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

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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MARCELL ÉKSZER

Cím: ÉRD, INTERSPAR Iparos u. 7.

Megérkeztek
ÚJ ARANY, EZÜST ÉKSZEREINK

az olasz kiállításról.
Megszokott minőségben hatalmas

választékkal várjuk kedves vásárlóinkat.

Érden csak nálunk!
Bemutatjuk COEUR DE LION

ékszerkollekciónkat!
Újdonság! BERING órák

a letisztult kifinomultság.
Nézzemeg imádni fogja!
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„Nem lehetetlen sok tanulás mellett a sportot magas szinten űzni”
Interjú Dömötör-Mátrai Beátával, a Delta RSE vezetőedzőjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 43. szám    2017. november 8.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ref ormáció 500: emlékezés és előretekintés
Közös istentiszteleten ünnepelte a 

reformáció jubileumát az érdi evan-
gélikus, református és baptista fele-
kezet október 31-én a Kálvin téri 
templomban. Luther Márton a legen-
da szerint 1517. október 31-én tűzte ki 
95 tételét a wittenbergi vártemplom 
kapujára, ami reformok sorát ered-
ményezte az élet minden területén, 
átalakította Európa korabeli vallási 
térképét, megújította a hit világát. Az 
istentiszteleten hat lelkész szolgált: 
Fórizs Gyula Zsolt baptista lelki-
pásztor, Labossa Péter és Labossáné 
Kővágó Anita evangélikus lelkész, 
Erdélyi-Takács István, Literáty 
Zoltán és Tar Zoltán református lel-
készek (képünkön balról jobbra), 
Varga György baptista lelkipásztor 
(a bal szélen) pedig csak részt vett 
rajta. Fontos a megemlékezés is, de a 
reformáció csak akkor érvényes és 
útmutató, ha átformál minket, és egy 
kicsit megváltoztatja az életünket – 
hangsúlyozta lapunknak Erdélyi-Ta-
kács István.  n 3. oldal

Sztárvendégek karácsonykor

Jövőre is folytatódnak a szépkorúaknak szervezett vá-
rosi programok – többek közt erről született döntés 
az Idősügyi Tanács ülésén, ahol kiderült: a december 
14-ei karácsonyi gálán Kovács Kati, Balázs Klári és Kor-
da György lép fel az Arénában.  n 7. oldal

A természet intim közelsége

A manapság ránk zúduló képi információözönben 
csak a különleges látvány kelti fel az érdeklődésünket. 
A közelfényképezés ilyen lehetőséget kínál a fotográ-
fusnak, ahogy ezt Körmendy Zizi tárlatán is láthatjuk a 
művelődési központban.  n 9. oldal

Megszépül az Ága-Boga

Beszélgetéssel, főzéssel egybekötött egész napos kö-
zösségi munkát hirdetett meg múlt csütörtökre az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, hogy 
rendbe tegyék, szépítsék, közösségi térré alakítsák a 
Kutyavári úton található épületüket.  n 19. 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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Eml ékezés, hálaadás és előretekintés
Közös istentiszteleten ünnepelte a reformációt az érdi 
evangélikus, református és baptista felekezet október 
31-én a Kálvin téri templomban.

Luther Márton a legenda 
szerint 1517. október 31-én 
tűzte ki 95 tételét a witten-
bergi vártemplom kapujára, 
ami reformok sorát eredmé-
nyezte az élet minden terüle-
tén, átalakította Európa ko-
rabeli vallási térképét, meg-
újította a hit világát. Luther 
és a későbbi reformátorok, 
illetve a reformáció hatása a 
politika, a gazdaság, a zene, 
a jogtudomány, a nemzeti 
nyelvek és a modern termé-
szettudomány kibontakozá-
sa, illetve átalakulása terén 
is tetten érhető.

Az ötszáz éves jubileumra 
országszerte különféle ren-
dezvényekkel, ünnepi isten-
tisztelettel emlékeztek októ-
ber utolsó napján. Érden há-
rom felekezet ünnepelt 
együtt a Kálvin téri reformá-

tus templomban. Az isten-
tiszteleten hat lelkész szol-
gált: Erdélyi-Takács Ist-
ván, Literáty Zoltán és Tar 
Zoltán református lelki-
pásztorok, Labossa Péter és 
Labossáné Kővágó Anita 
evangélikus és Fórizs Gyu-
la Zsolt baptista lelkész.

