde mű-
ködik majd. Megszavazták a fogorvosi körzetek módosí-
tását is. Mint elhangzott, december 4-én beköltöznek a 
háziorvosok a szakrendelő melletti új egészségházba.

Az önkormányzat rendele-
tet alkotott a településképet 
meghatározó reklámok, rek-
lámhordozók és cégérek el-
helyezéséről. Az ezzel kap-
csolatos javaslatot az októ-
ber 26-ai közgyűlésen fogad-
ták el a képviselők – a testü-
let ellenzéki tagjai tartóz-
kodtak.

– A rendelet – amelyek 
megalkotására jogszabály 
kötelezett minket – a váro-
son belüli hirdető berende-
zések méretét, valamint a 
hirdetések típusát szabá-

lyozza. Jelentős változás, 
hogy a városban az enge-
déllyel kihelyezett óriáspla-
kátok 2020. december 31-éig 
maradhatnak, ezt követően 
más típusú megoldást kell 
választani. Változást jelent 
az is, hogy sokkal könnyeb-
bé válik az engedély nélkül 
kihelyezett óriásplakátok 
eltávolítása – mondta dr. 
Bács István alpolgármes-
ter az ülést követően. Mint 
hozzátette: az önkormány-
zatnak tavaly egy óriáspla-
kát eltávolíttatása 13 hó-
napjába telt.

– A rendelet nem befolyá-
solja azt a szerződést, amit a 
város 11 éve kötött egy óriás-
plakát-szolgáltatóval. A cég-
nek körülbelül 100 óriáspla-
kátja van a városban, ám a 
felmérés szerint további hét 
cég engedély és bejelentés 
nélkül még ugyanennyit he-
lyezett ki, a tulajdonos tudta 
nélkül – tette hozzá Bács Ist-
ván, aki elmondta azt is: a 

kerítéseken továbbra is kint 
lehetnek a kisvállalkozók 
cégérei, hirdető berendezé-
sei. Vállalkozásonként egy 
darab, legfeljebb egy négy-
zetméter nagyságú, hirdeté-
si célú berendezés lehet a 
kerítésre szerelve.

A közgyűlés módosította a 
helyi adókról szóló rendele-
tet: mostantól az 1,85 nm fe-
letti méretű reklámberende-
zések után adót kell fizetni.

– Március 15-ei határidő-
vel, az építményadó mintájá-
ra, tehát önbevallás alapján 

kell majd adózniuk azoknak 
a cégeknek, amelyek hirde-
tőtáblákat – óriásplakáto-
kat, citylight posztereket, 
egyéb hirdető berendezése-
ket – helyeztek ki Érden. Az 
adókötelezettség 99 száza-
lékban nem érdi vállalkozó-
kat érint – tette hozzá Bács 
István.

A testület döntött arról is, 
hogy a Tompa Mihály u. 1. 
szám alatti ingatlant – ahol 
korábban az Érdi Tankerü-
let igazgatója és munkatár-
sai dolgoztak – a Székesfe-
hérvári Egyházmegye in-
gyenes vagyonkezelésébe 
adják, azzal a kikötéssel, 
hogy az ingatlanban kizáró-
lag bölcsőde vagy egyéb, kis-
gyermekek felügyeletével, 
gondozásával kapcsolatos 
intézményt működtethet. 
14–21 kisgyermek nyerhet 
majd elhelyezést ebben az 
ingatlanban.

– A baloldali képviselők 
nem támogatták az előter-

jesztést, anyagi kérdést csi-
náltak a dologból. Úgy ér-
zem, az egyházi hasznosí-
tással volt problémájuk – je-
gyezte meg Bács István.

– A Tompa Mihály utcai in-
gatlannal kapcsolatos előter-
jesztést azért nem támogat-
tuk, mert mind a magán-, 
mind az egyházi intézmé-
nyekben ismerjük azt a rossz 
gyakorlatot, hogy az állami 
fenntartású intézményekkel 
szemben a maximális térítési 
díjat szedik be, ami az itt élők 
számára sokszor megfizet-
hetetlen – mondta Szűcs Gá-
bor (MSZP).

Nem támogatták azt sem, 
hogy a hirdetőtáblákat kihe-
lyező cégeket megadóztassa 
a város, mert – mint fogal-
mazott – bár ez nem jelentős 
mértékű adó, semmi nem in-
dokolja a bevezetését.

A közgyűlés döntött arról 
is, hogy a több mint húsz-
ezer pácienst ellátó 1., 3. és 
8. fogorvosi körzetekből 
plusz két új körzetet alakíta-
nak ki, az orvosok kérésére. 
A körzetmódosítással létre-
jön a 13. és a 14. körzet, ahol 
a fogorvosi feladatokat dr. 
Kiss Lilla és dr. Szabadi 
László látja majd el. Az új 
körzetek kialakításával a 3. 
és 8. körzet a szakrendelő 
melletti új egészségházba 
költözik, amint az épület 
használatba vételi engedé-
lye megérkezik.

Mint az ülésen elhangzott, 
a háziorvosok a Karolina–
Felső utcák sarkán álló új 
épületbe várhatóan decem-
ber 4-én költözhetnek majd 
be.

A közgyűlés december 31-
ig meghosszabbította a helyi 
egyedi védelem alatt álló 
építmények felújítását támo-
gató pályázat határidejét.

Qn ÁdÁm Katalin

A közgyűlés döntött arról is, hogy plusz két új fogorvosi körzetet alakítanak ki
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Adjon egy estét 
a tudománynak!

Az Akadémia a magyar 
tudomány fellegvára, de 
nem elefántcsonttornya. Az 
internet kínálta eszközök-
kel élve a hétköznapokon is 
folyamatosan a nyilvános-
ság elé tárja a legfrissebb 
eredményeket, de az olyan 
ünnepeken, mint november 
3. – Széchenyi 1835-ben 
ezen a napon ajánlotta föl 
birtokainak egyévi jövedel-
mét egy tudós társaság ala-
pítására –, ami 2003 óta a 
magyar tudomány napja, a 
szokásosnál tágabbra nyit-
ják kapuikat, és ingyenes 
előadásokra, programokra 
várják az érdeklődőket az 
egész hónapban.

Az idei tematikáról túl-
zás nélkül elmondhatjuk, 
hogy korunk sorskérdéseit 
feszegetik a kiemelt előadá-
sok. Terítékre kerülnek: az 
orvosi diagnosztika új lehe-
tőségei, a precíziós nemesí-
téssel a tudományosan 
megalapozott biogazdálko-
dásért (mert a génmódosí-
tás sem feltétlenül ördögtől 
való), a kiberbiztonság, az 
ember és gép közötti kom-
munikáció (fajunk jövője 
múlhat rajta, hogy megta-

láljuk a közös nyelvet), az 
okosváros-fejlesztések (az 
élhető környezet fenntartá-
sa érdekében), a genomika 
(nagyon leegyszerűsítve: 
az élőlények génjeiben rejlő 
információk számítógépes 
feldolgozása) a XXI. szá-
zadban és természetesen 
mindebből következően az 
ember és tudomány viszo-
nyának változása és jövője.

Az előadások általában 
18 órakor kezdődnek az 
MTA székházában, ingye-
nesek, mindössze interne-
tes regisztráció szükséges, 
amit a tudomanyunnep.hu 
weboldalon lehet megtenni, 
ahová azért is érdemes el-

látogatni, mert itt talál-
juk a részletes progra-
mot, de nemcsak a ki-
emelt előadásokról ol-
vashatunk itt, hanem 
az intézmény különbö-
ző osztályai és a kuta-
tóintézetei által szer-
vezett programokról is. 
A kínálat ezáltal átfog-
ja a tudomány szinte 
minden ágát a matema-

tikától, a biológián, az iro-
dalmon, a nyelvészeten át a 
mezőgazdaságig vagy az 
informatikáig.

„Adjon egy estét a tudo-
mánynak”, e jelszó jegyé-
ben várják az érdeklődőket 
november 3-tól egészen a 
hónap végig az Akadémia 
székházában – itt egy kiál-
lítás is látható a 200 éve 
született Arany János és az 
Akadémia kapcsolatáról – 
és a kutatóintézetekben.

QQ –y–

Hír neves ’56-os emigránsok
Az 1956-os forradalom 
után 200 000 ember hagyta 
el az országot, közülük 
számosan sikeres karriert 
építettek új hazájukban, 
elismert tudósok, művé-
szek lettek, akik szülőha-
zájuk hírnevét öregbítet-
ték. Dr. Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
igazgatója a városi könyv-
tárban tartott, informáci-
ókban, olykor szinte egé-
szen intimnek is nevezhető 
tényekben is rendkívül 
gazdag előadásban villan-
tott föl több mint húsz ilyen 
portrét.

Bárki összeállíthatta vol-
na ezt az előadást a megfele-
lő adatokat fölkutatva, de 
Kubassek Jánosnak a bár-
kikkel szemben behozhatat-
lan előnye van: mindenkit 
személyesen ismert azok kö-
zül, akiről beszélt, így vált 
az ismeretterjesztő előadás 
személyes vallomássá is 
egyben.

– Az elmúlt évtizedekben 
utazásaim során számos ki-
tűnő tudóssal ismerkedtem 
meg, többeket vendégül is 
láthattunk múzeumunkban 

– mondja Kubassek János –, 
akik a forradalom után me-
nekültek el. Fehérvári Géza 
például, aki orientalista, ré-
gész volt, s Germanus Gyu-
la tanítványaként került a 
tudomány élvonalába, Líbiá-
ban, Egyiptomban és Irán-
ban végzett ásatásokat, a 
rendszerváltás után Kuvait-
ban lett hazánk nagykövete. 
De említhetjük Kabdebó Ta-
más irodalomtörténészt, aki 
Guyanában hozta létre az 
egyetemi könyvtárat. De ta-

lálkoztam Király Bélával, a 
nemzetőrség parancsnoká-
val, aki történészként lett 
elismert vagy Saary Éva 
geológussal, ő Gabonban az 
olajkutatás terén ért el ered-
ményeket, s nem utolsósor-
ban fotográfusként megrázó 
képeket készített a forrada-
lom eseményeiről.