– Az egyháznak szüntele-
nül meg kell újulnia – tartja a 
középkori latin mondás. 
Fontos a megemlékezés is, 
de a reformáció csak akkor 
érvényes és útmutató, ha át-
formál minket, és egy kicsit 
megváltoztatja az életünket 
– hangsúlyozta lapunknak 
Erdélyi-Takács István, hoz-
zátéve: a reformáció 500. év-
fordulója alkalmából or-
szágszerte és Érden is több 
kiállítást, istentiszteletet, 
koncertet és egyéb rendez-

vényt tartottak – és lesznek 
is még idén események a re-
formáció jegyében –, ám 
ezek az október 31-ei isten-
tiszteletben csúcsosodtak 
ki.

– Ötszáz évre visszatekin-
teni nagyon nehéz a mai em-
ber számára. Ebben segít 
bennünket az, hogy Isten 
igéje örök és állandó. Az Úr-
jézus Isten szent lelke által 
segít abban, hogy ez az öt-
száz év könnyen áthidalható 
legyen, és jelentőségét, kin-
csét a mai nap is aktuális 
módon meg tudjuk élni és 
szólaltatni – fogalmazott La-
bossa Péter, hangsúlyozva: 
ez a nap emlékezés, hála-
adás és előretekintés, annak 
a reménységével és örömé-
vel, hogy Jézus Krisztus teg-
nap, ma és mindörökké 
ugyanaz.

– Hivatalosan ma lezárul-
nak a rendezvények, de a re-
formáció, mint lelki folya-
mat, sohasem zárul le. Ad-
venti szerdáinkon a refor-
máció alappilléreit fogjuk 
sorra venni, és az igehirde-
tések is erről szólnak majd 
– zárta szavait az evangéli-
kus lelkész.

– Ötszáz évvel ezelőtt elin-
dult valami új dolog Európá-
ban, ami átterjedt az egész 
világra, és meghatározza a 
protestantizmus lényegét. 
Lutheránusok, kálvinisták, 
anabaptisták kezdtek vala-
mi új dologba ekkor. Mi, bap-
tisták, harmadik ágként in-
nen származunk, a gyökere-
ink ide nyúlnak vissza. Em-
lékeznünk kell arra, honnan 
jöttünk, innen tudjuk, mer-

refelé fogunk tartani – emel-
te ki Fórizs Gyula Zsolt.

– Az érdi baptista gyüleke-
zet az október hónapot a re-
formáció ünnepének szentel-
te, és a reformáció öt alapve-
tő hittételét, az öt solát ünne-
peltük oly módon, hogy pün-
kösdi, evangélikus, reformá-
tus lelkipásztorok is igét 
hirdettek, így kifejezve azt 

az egységet, ami a protes-
tantizmuson belül összeköt 
bennünket – zárta szavait a 
baptista lelkész.

Az istentisztelet ünnepi 
mivoltát hangsúlyozták a ko-
molyzenei betétek: Szalai 
Hajnalka orgonán, Dobo-
vits Edina és Balog Nella 
pedig csellón játszott.

QQ ÁdÁm Katalin

A reformáció 500. évfordulóját az elmúlt hónapokban több érdi 
rendezvényen is ünnepelték: szeptember 3-án a főtéren istentisz-
telettel, családi programokkal és kiállításmegnyitóval emlékeztek, 
az Érdligeti Református Egyházközségben szeptember végén is-
meretterjesztő programokban gazdag családi napot tartottak, ok-
tóberben a Magyar Földrajzi Múzeumban nyílt kiállítás a középkori 
magyar vándordiákok életéről. Az evangélikus gyülekezet múlt 
hónapban iskolás csoportoknak szervezett kirándulást a reformá-
ció városaiba: Debrecenbe, valamint Sopronba. A baptista imaház-
ban pedig november 7-éig volt látható a Biblia és a reformáció 
című kiállítás. A reformáció áthatott szinte minden idei egyházi 
programot: kirándulások, nyári táborok, gyülekezeti napok fő té-
mája volt.