Több mint húsz tudós élet-
útját villantotta föl a rendkí-
vül gazdag képanyaggal il-
lusztrált előadás: ahány sze-

mélyiség, annyi élet, külön-
böző vágyak, lehetőségek, 
eredmények. De e sorsok 
számos közös jegyet is hor-
doznak. Mindannyian új vi-
lágban kezdtek új életet, 
sokszor nehéz körülmények 
között. Be kellett illeszked-
niük, nyelvet kellett tanulni-
uk, diplomát kellett elismer-
tetniük vagy szerezniük. 
Többségük megállta a helyét 
és lényegesen nagyobb kar-
riert futottak be, mint amiről 
itthon valaha álmodhattak 
volna. A kezdeti nehézségek 
mellett azonban számos 
előnyt is élveztek, mint biz-
tos jövedelem, a szabad uta-
zás lehetősége, a korszerű 
kutatási feltételek. Tehát, 
akik az első 8–10 év próbaté-
teleit teljesítették, azok pá-
ratlan lehetőségek birtoká-
ba jutottak, amihez persze 
kellett a tehetségük, kitartá-
suk és szorgalmuk is.

S van még egy, nagyon fon-
tos közös jellemző – ahogy 
az előadó is utalt rá –, mind-
annyian megőrizték ma-
gyarságukat, nyelvüket. 
Munkásságukkal öregbítet-
ték a haza hírnevét is, ahon-
nan menekülve kellett távoz-
niuk. S amióta lehet, szinte 
mindannyian ápolják a kap-
csolatokat az óhazával.

QQ (mnp)

Az előadásban bemutatott ’56-os emigráns tudósok
Almássy Antal mérnök, Bariss Miklós geomorfológus, Dojcsák Győző, 
Fehérvári Géza orientalista, Ferdinándy György író, Festetics Antal bi-
ológus, Földvári Gábor geológus, Gosztonyi Péter történész, Gömöri 
György író, Jaschko István szerzetes, Kabdebó Tamás író, Király Béla 
történész, Legeza László orientalista, Makkai Ádám nyelvész, író, Pa-
rák Tibor geológus, Saáry Éva geológus, Siklós István költő, Smuk 
András geológus, Szente Imre költő, Sztáray Zoltán közgazdász, Tele-
ki Pál geológus.

Saary Éva geológus Gabonban, az olajkutatás terén ért el eredmé-
nyeket

Dr. Kubassek János több mint húsz tudós életútját villantotta föl elő-
adásában

2017.11.04-én 12:00-20:00
Érd-Parkváros, Iparos u. 60.

A TÖKéletes hangulatot a Cselescsávók,
TomWhite & the Mad Circus

és a Salty Dog Blues Duo szolgáltatja.

Jegyek elővételben 4500 Ft, a helyszínen
a rendezvény napján 6000 Ft.

A jegyekminden esetben 3 fogásos étkezést
tartalmaznak 1 fő részére.

Érdeklődni:
06-23/631-366 (08:00-16:00)

info@befalobill.com •www.facebook.com/BefaloBill
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BBQHalloween Party
aBefaló Bill Bemutatja:

Rendeljenmost a készlet eRejéig!
Műanyag ablak AAKKÁÁRR 22 HHÉÉTT AALLAATTTT!! Egyedi beltéri ajtók AAKKÁÁRR 55 HHÉÉTT AALLAATTTT!!

ema európai minőség ablakgyártó kft.
22003300 ÉÉrdd, IIparos u. 3300. 7700//660088-00880088, 11112233 BBuddapestt, KKéékk GGollyóó u. 2244. 7700//6600-5500-112233

1114 Budapest, Bocskai út 23-25. 30/93-98-222,1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 57-61. 70/607-2222
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Árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!
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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

FOTÓKIÁLLÍTÁSFor materemtő dekomponálás
Akár – színházi kifejezés-
sel élve – ősbemutatónak is 
nevezhetnénk Dóró Zsolt 
festőművész Ketten című 
kiállítását az Érdi Galériá-
ban, ugyanis az alkotó első 
tárlatát nyitotta meg Ba-
lázs Sándor művészeti író, 
műkritikus.

A festészet, egészen pon-
tosan a rajzolás iránt föllob-
banó, művészeti tanulmá-
nyokba – középiskola, befe-
jezetlen egyetem – torkolló 
gyermekkori szerelem ki-
hunyni látszott, mígnem jó 
két évtized után lobbant 
lángra újra mindent elsöprő 
erővel. Olyannyira, hogy 
Dóró Zsolt korábbi életét föl-
számolva Szentendrére tele-
pedett, hogy a város művé-
szeti életének inspiráló ha-
tása segítse az alkotásban, 
no meg az ott élő alkotómű-
vészek közössége is vonzot-
ta. Köztük hamar társakra 
is lelt, akikkel galérianyitó 
kezdeményezésük közepette 
padokat festettek tele képe-
ikkel és helyezték ki azokat 
a Duna-parti korzóra.

Ismerve a szentendrei és 
az érdi alkotócsoportok szo-
ros kapcsolódásait, nem vé-
letlen, hogy Dóró Zsolt be-
mutatkozó tárlatát Érden 
rendezték meg. A kiállítás 
nem kelti a kezdetiség be-
nyomását, nincsen benne 
megilletődöttség, mintha az 
évtizedek alatt érlelt gondo-
latok kész képként törtek 
volna föl a festő lelkéből. A 
festmények expresszivitása, 
figuralitásukban is sejtel-
mes voltuk, erősen grafikai 
hatású színviláguk mind-
mind ezt erősítik a szemlélő-
ben. Ahogy átgondolt, bár 

korántsem kőbe vésett tarta-
lomra utal a cím is: Ketten.

– Ez a cím sokkal kozmi-
kusabb tartalommal bír, 
mint első hallásra tűnhet – 
vallja Dóró Zsolt. – Ha két 
ember párt alkot, s vállvetve, 
egymásra támaszkodva la-
víroznak az életben, az egy 
csodálatos dolog. De van, 
amikor éppen nem egymás-
ra támaszkodnak, mert pél-
dául egy harmadik személy 
is megjelenik a kapcsolat-
ban. Ha objektíven nézem, 
ezekről a dolgokról szólnak 
a festmények, de valójában 
én sem tudom előre, hogy mi 
fog történni a képen, csak a 
végén értesülök erről, mert a 
figuráknak teljesen szabad 
teret adok, és a vásznon ők 
maguk lépnek kapcsolatba 
egymással, de az is lehet, 
hogy semmiféle interakció 
nem jön létre köztük.

Hasonlóan látja a műveket 
a méltató-elemző szakem-
ber, Balázs Sándor is.

– Kettős alkotói szándékot 
látunk. A grafikai alap első-

sorban alak- és formaterem-
tő célokat szolgál, gesztus-
festészeti eljárások pedig a 
komponálás és dekomponá-
lás, az atmoszférateremtés 
lehetőségeit hordozzák. A fi-
gurák mintegy önmagukat 
generálják, csonkítják, bom-
lasztják, idéznek elő állapo-
tokat, kapcsolatokat és vi-
szonylatokat egymással és 
környezetükkel. Persze csak 
akkor, ha közben meg nem 
szűnnek, el nem tűnnek… 
Kik ők ketten? A festő és tár-
sa? A férfi és a nő? Vagy a 
festőt árnyként követő job-
bik, rosszabbik én? Netán a 
festő és tevékenysége? Tehát 
a festészet maga? Minderről 
nincsen semmi bizonyosság. 
A lehetőségek egyenrangú-
an érvényesek lehetnek 
mindegyik képre. Ketten. 
Miközben legfontosabb dol-
gainkban mindannyian 
egyedül vagyunk. Még ha 
ketten is…

A tárlat november 25-ig lá-
togatható.

QQ M. Nagy

Legfontosabb dolgainkban mindannyian egyedül vagyunk. Még ha ketten is… Balázs Sándor (balra) 
és Dóró Zsolt

Dóró Zsolt: Ketten



www.eurofamily.hu

Papilion nedves törlőkendő
többféle, 100 db/cs, 3,2 Ft/db

390 Ft/cs helyett

Nescafé 3in1 azonnal
oldódó kávéspecialitás
többféle, 10x16-18 g, 39 Ft/db,
2166,67-2437,5 Ft/kg

450 Ft/cs helyett

Dolcetta vegyes linzer
1 kg, 780 Ft/kg

890 Ft/db helyett

Kristálycukor
1 kg, 200 Ft/kg

250 Ft/db helyett

Gyermelyi 4 tojásos
száraztészta
többféle, 500 g, 580 Ft/kg

Balconi piskóta
krémmel töltve
többféle, 10x28g, 29 Ft/db, 1035,71 Ft/kg

350 Ft/cs helyett

AKCIÓ! 390Ft/cs

AKCIÓ! 780Ft/db 290Ft/db

AKCIÓ! 290Ft/cs AKCIÓ! 200Ft/db AKCIÓ! 320Ft/cs

2017. november 3–10.

Ajánlatainkkizárólagazérdi EuroFamilyüzletünkben, 2017. november3-tól november10-ig érvényesekakészlet erejéig.

Érd, Budai út 28., Nyitva tartás:H-Szo: 8-20h, V: 9-15h
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Vih ar egy kamra körül
Kluták József helyszínelni 

megy. Kezében iratköteg: az 
intézendő ügyek aktái, meg a 
város térképe, helyszínelései
nek legfontosabb kellékei.

– Szégyen, de két év után is 
csak térképről ismerem meg a 
várost.

Fölbőg a Lada, erőltetett 
hangja után ítélve bejárhatta 
már néhányszor az érdi utcá
kat.

– Kocsi nélkül meg sem tud
nánk mozdulni. Kell a jármű a 
munkához, meg ezekhez az 
utcákhoz is.

Nem egyezkedem!
Nézzük az aktát, vesszük a 

térképet, s máris magabizto
san haladunk Tusculanum 
történelmi emlékű utcája felé. 
K. néni, mint egyetlen remé
nyét, úgy fogad bennünket, s 
panaszolja (amit a birtokhábo
rítási ügyek előadója jól ismer) 
újdonsült tulajdonosa viselt 
dolgait. A vihar egy szenes
kamra körül tört ki, ezt köve
teli magának az újonnan köl
tözött az évtizedek óta birtok
lótól.

– Hová teszem akkor én téli
re a tüzelőmet? – esik kétségbe 
az asszony. Nézzük a tenyérnyi 
tárolót, értéke legföljebb any
nyi, amennyi fedelet az idős 
asszony szenének nyújthat. 
Ugyan ki vitathatja el K. néni 
jogosultságát? Tudja ezt az 
előadó is, mert biztatja: az övé 
a jog a kamrára, s ha valami 
baj van, csak kopogjon be a ta
nácsba. K. néni szemében re
mény csillan, de kétségek kö
zött hagyjuk ott, meddig tart 
vajon ez a bizakodás?

– Sok a birtokháborítás Ér
den?

– Több, mint egészséges 
lenne.

– Mitől perlekedőbbek erre
felé az emberek?

– Nehéz ezt megmondani. 
Érden születtem, de nem em
lékszem, hogy annak idején 
ennyire mindennapos lett vol
na a hajbakapás. Két évet a 
Hajdúságban dolgoztam, ott 
meg egyenesen ritka volt az 
ilyesfajta ügy. Bizonyára oka 
ennek a lakosság vegyes ösz
szetétele is, de mit szóljunk 
akkor, amikor régi jó szomszé

dok vesznek össze, vagy csalá
don belül tör ki a vihar?

– És mit tehet a tanács?
– Megpróbáljuk a lehetet

lent. Békítgetünk.
Mint F. bácsit, az egyik ma

dár nevű utcában. Különleges 
eset az övé, a tulajdonos köve
tett el birtoksértést – a saját 
házában. Történt ugyanis, 
hogy lakottan – tehát F. bácsi
val együtt – vették meg a há
zat, s aztán, hogy költözésre 
került volna sor, erőszakkal 
tudott csak bejutni a tulajdo
nos a saját házába. Abba a ház
ba persze, amit F. bácsi évek 
óta háborítatlanul és jóhisze
műen, sőt jogszerűen bérel. F. 
bácsi most attól fél, hogy elve
szik feje fölül a tetőt.

– Nem lehetne valami egyez
séget kötni F. bácsival? – a kis
öreg kihúzza magát, elfeledke
zik még arról is, hogy előbb 
idegbetegségéről panaszko
dott, olyan magabiztosan 
mondja: Én nem egyezkedem.

Birtokháborítók
– Gyakori a tulajdonosok 

birtokháborítása?
– Sajnos egyre több. Adódik 

abból, hogy anélkül vesznek 
meg telket, házat, hogy meg

néznék, mi a jogi helyzete az 
ingatlannak.

– Mi lehet a megoldás?
– Egyrészt a vásárlók na

gyobb körültekintése. Ezek az 
ügyek szinte már meghaladják 
az erőnket, így kénytelenek 
voltunk bírósághoz fordulni, s 
várhatóan elvi állásfoglalás 
születik e kérdésben – éppen 
az érdi ügyek apropóján.

Megszokott kép az érdi ut
cában, házak között beépítet
len telkek, beépítetlen telke
ken szeméthalom. Egyik 
ilyen föld ügyében fogott tol
lat S., a panasztevő. Mond
ván, a pesti tulajdonos meg
bízásából árulja a telket. De 
ki veszi meg ilyen állapotban. 
Ez utóbbin valóságos roncs
telepet kell érteni, alvázaha
gyott autó, rozsdás tűzhely, 
lyukas fazekak szanaszét. A 
roncsok tulajdonosai, vas
gyűjtésből élő család, de
hogyis akarja elismerni a 
panasz jogosságát.

– Ha olyan fontos ez a telek, 
miért nem művelik meg? – Eb
ben igazuk van, a szemétlera
kásban már kevésbé.

– Holnapra ügye elhordják? 
– kérdezi Kluták József. A csa
lád aprajanagyja együtt ígér 

meg mindent, ami néhány mon
datban megígérhető. A szemét 
elhordása mellett még egy ve
rést is bejelentenek a panasz
lónak.

Jobb békességben
– Nem félő, hogy valóban sé

relem éri a panasztevőt?
– Ezt a lehetőséget sajnos 

nem tudjuk kizárni. Vigaszunk 
legföljebb csak annyi lehet, 
hogy egyegy panasz mögött 
esetleg már évtizedes viták 
vannak és nem a legújabb beje
lentés az oka a viszálynak.

Öt ügy elintézésének a re
ményével térünk vissza a ta
nácsháza udvarára. Sikerülte 
meggyőzni az ügyfelek közül 
egyet is, hogy jobb békesség
ben élni, mint perbenharag
ban – nem tudjuk. Kluták Jó
zsef azt mondja, egyetlen hely
színelő nap értékesebb, mint 
egy hét az akták között.

– Az igazi az lenne, ha min
dig területen lehetne járni – az
tán mosolyog egyet Kluták –, a 
még igazibb pedig, ha egyálta
lán nem lennének birtokhábo
rítási ügyek.

Koffán Éva  
és Major Árvácska

PMH 1980. szeptember 17.

Urbán LászLó – sajtótükör
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Keresse minden héten a postaládájában!

222000333000 ÉÉÉrrrddd, SSSzzzaaabbbaaadddsssááággg tttééérrr 111222. (((SSSiiikkkeeerrr ÜÜÜzzzllleeettthhhááázzz)))
Telefon: 06-23-520-117 E-mail: approhirdetes@erdiujjsagg.pplt.hu

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,
ÉrdMegyei JogúVárosÖnkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300példányban!

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

aaappprrróóóhhh iii rrrdddEEE TTT ÉÉÉ sss iii ááárrr aaakkk
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Műfenyő vagy igazi?
Sokan teszik fel a kér-

dést karácsony előtt, mű-
fenyőt vagy igazit vegyek? 
Vajon ugyanolyan hangu-
lata lesz, mint az igazi-
nak? Kétségtelen, hogy az 
ünnephez hozzátartozik a 
meghittség, a szép fenyőfa 
és a fenyőillat. Évekkel ez-
előtt irtóztunk az áruhá-
zak ritkás ágú PVC fáitól. 
Ma már egy igényes műfe-
nyő pont olyan élethű, 
mint egy igazi. Az illatot 
lehet pótolni fenyőágakkal 
és valódi fenyő asztaldí-
szekkel. A műfenyő szép 
szimmetrikus formájú, 
élénk színű, dús hatású. 
Nem kell faragni, nem fog 
ferdén és görbén állni, 
nincsenek „lyukak” közé-
pen. A műfenyők emellett 

dekorációs célokat is szol-
gálnak. Recepciók, étter-
mek, szállodák, irodák 
kedvelt kelléke az ünne-
pek alatt egy szép feldíszí-
tett karácsonyfa. A műfe-
nyő nem hullajtja levelét, 
januárban csak össze-
csukjuk és következő ün-
nep előtt egyszerűen újra 
felállítjuk. Egyszeri költ-
ség, ami legalább 5–10 
éven át használható. Egy-
koron gyertya volt minden 
fán. Ahogy a tradicionális 
karácsonyi ünnephez a 
fán lévő gyertyákat foko-
zatosan felváltotta az égő-
füzér, ma már LED-es 
fényfüzér, úgy a műfenyő 
is lassan beszökik a min-
dennapokba és egyáltalán 
nem elvetemült gondolat.

www.konczzsuzsa.hu
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november 16. 
csütörtök 19 óra

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

VADVILÁG

Ha örökbe fogadná 
Nyurgát vagy Buk-
sit, vegye fel a kap-
csolatot az Alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd.

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Nyurga 1 év körüli, nagytestű kan 
kutyus. Talált kutyaként került a 
menhelyre nagyon lesoványodva, 
látszott, hogy korábban nem ka-
pott rendes ellátást. Fiatal, mozgé-
kony, még nevelést igényel.

Buksi 3 év körüli, kistestű, ivartala-
nított kan kutyus. Barátságos, játé-
kos, vidám természetű. Általában 
más kutyákkal is jól megfér. Kertes 
házba költözne szívesen, kinti-
benti kedvencnek.



INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOSÖTLETEK A CSALÁD

MINDEN TAGJÁNAK
3-99 ÉVES KORIG

FÓKUSZBANA CSALÁD!

D

Sztárinterjú
Farkasházi Rékával:
Semmi nem volt véletlen és fölösleges

s a környék legforgalmasabb csomópontjain,
kereskedelmi helyein, illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

• A LÉLEK EGÉSZSÉGE
az ősz a változás és az
elengedés időszaka

• ŐSZI HARMÓNIA
bemutatkozik a legújabb
Monik kollekció

• AHOLAFÉRFIAKNAK IS
JÁRAKÉNYEZTETÉS
XXI. századi borbélyszalonok

• HALLOWEEN-I DEKORÁCIÓK
és kirándulási tippek a cs

eresse városunk és
kereskedelmi hely

RÁCIÓK
saládnak

Ke

Veszprém

hely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Szombath

Gasztronómiai -
Borászatimelléklet:
• Az új bor ünnepe

SzentMárton napján
• Magyaros vacsoratipp

Márton-napjára
• Ezerarcú vitaminforrás

- a sütőtök

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

Programajánlóóó
6megyéből

52
73

93
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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!