Labossa Péter evangélikus lelkész elmondta: a jubileumi évnek las-
san vége, de a reformáció, mint lelki folyamat, sohasem zárul le
  (Fotó: Ádám Katalin)

A reformáció 500. évfordulóját több érdi rendezvényen is ünnepel-
ték. Októberben a Földrajzi Múzeumban nyílt kiállítás a középkori 
magyar vándordiákok életéről  (Fotó: Boros Sándor)
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Örö k forgás az élet röppályáján
Pici kora óta a sport jelenti számára az életet. A kamasz-
kori lázadásokon akaratának, elszántságának, no meg a 
szülői támogatásnak köszönhetően túljutott, és nagy ívű 
sportkarriert futott be. Az ő nevéhez fűződik a Delta 
Röplabda Sportegyesület megalapítása. Szigorú edző-
nek tartja magát, aki ragaszkodik az elveihez, mert vall-
ja, hogy csak ezek mentén lehet minőségi munkát vé-
gezni. Dömötör-Mátrai Beátával, a Delta RSE vezető-
edzőjével beszélgettünk.

n ÁdÁm Katalin

– Találkozásunk legelején 
azt mondta, hogy nehéz lesz 
másról beszélgetnünk, mint 
a sportról, annyira szerves 
szerepet játszik az életében. 
Mikor kezdődött ez az életre 
szóló szerelem?

– Mióta az eszemet tudom, 
sportolok. Még nem voltam 
hároméves, mikor anyukám 
beíratott ovis tornára. Édes
anyám gyulai lány, a gimná
ziumban ismerkedett meg a 
kosárlabdával, a testnevelés
tanára ösztönzésére, aki kö
zölte vele: ha nem hajlandó 
kosarazni, megbuktatja. Így 
aztán felvette a kosárlabdát, 
amit úgy megszeretett, hogy 
érettségi után a fővárosban, 
a Spartacusnál folytatta, hu
szonhárom éves koráig. Így 
nem is volt kérdés, hogy mi is 
sportoljunk a húgommal.

– És miért nem a kosárlab-
dát választották?

– Újpesten nőttem fel, ti
zenkét éves voltam, mikor 
átköltöztünk Rákospalotá
ra. Sporttagozatos osztály
ba jártam egy olyan iskolá
ban, amely az Újpesti Dózsa 
utánpótlásbázisa volt. Ötö
dik osztálytól kötelező volt 
a Dózsa valamelyik szak
osztályánál sportolni, és 
mivel kosárlabda nem volt, 
csak röplabda, így azt vá
lasztottam. Kezdetben nem 
tetszett. Nyüzsgő gyerek 
voltam, serdülőként voltak 
lázadásaim. Édesanyám 
azonban nem engedett: 
spor tol nunk kellett.

– Jutott idő a tanulásra, a 
barátokra?

– Persze, ez nem volt gond. 
A baráti társaságunk is a 
sportolók közül került ki, hi
szen minden osztálytársam 
választott valamilyen sport

ágat. Ami a tanulást illeti: 
nemcsak a magam, hanem a 
már érettségizett, egyetem
re járó lányaink példáján is 
látom, nem lehetetlenség sok 
tanulás mellett sem a spor
tot magas szinten űzni. Eh
hez persze olyan elszántság, 
akarat, kemény időbeosztás 
kell, amit valóban nem so
kan tudnak felmutatni. Ter
mészetesen az én életemben 
is volt olyan, hogy „menjen a 
bánat edzésre”. Ilyenkor az 
anyukám hátulról „lerugdo
sott”, és amikor már lent vol
tam edzésen, nem volt sem
mi bajom. Kell a szülői támo
gatás, megerősítés, nem 
csupán a sportban, hanem 
minden nagy erőbefektetést 
igénylő pályán. Nálunk édes
anyám és édesapám maxi
málisan mellettünk álltak 
mindig.

– Textilipari szakközépis-
kolát végzett. Miért erre esett 
a választása?

– Bár a sport betöltötte az 
életemet, nagyon szerettem 
a természetet, az állatokat. 
Tizennégy évesen erdész 
szerettem volna lenni, de 
nem vettek fel a soproni kö
zépiskolába, mert lány vol
tam. Végül a textilipari 
szakközépben kötöttem ki. 
Igazából nem bánom: tud
tam mellette folytatni a 
sportot, és az osztályközös
ség is jó volt. Technikusi 
végzettséget is szereztem, 
sőt, a könnyűipari műszaki 
főiskola textilipari szakára 
is jártam egy évet, de aztán 
otthagytam – nem volt az én 
világom. A röplabda körül 
forgott az életem: sportállá
som volt a BVSCnél, napi 
két edzéssel, a kettő között a 
MÁV biztosítóban admi
nisztrációs munkát végez
tem. Négy év múlva, akkor 
már a BSEben sportoltam, 
letettem egy mérlegképes 
könyvelői vizsgát.

– Ez most segítséget jelent-
het az egyesületnél.