CSIRIBIRI
Halász Judit koncertje 
gyermekeknek
Belépő 2500 Ft. Jegyek elővételben 
kaphatók a művelődési központ pénz-
tárában.
November 5-én, vasárnap 11 órakor

BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 11-én, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Körmendy Zizi fotókiállítása
A kiállítást megnyitja M. Nagy Péter 
újságíró. Közreműködik a Zithe Random 
citeraduó.
November 3-án, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Az Andreetti Károly Általános Iskola 
és Művészeti Iskola kerámia szakkörös 
növendékeinek kiállítása. Művészeti 
vezető: Szekér Gizi fazekas.
Megtekinthető november 6-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Utak, séták, fotók, emlékek…
Kasza Gábor fotókiállítása
Megtekinthető november 30-ig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Klubnap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 3-án, pénteken 18 órakor

VITALITÁSKLUB
Szív és érrendszer
Előadó dr. Vecsei Magdolna
November 6-án, hétfőn 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

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Klubnap, felolvasás 15.30 órától
Utak és utasok c. őszi pályázat 
díjkiosztója 18 órától
November 10-én, pénteken

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

SZÍNHÁZ
A francia szobalány
Zenés vígjáték a Turay Ida Színház elő-
adásában
November 19-én, vasárnap 15 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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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.

CSILLAGÁSZATI KLUB
Analemma
Látszat és valóság a Nap mozgásában.
Előadó Sípos Kálmán.
A belépés ingyenes!
November 6-án, hétfőn 19 órakor

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Gondolatok a szovjet-finn téli 
háborúról
Megnyitó november 7-én, kedden 17 
órakor
Megtekinthető november 26-ig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI 
FELFEDEZŐK

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

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

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

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!
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FELNŐTTKÖNYVTÁR

KÖNYVAJÁNLÓ
A skandináv irodalom 
gyöngyszemeiből
November 30-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR

FOGLALKOZÁS
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR

ANGOL NYELVI KLUB
November 6-án, hétfőn 18 órakor

ZENEI KLUB
A Magyar Állami Operaház 
aranykora – Déry Gabriella 
művészete
Clementis Tamás operanagykövet 
előadása
November 7-én, kedden 17 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA

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

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

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

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

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

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

TÁRLAT
Ketten
Dóró Zsolt festőművész kiállítása.
Megtekinthető november 25-ig

NOvEMbEr 6., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 DKKA–Érd  
21:10 Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
21:25 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 bibliai Szabadegyetem   70/90. rész
22:55 Mozgás
 sportmagazin
23:25 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

NOvEMbEr 7., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép    
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Egri János Quartet adás
20:35 vámos Miklós beszélgetős műsora
21:40 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Pápai Perucz FC (ismétlés)
23:20 Műábránd
23:40 Mozgás
 sportmagazin
 0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

NOvEMbEr 8., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin

20:00 bibliai Szabadegyetem   71/90. rész
21:00 Székesfehérvár 1956
 dokumentumfilm
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

NOvEMbEr 9., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:50 Sztárportré 123. rész
20:05 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:35  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 DKKA–Érd  (ismétlés)
21:45 Élen állunk  
 sportmagazin
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás
 sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45  Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
 0:00 Párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25   Híradó
 0:40 Tűzijáték

NOvEMbEr 10., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 123. rész
20:00 Műábránd
20:20 békéscsaba 1956
 dokumentumfilm  
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:50   Kecskemét 1956
 portréfilm
22:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:20 Mozgás
 sportmagazin
23:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
  0:05  Híradó
  0:20 Tűzijáték

NOvEMbEr 11., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 Székesfehérvár 1956
 dokumentumfilm   
21:45 bibliai Szabadegyetem   71/90. rész
 dokumentumfilm
22:45   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:15 Tűzijáték

NOvEMbEr 12., 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 békéscsaba 1956
 dokumentumfilm  
22:00 vámos Miklós beszélgetős műsora
23:05  Az 1956-os forradalom hatása Érden
 Pergel Antal előadása
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:50 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:20  Tűzijáték                                  

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

10.00 Zeneválogatás
11.00 A tudomány mai állása
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági iroda

gépkocsivezető
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
Szociális Gondozó Központ és minden szerve-
zeti egységére kiterjedően gépjármű-vezetői és 
szállítási feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés,

•	 legalább „B” kategóriás jogosítvány,
•	 PÁV I. kategóriás jogosítvány,
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló dokumentum 

másolata,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 24. 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 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/760/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: gépkocsivezető;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör betöltése kizárólag a megje-

lölt végzettséggel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó 

jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 24.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági iroda

karbantartó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
a szervezeti egységek területén a javítási és 
karbantartási munkák elvégzése, villanyszerelés, 
vízszerelés, kazánok működésének felügyelete, 
kisebb lakatosmunkák elvégzése, kisebb festés, 
vakolás, javítás, hulladék összegyűjtése, télen 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás és a szervezeti 
egységek telephelyein esetlegesen észlelt és 
jelzett hibák kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-

lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés,
•	 legalább „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•	 fényképes önéletrajz,
•	 végzettséget igazoló dokumentum 

másolata,
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
november 23. 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 

Gondozó Központ – Érd címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/759/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: karbantartó;

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 a munkakör kitöltése kizárólag a megje-

lölt végzettségekkel lehetséges;
•	 az érvényes pályázatot benyújtó 

jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek 
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltéte-
leknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
november 24.

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 pá-
lyázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

AZ ŐSZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az önkor-

mányzat képviselő-testülete 23/2005. (VII.01.) sz. rendelete 
alapján ebben az évben november 11–december 16. között végzi 
el az őszi zöldhulladékgyűjtést.

A biohulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t meg nem hala-
dó mennyiségben, hulladékzsákban vagy legfeljebb 1 méteres 
darabokra vágva és kötegelve helyezheti az ingatlana elé, az 
ütemterven feltüntetett időpontban.

A 0,5 m3-t meghaladó mennyiségű biohulladékot az ÉTH Non-
profit Kft. a zöldhulladék gyűjtése alatti időszakban térítés-
mentesen veszi át a lakosoktól a Sas utcai hulladékudvarban. A 
hulladék beszállításáról, a hulladékudvar üzemeltetési előírá-
sainak betartása mellett, az ingatlantulajdonosnak kell gon-
doskodnia.

A gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlan-
tulajdonosnak kell biztosítani.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el.
A zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbasze-

rűen ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsá-
kokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk.

A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, a zsákokat nem ad-
juk vissza.

Gyűjtés előtt a kihelyezett hulladékról, és a gyűjtés után a 
„tiszta” utcáról az ÉTH Nonprofit Kft. dátumozott fényképfelvé-
telt készít.

Fontos! A gyűjtést egy időben, több helyszínen kezdjük meg, 
ezért a megadott időszak első napján reggel 7 órára kérjük ki-
helyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé.

 ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE

Lapunk az ütemtervet heti 
bontásban, a járatok érkezését 
megelőző lapszámban közli.

2017. NOVEMBER 11.

Aba u. Ábel u. Ádám u. Adél 
u. Ágnes u. Ágoston u. Ágota u. 
Ajtony u. Ákos u. Aladár u. Al-
ispán u. Álmos u. Alsó u. And-
rás u. Angyalka u. Anna u. 
Antal u. Antónia u. Ányos u. 
Apály u. Aranka u. Aranyos u. 
Arató u. Árpád u. Árva u. Atti-
la u. Baján u. Balatoni u. Ba-
lázs u. Bálint u. Barca u. Barót 
u. Béga u. Béke tér Béla u. Bel-
la u. Bendegúz u. Benedek u. 
Berettyó u. Berezna u. Bernát 
u. Berta u. Bertalan u. Blanka 
u. Bodrog u. Bojtár u. Boldi-
zsár u. Borbála u. Borona u. 
Botond u. Budai út Budafoki út 
Bulcsú u. Cecília u. Csaba u. 
Csanád u. Csele u. Csermely u. 
Csikós u. Csilla u. Csongor u. 
Csordás u. Csősz u. Dagály u. 
Dániel u. Dávid u. Demeter u. 
Dénes u. Dezső u. Diósdi út Do-
monkos u. Dózsa Gy. u. Dráva 
u. Duna u. Ede u. Edina u. Edit 
u. Edömér u. Eke köz Elek u. 
Elemér u. Ella u. Előd u. Elvira 
u. Emese u. Emil u. Emília u. 
Emma u. Emőd u. Emőke u. 
Enikő u. Ér u. Erika u. Erna u. 
Ernő u. Ervin u. Erzsébet u. 
Esküdt u. Eszter u. Etelka u. 
Éva u. Felső u Felügyelő u. Fel-
vigyázó u. Fogalmazó u. For-
rás tér Fő út Főnök u. Fürdő u. 
Galga u. Garam u. Gát u. Ge-
reblye köz Gizella u. Gulyás u. 
Hajnalka u. Hamzsabég tér 
Hanság u. Harangvirág u. 
Hármashegyihatár út Harmat 
u. Hérics u. Hernád u. Homo-
ród u. Hortenzia u. Hortobágy 
u. Hősök tere Hosszú u. Hóvi-
rág u. Ida u. Iglice u. Ikravirág 
u. Ildikó u. Ilona u. Infű u. Ipoly 
u. Irén u. Irma u. Iskola köz 
Iszalag u. Izabella u. Izsóp u. 
Jácint u. Janka u. Járom u. 
Jázmin u. Johanna u. Jolán u. 
József A. u. Judit u. Juhász u. 
Júlia u. Jusztina u. Kakukkfű 

u. Kaktusz u. Kakukkhegyi u. 
Kálvária u. Kálvária köz Kál-
vin tér Kamilla u. Kanász köz 
Kankalin u. Kantár köz Kapa 
köz Kapos u. Karolina út Kas-
tély u. Kasza köz Katalin u. 
Kengyel köz Kerék u. Kerka u. 
Kerülő u. Keserűfű u. Keskeny 
u. Kinga u. Kis-Duna u. Klára 
u. Kocsi köz Kodály u. Komó-
csin u. Kondás u. Kornélia u. 
Koronafürt u. Körönd u. Kö-
körcsin u. Körös u. Kötél köz 
Kövirózsa u. Krisztina u. Ku-
tyavári u. Küküllő u. Külső Ró-
mai út Laborc u. Lajta u. Lakó-
telep, Láp u. Lapály u. Latorca 
u. Lendva u. Ligetszépe u. Lili-
om u. Lótusz u. Lovász u. Mag-
da u. Malvin u. Mályva u. Mar-
cal u. Marcella u. Margaréta u. 
Margit u. Mária u. Maros u. 
Márta u. Matild u. Mecset u 
Mécsvirág u. Meder u. Melánia 
u. Mély u. Meredek u. Molnár u. 
Molnárhegyi u. Morva u. Mura 
u. Muskátli u. Nádas u. Napvi-
rág u. Nárcisz u. Natália u. Ne-
felejcs u. Néra u. Nóra u. Nőszi-
rom u. Nyárád u. Nyereg köz 
Nyitra u. Nyúl u. Olt u. Ondova 
u. Orchidea u. Orgona u. Őszi-
rózsa u. Őz u. Pásztor köz Pa-
tak u. Paula u. Pemetefű u. Pi-
pacs u. Piroska u. Poprád u. 
Porcsinrózsa u. Puszpáng u. 
Rába u. Rábca u. Rákos u. Re-
barbara u. Repkény u. Rezeda 
u. Ricinus u. Rima u. Riminyá-
ki u. Római út Rózsa u. Rövid 
u. Sajó u. Sárd u. Sárrét u. Sár-
víz u. Sás u. Sebes u. Séd u. Sió 
u. Sugár út Sulák u. Sulák köz 
Szalajka u. Szamos u. Szántó 
u. Szapári köz Szarkaláb u. 
Száva u. Szegfű u. Széles u. 
Szent Mihály tér Szalvia u. 
Szinva u. Talabor u. Tállya u. 
Tápió u. Tarcal u. Tárcsa köz 
Tárcsázó u. Tarna u. Temes u. 
Temető u. Terasz u. Teréz u. 
Tétényi u. Tisza u. Topoly u. 
Töltés u. Tulipán u. Túr u. Tú-
róc u. Ung u. Vág u. Vető u. Vi-
ola u. Visó u. Zagyva u. Zala u. 
Zápor u. Zuhatag u. Zsil u. 
Zsilip u. Zsitva u.

Közérdekű tájékoztató

15hirdetmény  | 2017. november 2. |

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.

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.

MEGHÍVÓ
Az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat

2017. november 8-án, szerdán 18 órától
a volt II. Lajos Általános Iskolában 

(2030 Érd, Fő u. 42.)
tartja a következő ülését,

amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Antunovits Antal elnök

Bursa Hungarica Ösztöndíj
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 
52/2017. (IX.28.) KÖMÜB határozata alapján ezennel 
kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, 
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
fiatalok számára.
Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.(III.26.) 
Kormányrendelet 18.§ (2) bekezdése alapján kizárólag 
a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egy-
szeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ezt követően a pályázatot kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva a kötelező mellékletek csatolásá-
val lehet benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának határideje 2017. novem-
ber 7.
Benyújtás módja:
•	 személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

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

2030 Érd, Alsó u. 1. címre megküldeni. A boríté-
kon fel kell tüntetni: Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A”, vagy 
„B” típus.

A részletes pályázati felhívások a www.erd.hu honlap 
Pályázatok, álláshirdetések rovatából letölthetők, vagy 
átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza fsz.).

Közérdekű felhívás

Fog yasztói elégedettségmérésről
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2017 őszén is 
Fogyasztói elégedettségmérést végez tisztelt 
Felhasználói körében.
Teszt alapú kérdőívünkben megkérdezzük Felhaszná-
lóinkat ügyintézéseik során gyűjtött tapasztalataikról, 
illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A 
mérés célja szolgáltatásaink színvonalának növelése és 
a felhasználók véleményének meg ismerése.
A mérésben 2500 db kérdőívet küldünk ki postai levél-
ben, véletlenszerűen kiválasztott Felhasználóinknak. 

A honlapon is megtalálható kérdőívünket minden Fel-
használónk kitöltheti és elektronikus formában eljut-
tathatja hozzánk véleményét.
A kérdőív kitöltésére 2017. október 30. és 2017. 
november 26. között van lehetőség.
A Fogyasztói elégedettségi kérdőívünk anomin és 5 perc 
alatt kitölthető Ügyfélszolgálati Irodánkon, illetve hon-
lapunkon: www.erdivizmuvek.hu.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Közérdekű tájékoztatás

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 tele-

fonszámokon, 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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HAMEGVAN
AZÁLOMINGATLAN,

TALÁLJAMEGHOZZÁ
AKEDVEZŐ

ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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Kockaillesztgetők
Az építőjátékok szinoni-

májának is számító LEGO-
kockák illesztgetésén gene-
rációk nőttek fel, s ez most 
is bebizonyosodott a műve-
lődési központban rende-
zett hétvégi kockafeszten.

A KLIKK Lego Hobbi és 
Kiállító Közösség tagjai 
megőrizték a gyerekkori 
szenvedélyt, ami nélkül el-
képzelhetetlen lenne, hogy 
egy-egy kiállításra fölépít-
sék a kockák tízezreiből 
álló látványt: amerikai vá-
rosrészletet felhőkarcoló-
val, vasutat, indián tábort, 
mozgó szerkezeteket vagy 
járműveket. Bényi Sza-
bolcs, a klub egyik érdi tag-

ja például számítógépen 
tervezi meg kamionjait, 
versenyautóit, a komputer 
mondja meg, milyen színű 
és formájú elemből mennyi-
re van szükség egy-egy jár-
mű megépítéséhez.

Azt nehéz volt eldönteni a 
művelődési központ termei-
ben járva, hogy a gyerekek 
vagy az apukák lelkeseb-
bek. Kiss Károly, a klub 
vezetője azt mondja, a kiál-
lított építmények bonyolult-
ságát, az abba fektetett 
munkát és kreativitást a 
felnőttek értékelik jobban, 
míg a kicsiket inkább a ját-
szóházak vonzzák.

QQ (mnp)

A fiatalabbakat korosztályok szerint három játszóház várta

Műveltség és függeszkedés
Már most, ősszel belekós-
tolhattak a felvételibe a 
Kós szakképző iskola köz-
szolgálati ügyintéző sza-
kos végzős diákjai: olyan 
feladatokban próbálhat-
ták ki tudásukat, ügyes-
ségüket, amelyek a rendé-
szeti szakgimnáziumok 
felvételi vizsgáján szere-
pelhetnek.

A mozgásos feladatsort, 
illetve a tesztkérdéseket a 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai állítot-
ták össze, akik több megyei 
középiskolába is ellátogat-
tak a közelmúltban. A próba-
felvételi részint egy általá-
nos műveltséget, tájékozott-
ságot mérő tesztből, más-
részt a fizikai állóképessé-
get felmérő gyakorlatokból 
állt. Mint Tucsányi István 
rendőr alezredes (PMRFK) 
lapunknak elmondta, a diá-
kok nemcsak az elvárások-
kal, hanem saját képessége-
ikkel is tisztába kerülhettek.

– A fiataloknak ugyanany-
nyi idejük volt kitölteni a 
tesztet, mint a valódi felvéte-
lin, és a fizikai gyakorlatok 
is ahhoz hasonlóak: több fel-
adatból – 2000 méter futás, 

felülés, fekvőtámasz, ingafu-
tás, fekvenyomás, helyből 
távolugrás, függeszkedés – 
kellett ötöt kiválasztaniuk 
és végigcsinálniuk. Az ered-
ményeket a helyszínen kiér-
tékeltük, így a diákok fel 
tudnak készülni azokból a 
gyakorlatokból, amelyekben 
esetleg gyengébben teljesí-
tettek – fűzte hozzá az alez-
redes.

A próbafelvételin az érdi 
rendőrkapitányság munka-
társai is részt vettek. Jelen 
volt dr. Szellák Norbert 
rendőrkapitány is, aki la-
punknak elmondta: nagyon 
jónak tartja a kezdeménye-

zést, mert a diákok így meg-
ismerkedhetnek a felvételi 
procedúrával.

A fiatalok természetesen 
több alkalommal is találkoz-
tak már a kapitányság mun-
katársaival: mint Szellák 
Norberttől megtudtuk, az is-
kolai bűnmegelőzési tanács-
adó rendszeresen tart elő-
adásokat az intézményben, 
áldozatvédelmi, bűnmegelő-
zési témákban.

– Próbafelvételit most elő-
ször tartott a rendőrség az 
iskolában; elképzelhető, 
hogy hagyomány lesz belőle 
– tette hozzá.

QQ ÁdÁm Katalin

A próbafelvételin a fizikai állóképességet is felmérték

Tök , minden mennyiségben
Boszorkányok, furcsa lények és töklámpások népesítet-
ték be szombaton az érdligeti tó környékét: itt rendezték 
meg a TökJó Fesztivált, amelyen az esős, hideg idő da-
cára is mintegy háromszázan vettek részt. A tökös prog-
ramok, versenyek mellett egy különleges meglepetés, 
bagolyröptetés is várta a családokat.

Mosolygós és ijesztő, mű-
vészi és kedves töklámpások 
díszítették szombaton az 
érdligeti tavacska hídját. Az 
alkotásokat a nyolcadik al-
kalommal megrendezett 

TökJó Fesztiválra nevező 
gyerekek és felnőttek készí-
tették, otthon vagy akár a 
helyszínen.

A diósdi Illés család nem 
csak a tökversenyre neve-

zett: az édesanya és a gyere-
kek jelmezt készítettek és 
öltöttek erre az alkalomra, 
hiszen nemcsak a legszebb 
lámpásokat, hanem a legöt-
letesebb jelmezeket is díjaz-
ták a fesztiválon.

– Mi minden évben meg-
tartjuk ezt az ünnepet, és 
nagyon kedveljük. A gyere-
kek angol szakosak az isko-
lában, így ismerik a Hallo-
weenhez kötődő angolszász 

hagyományokat – 
mondta az édes-
anya.