– Nem könyvelek. Jobban 
járunk, ha én az edzéseket 
csinálom, és édesanyám 
könyvel nekünk. Mikor még 
Pesten játszottam, dolgoz
tam nála is esténként. Szük
ségem volt arra, hogy a moz
gás mellett más jellegű mun
kát is végezzek, az agyamat 
is tornáztassam. Később el
végeztem a TF edzői szakát, 
és sportmasszőr végzettsé
gem is van, ezt Nyíregyhá
zán szereztem, szintén az 
edzések mellett.

– Hány városban, hány 
csapatban játszott eddig?

– Budapesten kezdtem: 
Újpesti Dózsa, Tungsram, 
BVSC, BSE, innen mentem 
Nyíregyházára, volt egy ki
térőm Kecskemétre, onnan 
vissza Nyíreg yházára, 
majd Miskolcra, és végül is
mét a BSE.

– Melyik volt a kedvenc vá-
rosa?

– Nyíregyházán nagyon 
szerettem játszani, részben 
a kisvárosi jellege miatt, 
részben azért, mert többszö
rös bajnokok lettünk. Na
gyon szerettek, ismertek 
minket, az emberek kedve
sek, segítőkészek voltak. A 
BSEben is voltam bajnok, 
2006ban, de nem érzékel
tem annyira a közönség sze
retetét, mint Nyíregyházán.

– Nem volt nehéz az ál-
landó költözés, kiszakadni 
egy város életéből, a bará-
tok közül?

– Az első költözés volt a 
legnehezebb, amikor más 
városba kerültem, mint ahol 
a családom, a barátom élt. 
Ugyanakkor bennem volt a 
várakozás, az új lehetőség 
érzése, ami lendületet adott. 
Először persze minden bú
tort vittem magammal, ké
sőbb már csak a mosógépe
met, ami az M3as autópá
lyát nagyon sokszor meg
járta…

– Az utolsó állomás Érd 
volt. Ide honnan költözött?

– Miskolcról. A férjem la
kott Érden. 2003ban ismer
kedtünk meg Horvátország
ban. Strandröplabdáztam, 
és az az évem nem sikerült 
valami jól. Anyukámék sze
rettek volna valamivel ki
zökkenteni, ezért unszoltak, 
hogy menjek velük nyaralni. 
A férjem búvároktatóként 
volt kint Horvátországban; a 
húgom és édesapám nála bú
várkodott, így ismerkedett 
meg a családdal. Én kint ül
tem a parton, Arisztotelészt 
olvastam búbánatomban, ő 
pedig leült mellém… Miután 
hazatértünk, hetente utazott 
hozzám Miskolcra, és 2005
ben, mikor feljöttem a BSE
hez, hozzá költöztem.

– A férje az egyesület elnö-
ke, van még ideje mellette 
búvárkodni?

– 2007ben alapítottuk az 
egyesületet. Akkoriban még 
belefért, hogy a búvárokta
tást komolyan csinálja, de 
ahogy az egyesület folyama
tosan növekedett, egyre több 
lett a teendő. A férjemet be
választották a Magyar Röp
labda Szövetség elnökségé
be, ott is lettek kötelezettsé
gei, így az életét már jórészt 
a röplabda tölti ki. Búvár

kodni még szoktunk – velem 
is megszerettette ezt a spor
tot, sőt, a kislányom is me
rült már –, de csak nyaranta 
egyegy túrán. Olyan él
ményt ad a búvárkodás, mint 
az űrhajós lebegés: csodála
tos lemerülni a vízi világ 
csendjébe, nyugalmába.

– A kislánya első osztályos. 
Sportol már?

– Hogyne. Úszik és röplab
dázik, heti négyöt alkalom
mal edz. Még nem alakult ki, 
mi lesz a fő sportja.

– Hány éves korban látszik, 
mekkora labdaérzéke van 
egy gyereknek?

– Ha már pici korában 
megismerkedik a labdával, 
és szabadon játszhat vele, az 
nagyban fejleszti ezt az ér
zéket. Nálunk van mindenfé
le labda, kicsi és nagy, amit 
kipróbálhatott, nemcsak 
kint, hanem a lakásban is, 
sosem volt gond, hogy eset
leg lever valamit. Három
négy évesen már pattogtatta 
a labdát, hátrafelé szlalo
mozva. Ehhez persze kell 
érzék is. Sajnos, a mai gyere
kek későn kapnak a kezükbe 
labdát.

„Sokszor mondják, hogy fafejű vagyok, de én ezt felvállalom”
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– Az egyesületben meny-
nyi idősek a legfiatalabb 
gyerekek? 

– Nyolc-kilenc évesek, ők 
úgy tizenöt-húszan lehet-
nek. Az összlétszámunk már 
száz feletti.