A versenyzőket 
– és az érdeklődő-
ket – színpadi 
program is várta: a 
Csengettyű Együt-
tes fellépését köve-
tően a Tranzit Ze-
nekar húzta a talp-
alávalót.

Egy különleges 
csemegével, ba-
golyreptetéssel is 
készültek a szer-
vezők. A Magyar 
Környezetgazdál-
kodási és Vidék-
fejlesztési Társa-
ság jóvoltából a 

gyerekek és a felnőttek kö-
zelebbről is megismerked-
hettek az afrikai uhuval.

Természetesen éhes, 
szomjas sem maradt senki: 
sütőtökleves, kürtőskalács, 
forró tea, forralt bor és 
egyéb finomságok várták a 
fesztiválozókat. A rendez-
vényre kilátogatott T. Mé-
száros András polgármes-
ter is.

Sötétedés körül került sor 
az est fénypontjára: a tökfa-
ragó, valamint a jelmezver-
seny eredményhirdetésére. 
A zsűrizést az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat diákpolgár-
mestere és két képviselő vé-

gezte; a három-három nyer-
tes és a különdíjasok a ren-
dezvény támogatóinak válto-
zatos és különleges ajándé-
kait vehették át.

– Idén is nagyon ötletesek 
voltak a jelmezek, és nem-
csak gyerekek, hanem fel-
nőttek is neveztek. A rossz 
idő dacára mintegy har-
minc-harminc nevezőnk volt 
mindkét versenyen, és körül-
belül háromszázan jöttek el 
a fesztiválra. Olyan jó volt a 
hangulat, hogy este hét után 
ért csak véget a rendezvény 
– mondta lapunknak Martin 
Norbert főszervező.

QQ ÁdÁm K.A diósdi Illés család nem csak a tökversenyre nevezett

A töklámpásokat a jelentkezők készíthették otthon vagy akár a 
helyszínen is

A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Sóskúti depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
MAGÁRA ISMERT?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a
depo03@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat
+36-30-300-9113, aki szívesen ad további információt és tudja amásodik lépést.

• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
 B kategóriás jogosítványa van

érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

Állás lehetőség azonnali kezdéssel!
Kávéautomaták felújításával foglalkozó cégünkhöz
az alábbi munkakörök betöltésére keresünk azonnali

kezdéssel munkatársakat:

Női és férfimechanikai műszerész, betanított műszerész
Feladatok: termékkiadó automaták felújítása,

kábelezése, beüzemelése

Nő és férfi elektronikai műszerész
Feladatok: termékkiadó automaták; LED driver

bekötések; Érmevizsgálók felújítása, pro-
gramozása; Vezérlőpanelek felújítása, javítása

Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai gyakorlat,
megbízhatóság, munkafegyelem, betanítást
követően önálló precíz munkavégzés.

Amit kínálunk: Stabil hosszú távú munkalehetőség;
Versenyképes alapbér + teljesítménybér;
Munkaruha; Tiszta, igényes munkakörnyezet

Munkavégzés helye:
2030 Érd, Kis-Duna utca 5. és 2440 Százhalom-
batta, Erőmű út 18.

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

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

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

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

Jelentkezés:
Önéletrajzzal az címenoffice@brenntag.hu
Érdeklődés raktárvezetőnél: +36 30 990 6638
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Szupervasárnapok
November 5-én „Szupervasárnapot” tartanak az érdi ad-
ventisták. A havonta egyszer jelentkező programokra 
nemcsak az általános iskolás gyermekeket, hanem szü-
leiket is várják.

Számos bibliai történetet 
ismerhetnek meg, sőt azok 
feldolgozására, előadására 
is módjuk lesz az aprósá-
goknak, valamint kreatív 
kézműves foglalkozások és 
kötetlen játékok részesei is 
lehetnek mindazok, akik no-
vember 5-én, vasárnap dél-
után 2 órakor ellátogatnak a 
Hivatalnok utca 36–38. 
szám alatti imaházba, ahol 
a Hetednapi Adventista Egy-
ház Érdi Gyülekezete Szu-
pervasárnapot tart az ér-
deklődőknek.

Mint azt Gyűrűs István-
nétól, a program egyik szer-
vezőjétől megtudtuk, a hétvé-
gi rendezvények ötlete még a 
nyári táborban született. Az 
idei vakáció alatt ugyanis 
huszonhat érdi gyermek vett 
itt részt az egy hétig tartó 
foglalkozásokon, amelyeken 
a megismert bibliai történe-
tekből remek előadások is 
születtek a tábor végére. Mi-
közben a nebulók önfeledten 
játszottak, a szülőkben is 
megfogalmazódott az az 
igény, hogy egymás között 
kibeszélhessék nehézségei-
ket, s együtt keressék a meg-
oldásokat, hiszen napjaink-
ban még a legedzettebb fel-
nőtteket is számos kihívás 
elé állítják a hétköznapok.

Ezért gondolta a lelkész-
házaspár úgy, hogy a gyer-
mekek játékos programjai-
val párhuzamosan, a gyer-
mekneveléssel, konfliktus-
kezeléssel és fegyelmezéssel 

összefüggő vagy épp a pár-
kapcsolati problémákra 
megoldást kínáló előadások-
kal, beszélgetésekkel a szü-
lőket is lefoglalják ezen a 
délutánon. A lelkészfeleség 
elárulta: szereti az embere-
ket, szívesen beszélget ve-
lük, meghallgatja a problé-
májukat, aztán imádkozik 
értük és ha lehet, velük. De 
éppúgy kedveli a szépet, a 
természetet is, a kreatív al-
kotást pedig a lélek ajándé-
kának tekinti. A nyári tábor 
sikerén felbuzdulva férjével 
együtt – aki lelkész és csa-
ládterapeuta is egyben – 
vágtak bele a minden hónap 
első vasárnapján jelentkező 
rendezvénysorozatba, bízva 
abban, hogy nem csak kelle-
mes, de igen hasznos időtöl-
tést is kínálhatnak az általá-
nos iskolásoknak és szüleik-
nek egyaránt – mondta Gyű-
rűsné. Mint megtudtuk, a 
két-három órás foglalkozá-
sokon a lelki táplálék mellett 
finom uzsonnával is várják 
az érdeklődőket.

A második Szupervasár-
napot december 3-án tart-
ják, amikor a karácsonyra 
készülve számos, saját ke-
zűleg készíthető ajándéköt-
letet is megosztanak majd a 
résztvevőkkel, de aki eljön, 
akár magának is kereshet 
megfelelő öltözéket vagy já-
téktárgyat, mert ekkor 
ruha- és játékbörzét is tar-
tanak. 

QQ Bálint Edit

Közösen megélt hagyomány
Október 28-án, szombaton tartotta hagyományos szü-
reti batyus bálját az Erdélyi Magyarok és Székelyek 
Érdi Egyesülete.

A 2014-ben alakult szer-
vezet évente kétszer, tavasz-
szal és ősszel rendez hagyo-
mányőrző bált. A hatodik 
alkalommal megrendezett 
székely bált a magyar és a 
székely himnusz eléneklé-
sével kezdték a résztvevők.

Az est fővédnöke T. Mészá-
ros András, Érd polgármes-
tere, díszvendége pedig dr. 
Aradszki András államtit-
kár, országgyűlési képviselő 
(Fidesz–KDNP) volt, aki be-
szédében az országhatáro-
kon túlmutató nemzeti egy-
ségről beszélt, amelynek 
fontos elemei az ilyen és eh-
hez hasonló hagyományőrző 
bálok is.

Ezután egy ismeretlen 
szerzőjű verset és egy tré-
fás népdalcsokrot halhat-

tak a vendégek. A talpaláva-
lóról, mint mindig, idén is a 
SICULUS együttes gondos-
kodott. Végül a bált Józsa 
Csaba László, az EMSzÉE 
elnöke egy Sebő Ferenc-idé-
zettel nyitotta meg: „A ha-
gyományt nem ápolni kell, 
hisz nem beteg. Nem őrizni 
kell, mert nem rab. Hagyo-
mányaink csak akkor ma-
radhatnak meg, ha megél-
jük őket!”.

Az összejövetel nagy ér-
deklődésre tartott számot, 
hiszen már több mint egy 
héttel korábban elfogytak a 
jegyek. A rendezvény célja a 
közösség fenntartása, épí-
tése és a hagyományok kö-
zös megélése volt.

Annamária és Csilla, 
akik ünnepek alkalmával 

őrzik a székely hagyomá-
nyokat, már korábban is hal-
lottak ezekről a bálokról, de 
idén jöttek el első alkalom-
mal a szüreti mulatságra. 
Ennek megfelelően mindket-
ten népviseletben voltak, 
amivel nem voltak egyedül, 
hiszen a teremben nagyon 
sokan öltöttek tradicionális 
népi ruhát. Táncosok is 
akadtak szép számmal, az 
ünnepség kezdetétől fogva 
népes volt a tánctér. Az ajtó-
ban pogácsa és egy kis pá-
linka várta az érkezőket. 
Mivel batyus bált tartottak, 
a vendégek hatalmas tála-
kon, finomabbnál finomabb 
ételeket hoztak. A megnyitó 
után pedig, egy kis néptánc-
bemutatóval készültek a 
szervezők. A különböző pro-
dukciók után pedig követ-
kezhetett a lakoma és a haj-
nalig tartó vigasság.

QQ MEliska Fanni

A bál kezdetétől fogva népes volt a tánctér



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

(Zsitnyányi Otto raktáros)
„Feletteseim értékelik és elismerik a
munkámat- a megfelelő motivációs esz-
közök mellett. Munkatársaimmal na-
gyon jó személyes és munkakapcsolatot
alakítottunk ki, emiatt munkaidőn túl
is szívesen töltjük együtt a szabad-
időnket.” (Juhász Andrea asszisztens)

Szeretnél Te is ebben a csapatban
raktáros

vagy
logisztikai asszisztens

lenni Sóskúton ?
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
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Érdi termelő üzem keres
kétműszakos munkarendbe
• Alu AWI hegesztőket
• betanított munkásokat
( fizikai munkára)

egyműszakos munkarendbe
• lakatost
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás
Amit elvárunk:
precíz munkavégzés
Amunkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címen vagy a 06-30-335-8307

telefonszámon lehet.
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Driving Mobile Media Innovation
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A ruházati üzletébe

RUHÁZATI ELADÓ
munkatársat keres.

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)

A munkába járás költségét térítjük
(az üzlet Érdről Volánbusszal jól megközelíthető).

Fényképes önéletrajzokat
a toborzas@hadakft.hu e-mail címen várunk.

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

PÁTYI üzleteinkbe (2071 Páty, M1-es autópálya, Sasfészek pihenõhely)
az alábbi munkakörökre keresünk kollégákat, teljes vagy részmunkaidõben:

Feladatok:
» saját receptek alapján

szendvicsek, limonádék,
kávé készítése

» a készletek feltöltése
» vendégek kiszolgálása
» pénztári feladatok ellátása

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

kereskedelemben szerzett szakmai
tapasztalat elõnyt jelent

Feladatok:
» Marché receptúra alapján,

látványkonyhánkban elkészíteni az ételeket

Elvárások:
» fõzés iránti elkötelezett szeretet

(szakképzettség nem feltétel!)
» önálló munkavégzés
» szorgalom

ÉTTERMI MUNKATÁRS SZAKÁCS (NÕ)

KIPR
ÓBÁLN

ÁL

VALA
MI

ÚJAT
?

JELENTKEZZ MÉGMA!
jobs.hu@marche-int.com | +36 20 407 28 72

AMIT KÍNÁLUNK:
versenyképes, fix, 100%-ban
bejelentett jövedelmet
multinacionális cég biztos hátterét
túlóra, vasárnapi-, ünnepnapi- és
mûszakpótlék fizetését

munkába járás támogatását
tervezhetõ munkaidõ beosztást
kellemes munkahelyi környezetet
fiatalos csapatot
számos egyéb juttatást, kedvezmény
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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden főúton buszmegállónál,
vasútállomás közelében külön-
bejáratú egy szoba összkom-
fortos, bútorozott lakás kiadó.
35e Ft+rezsi, kaucióval. 06-20-
312-7676

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

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es eladó. 06-20-
9204261

INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 52
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. 06-20-9204261

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 52
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VÁLLALKOZÁS
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K129 Autósbolt
autó és motorkerékpár alkatrész
Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

25-45% kedvezménnyel,
hőszigetelt redőny, reluxa,

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

REDŐNYAKCIÓ!

06-3
0-29

5-65
55
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ÁLLÁST KERES

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

CSALÁDI HÁZ

Elcserélnénk értékegyeztetéssel
érdi nagytelkes, 105 nm-es csa-
ládi házunkat kisebbre. 06-23-
369-315

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

Szakácsot felveszünk érdi Branco

Steakhouse-ba. 06-20-5735249

Vagyonőröket keresünk Érdre,
üzlet őrzésére, novemberi kez-
déssel. Telefon: 06/70/3797-
140.

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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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.

Érdi elektronikai gyárunkba
keresünkmunkatársakat

• SMT Gépkezelő
• kézi forrasztó
• összeszerelő

munkakörbe, hosszú távra,
igényes munkakörnyezetbe.

hr.pehu@prettl-electronics.com
Érd, Turul u.10. 23/505-840

l kt ik i á
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ÁLLÁST KÍNÁL
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Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken katai.zoltan@homm.hu

vagy 36-20-2369011

Autóbuszokat üzemeltető kft.

keres
a XI. kerületbe.

Középfokú végzettség
előnyt jelent.

és

keresünk XI. kerületbe azonnali
kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.
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Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 52
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 52
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 52
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Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

Kőműves munkák, gipszkarton
szerelés, szigetelés, burkolás.
Alkuképes, minőségi munka!
06-30-393-0228

Festést, mázolást, tapétázást, hi-
deg-, melegburkolást, viacolo-
rozást, dryvitozást, színezést
vállalunk. 06-20/214-9640.

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

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

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás 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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Munkáltatóknak! Tűzvédelmi,
munkavédelmi, HACCP szakta-
nácsadás szakértőtől! Kedvez-
ményes áron! 0620/397-2813

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

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

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 52
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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 51
37

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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Ács és mindenféle famunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,

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

garázskészítést vállalok
kimagaslóminőségben. T: 06-30-563-5544
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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

Eladó Energomat mosógép, 10
db új konvektor, üvegasztal, fa-
gyasztószekrény, 3 személyes
kanapé, jancsi kályha, új kerí-
téslécek, babagyűjtemény. 06-
23-368-951

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

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

Amit kínálunk:
• fix alapbér + jutalék; meglévő ügyfélkör; laptop;
telefon; rugalmas, részben otthonról is végezhető
munka

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a hr.erdiujsag@gmail.com
e-mail címre vájuk.j

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

kkeerreess.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

50
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Els őként a legjobb tíz között
Múlt kedden, lapzártánk után, Bécsben elkészítették az 
EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének párosításait. A 
csoportkörbe jutásért rendezett párharcban Rácz Mari-
anne, az ÉRD kapusedzője a francia Issy Paris-t húzta 
ki az érdieknek, akik szerdán Balatonbogláron játszot-
tak a Magyar Kupa harmadik körében, míg hétvégén a 
Debrecent ütötték ki hazai pályán.

NEKA–ÉRD
A szünetben még 13–12-re 

a házigazda Nemzeti Kézi-
labda Akadémia vezetett, 
ám a második félidőt kilenc 
góllal megnyerte az ÉRD női 
kézilabdacsapata a Magyar 
Kupa harmadik fordulójá-
ban, így elsőként jutott a leg-
jobb tíz csapat közé.

A balatonboglári mérkő-
zéssel kapcsolódott be a küz-
delmekbe az előző évi bajno-
ki eredménynek köszönhető-
en az ÉRD, amely a Nemzeti 
Kézilabda Akadémia NB I/B-
s együttesének vendégeként 
lépett pályára. A találkozó 
elején a Balaton-partiak 
megléptek, de Kiss Nikolett 
és Szabó Laura válaszolt, 
majd Andjela Bulatovics 
góljával a vezetést is megsze-
rezték a vendégek. A folyta-
tásban Kiss Nikolett és Kis-
faludy Anett góljai után 7–7 
volt az állás. A szünetig pe-
dig hiába talált be kétszer is 
Coralie Lassource, valamint 
egyszer-egyszer Tóth Gab-
riella és Mariama Signaté, 
a pihenőre egygólos hazai 
előnnyel vonultak a felek.

A fordulás után Katarina 
Krpezs-Slezák és a francia 
balszélső megfordították a 
meccset, s a fáradó házigaz-
da ellen nem sokkal később 
már négy góllal vezettek. A 
végjátékra hatgólos fórral 
érkező ÉRD végül 31–23-as 
győzelemmel búcsúztatta el-
lenfelét.

ÉRD–DVSC-TVP
A 29–24-es végeredmény 

nem tükrözi a két csapat 
közti különbséget, hiszen a 
K&H női kézilabdaliga hato-
dik fordulójában a DVSC-
TVP már tizenkilenc perc 
után tízgólos hátrányban 
volt az ÉRD vendégeként.

Tone Tiseljék minden bi-
zonnyal több reménnyel ér-
keztek Érdre, de ez még an-
nak ellenére is elszállt, hogy 
a szünetig valamelyest felja-

vult a játékuk, de az utazóse-
bességre visszakapcsoló 
hazaiak ellen így sem sike-
rült csökkenteniük a hát-
rányt a vendégeknek.

A fordulás után pedig ne-
gyedórán keresztül stagnált 
a kilenc-tízgólos különbség. 
Aztán a játékrész derekán a 
tizenkét gólos érdi előnyt 
követően Szabó Edina az 
addig kevesebb lehetőséget 
kapókat is bevetette, így a 
kezdő sorával játszó DVSC 
ugyan már nem reményked-
hetett a pontszerzésben, de 
sikerült kozmetikáznia az 
eredményen, s „csak” öt gól-
lal kapott ki a rendkívül ma-
gabiztosan, fegyelmezetten 
és jó hozzáállással játszó 
érdiektől.

– A mérkőzés nagy részé-
ben remekül játszottunk: fe-

gyelmezetten, gyorsan, pon-
tosan, ezért maximálisan 
elégedettek lehetünk. Sike-
rült azt a sebességet felven-
ni az első pillanattól kezdve, 
amire nekünk szükségünk 
volt. Az is látszott viszont, 
hogy ahogy egy kicsit kevés-
bé koncentráltak a játéko-
sok, az ellenfél azonnal ki-
használta ezt és egy kedvező 
második félidőt tudott pro-
dukálni. Nagyon örülök a 

győzelemnek és büszke va-
gyok a csapatra – mondta 
Szabó Edina.

Az ÉRD legközelebb no-
vember 4-én, 18 órakor, a Du-
naújvárosi KKA vendége-
ként lép pályára.

QQ Domi

EHF KUPA
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) bécsi központjában elkészí-
tették az EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének sorsolását. A Rácz 
Marianne segédletével lezajló sorsoláson az ÉRD azt a francia Issy 
Parist kapta, amelyet tavaly, a második körben kettős győzelemmel 
búcsúztatott. Az első mérkőzést november 11-én, 16 órakor rende-
zik az ÉRD Arénában, a visszavágóra november 18-án, 20 órakor 
kerül sor Párizsban.

Az elmúlt három közül a DVSC elleni meccs tűnt a legtöbb izgalmat 
tartogatónak, de ez lett a legsimább 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

NEKA–ÉRD  
23–31 (13–12)
Balatonboglár, 300 néző. V: 
Fehér V., Répás
Gólszerzők: Kiss N. 6, C. Las-
source, Krpezs-Slezák 5-5, 
Tóth G. 4, A. Bulatovics, Klivi-
nyi 3-3, Kisfaludy, M. Gon-
zález, Szabó L., Roberts, Sig-
naté 1-1.

ÉRD–DVSC-TVP 
29–24 (17–8)
ÉRD Aréna, 1350 néző. V: Mi-
zsák, Schmidt
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLE-
ZÁK 9 (3), M. González 3, A. 
Bulatovics 1, Kisfaludy 2, Klivi-
nyi 4, C. Lassource 1. Csere: 
Foggea (kapus) SIGNATÉ 2, 
TÓTH G. 5 (2), Szabó L., Gávai, 
Kiss N. 2, Roberts, Bernát. Ve-
zetőedző: Szabó Edina. Hét-
méteresek: 6/5, ill. 1/1.

Remek deltás mini nyitás
A Delta RSE Érd rendezésében, a Bolyai János Általános Iskolá-
ban kezdődött meg az országos mini röplabdabajnokság kvali-
fikációs sorozata. A házigazda egyesület a nyolc csapatot felvo-
nultató viadalon a csoportkörben az UTE második csapatát és a 
Szolnoki Sportiskolát is három szettben győzte le, majd ugyan a 
Kaposvári Röplabda Akadémiától 2:1-re kikapott, de csoportmá-
sodikként ment tovább a keresztjátékba, ahol a másik kvartettet 
megnyerő BVSC-t legyőzték, így ismét a Kaposvárral néztek far-
kasszemet Czidor Dániel tanítványai. A döntőben összejött a re-
váns, s az érdiek nyerték az OMB kvalifikációs viadalának első 
fordulóját.

Nem álltak a szőnyeg szélén
Ketten is dobogóra állhattak az Érdi Spartacus SC-ből a pester-
zsébeti Kruj István Sportcsarnokban rendezett kadet korosztá-
lyú kötöttfogású országos bajnokságon. Mindezt annak elle-
nére, hogy betegségek sújtották az Érdi Spartacust, így többen 
is kihagyni kényszerültek a korosztályos országos bajnokságot, 
emiatt a megszokottnál kisebb létszámmal léptek szőnyegre 
az egyesület birkózói. Az érdiek közül végül Berta Mike (63 kg) 
és Végh Artúr (85 kg) is a dobogó legalsó fokára állhatott, míg 
Varga Dániel a százkilósoknál a pontszerző, ötödik helyet sze-
rezte meg.

QQ DB

Döntősök a mastersesek

A Masters SE valamennyi párosa és formációja kvalifikálta magát 
az akrobatikus rock and roll országos bajnokság döntőjébe, mi-
után eredményesen szerepeltek a hétvégi területi versenyen. A 
pestszentimrei sportkastélyban megtartott rendezvényen négy 
érmes pozíciót szereztek Sárfy Krisztina tanítványai. Első helye-
zést ért el a felnőtt mezőnyben a Rakéták kisformáció, amely ki-
lenc induló között sem talált legyőzőre. Szintén első lett a junio-
rok korosztályában a Bradács Tamara–Záhonyi Patrik páros. 
Ezüstérmet szerzett a Royal Flush nemzetközi nagyformáció a 
felnőtteknél, míg egyaránt harmadik lett a junioroknál Szalai 
Alexa és Gábor László, valamint a serdülök között Szalma Borka és 
Barthos Bence. Továbbá hatodik helyen zárt az Express kisformá-
ció a serdülőknél és hetedikként végzett a Dexter’s Girls children 
nagyformáció. 

QQ PP

RÖVIDPÁLYA

A junior korosztályában első Bradács Tamara–Záhonyi Patrik páros
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TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

WWW.FACEBOOK.COM/HANDBALLERDWWW.HANDBALLERD.HU
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17:00

NOV. 11.
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GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK,
ÉS SZURKOLJ NEKÜNK!
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ÉRD ISSY PARIS HAND
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Tokióba készül 
az érdi karatés

A pontszerző, ötödik he-
lyet szerezte meg az október 
25–29-e között Tenerifén 
rendezett tizedik kadet, ju-
nior és U21-es karate-világ-
bajnokságon az érdi Botos 
Botond.

A 2020-as tokiói olimpia 
programjába bekerülő kara-
te korosztályos világbajnok-
ságán éreztette hatását a 
sportág ötkarikás jelenléte, 

hiszen a fiatalok legnagyobb 
megmérettetésén hatalmas 
létszámmal, 109 országból 
1800 versenyző lépett tata-
mira. A magyar színeket 29-
en képviselték Spanyolor-
szágban.

A kadet korosztály-
ban, a 63 kilogram-
mos súlycsoportban 
érdekelt Botos Bo-
tond kümitében (küz-
delem) a Koroibosz 
KRSE versenyzője-
ként egy döntetlennel 
és három győzelem-
mel egészen a bronz-
mérkőzésig menetelt, 
itt viszont vereséget 
szenvedett és a pont-
szerző, ötödik helyet 
szerezte meg. Az érdi 
sportoló nyolcéves 
korában kezdte űzni 
a sportágat, célja mi-
nél több versenyen 
részt venni, és az 
olimpiai játékokon 

képviselni hazáját.
Felkészülését és a verse-

nyen való részvételét az Érdi 
Önkormányzat is támogatta.

QQ Domi

Hat  null után kettő kettő
Az Ercsi Kinizsi elleni kiütéses Magyar Kupa-továbbju-
tás után az Érdi VSE a bajnokság 12. fordulójában a leg-
jobb formában lévő Pápai Perutz FC-t látta vendégül, s 
ugyan megtörte a vendégek jó szériáját, de ennek ellené-
re leszorult az első helyről.

Ercsi Kinizsi–Érdi VSE 
0–6 (0–2)

A Fejér megyei első osz-
tályban szereplő Ercsi Kini-
zsi ellen lépett pályára a Ma-
gyar Kupa hetedik fordulójá-
ban, a legjobb 32 közé jutá-
sért az Érdi VSE.

Az első félidőben hiába do-
minált a vendégegyüttes, az 
első gólt csak a 36. percben 
sikerült megszerezni, ami-
kor Kelemen Patrik bal ol-
dali nagy bedobása után Bo-
zsoki Imre csúsztatott a 
kapu hosszú oldalába. Négy 
perccel később Kelemen is 
betalált, szépen cselezte be 
magát, s balról lőtte ki a 
kapu hosszú oldalát.

A szünet után nem kegyel-
meztek az érdiek, hét perc 
elteltével Németh Gábor 
Vince remek bal oldali be-
adását röviden érkezve fejel-
te a hazai kapuba Pál Sza-
bolcs, majd Kárász Kriszti-
án buktatása után Melczer 

Vilmos értékesítette az első 
tizenegyest. A folytatásban 
Csiszár Zoltán is fejelt egy 
gólt a 79. percben, a 0–6-os 
végeredményt pedig a Balá-
zsovics Máté buktatásáért 
járó tizenegyessel Koós Gá-
bor állította be.

Érdi VSE–Pápai  
Perutz FC 2–2 (0–1)

Az NB III Nyugati csoport-
jának 12. fordulójában az Érdi 
VSE a legutóbbi öt meccsét 
kapott gól nélkül megnyerő 
Pápai Perutz FC-t fogadta.

A mérkőzés elejétől kezd-
ve az érdiek akarata érvé-
nyesült, de a lehetőségek ki-
maradtak. Aztán a vendégek 
a semmiből szerezték meg a 
vezetést, amikor egy hazai 
védelmi hibát kihasználva 
Németh László passzolt az 
érdi kapuba.

A fordulás után Kelemen 
Patrik egyenlített, amikor 
szépen harcolt meg a labdá-
ért, majd elpasszolt Sánta 
mellett. Az 59. percben pedig 
már vezetett a házigazda, 
amikor Kelemen lövését 
csak oldalra ütötte a pápai 
kapus, majd a lecsorgót Tár-
kányi Gergő passzolta az 
kapuba. De hiába zárhatta 
volna le a mérkőzést az érdi 
csapat, a 75. percben egy bal 
oldali beadás után a vendé-
gek csereként pályára lépő 
támadója, Jurik Patrik ér-
kezett jól, s közelről az érdi 
kapuba fejelt. A végjátékban 
az érdiek kapufáig is jutot-
tak, de nem tudták meglőni 
harmadik góljukat, így a fe-
lek megosztoztak a ponto-
kon (2–2).

– Abban biztos voltam, 
hogy fogunk gólt szerezni, 
abban nem, hogy kapunk 

kettőt. Úgy gondolom, az 
érdi csapat sokkal többet 
tett a három pont megszer-
zéséért, sajnos nem sikerült 
– értékelt Limperger Zsolt, 
az Érdi VSE vezetőedzője.

A pontvesztés miatt az ér-
diek visszacsúsztak a tabel-
la második helyére, hiszen a 
hazai pályán a Veszprémet 
legyőző Kaposvárnak több 
győzelme van. Az Érdi VSE 
legközelebb az NB III Nyuga-
ti csoportjának 13. körében 

november 4-én, 13.30-kor a 
VLS Veszprém vendégeként 
lép pályára.

QQ Domonkos Bálint

Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, 
Bozsoki, Csiszár, Pintér N. 
(Tárkányi, 59.) – Koós, Kónya 
(Pallagi, 67.), Melczer – Kele-
men P., Pál Sz. (Balázsovics, 
63.), Németh G. V. Gólszerzők: 
Bozsoki (36.), Kelemen P. (40.), 
Pál Sz. (52.), Melczer (66. ti-
zenegyesből), Csiszár (79.), 
Koós (81.)

Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, 
Bozsoki, Pallagi, Pintér N. – 
Koós (Németh G. V., 81.), Kó-
nya, Melczer – Balázsovics 
(Tárkányi, a szünetben), Pál 
Sz., Kelemen P. Gólszerzők: 
Kelemen P. (54.), Tárkányi (59.), 
ill. Németh L. (35.), Jurik (75.)

A legjobb 32 között az Érdi VSE a Magyar Kupában 
 (Fotó: Balogh István)
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L&J
Fashion Ruházati szaküzlet

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

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

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