– Mitől olyan népszerű ez a 
sportág?

– Sokan szeretnek csapat-
ban játszani, de nem jön be 
nekik a test-test elleni küz-
delem. Nekik a röplabda na-
gyon jó választás. Ráadásul 
amatőr szinten a fiúk és a 
lányok együtt tudnak ját-
szani.

– Térjünk vissza még egy 
kicsit az aktív sportpályafu-
tásához: melyik eredményé-
re a legbüszkébb?

– Strandröplabdában és 
teremröplabdában is voltak 
nagyon szép eredményeim. 
Voltam strandröplabda-ki-
rálynő 1996-ban, arra na-
gyon büszke vagyok, terem-
röplabdából pedig nemcsak 
az arany-, hanem több 
ezüstéremre is. Első nyír-
egyházi évemben úgy nyer-
tük meg a bajnokságot, hogy 
még szettet sem vesztet-
tünk. Utolsó évemben, a 
BSE-nél bronzérmesek let-
tünk; erre is büszke voltam, 
mert akkoriban nagyon kao-
tikus állapotok uralkodtak 
a csapatnál. Ráadásul a 
bronzmeccset a húgom ellen 
játszva nyertük.

– Volt önök közt rivalizálás?

– Ha egymás ellen ját-
szottunk, ellenfelek vol-

tunk, de nem ellenségek. Ha 
egy csapatban voltunk, 
vállvetve harcoltunk. Per-
sze, előfordult, hogy mara-
kodtunk edzéseken, de a 
pályán nem. Egymás poszt-
ján egyébként nem játszot-
tunk soha. Megpróbálkoz-
tunk együtt a standröplab-
dával is: Dunaújvárosban, 
még a ’90-es évek elején el-
indultunk együtt egy verse-
nyen. Akkoriban ez még a 
röplabda kiegészítő sport-

ága volt, és nekem nagyon 
bejött: nehezebb volt ugyan 
a közeg, de nagyon tetszett, 
hogy odakint, a szabadban 
játszhatom.

– Bírta a forróságot?

– Igen, játszottam negy-
ven fokban is, nem volt gon-
dom ezzel. Voltak álmaim, 
szerettem volna olimpián is 
indulni, de ehhez nálunk 
nem volt sem infrastruktú-
ra, sem anyagi háttér. Éve-
kig éltem úgy, hogy amit té-
len a teremben kerestem, 

azt nyáron elstrandröplab-
dáztam. Játszottam meccset 
Norvégiában, Korfun, Szar-
dínián is.

– Hogyan jött az ötlet, 
hogy létrehozzon Érden egy 
röplabda-egyesületet?

– Miután feljöttem Mis-
kolcról, két évig játszottam a 
BSE-ben. Az első évben baj-
nokok lettünk, a második-
ban harmadik helyezést ér-

tünk el. Már Miskolcon is 
edzősködtem a minicsapat-
nál, és a BSE-ben is vittem 
egy gyerekcsapatot a napi 
két edzésem mellett. Akkor 
már terveztük a férjemmel, 
hogy alapítunk itt Érden egy 
egyesületet, de úgy tervez-
tem, hogy még egy évig ma-
radok a BSE-nél, és csak 
utána. Csakhogy az egyesü-
let nem kötött velem szerző-
dést. Így aztán belevágtunk: 
plakátoztunk, szórólapoz-
tunk, és a Kőrösi iskolában 
2007 szeptemberében meg-
tartottam az első edzést, öt 

embernek. Egy hete működ-
tünk csupán, amikor megke-
restek Nyíregyházáról, és 
játéklehetőséget ajánlottak. 
Nagyon csábító volt a lehető-
ség, de úgy döntöttem: ha 
már elindítottuk az egyesü-
letet, legyen bármilyen ke-
vés is a jelentkező, nem lépek 
vissza. Egy hónap múlva 
már tizenketten jöttek 
edzésre, év végén pedig 46 
gyereknek tartottam edző-
tábort.

– Időközben megszületett 
a kislánya. Hogyan tudta az 
edzői munkát és a gyermek-
nevelést összeegyeztetni?

– A nagyszülők segítségé-
vel. Mikor Emese négyhetes 
volt, én már mentem edzést 
tartani. Közben egyetemre 
is jártam; volt, hogy édes-
anyám hozta be őt az egye-
temre, hogy megszoptathas-
sam – a lányom ugyanis há-
roméves koráig szopizott. 
Nem volt könnyű időszak, de 
szervezéssel, családi támo-
gatással meg tudtam oldani. 

Most már egyszerűbb: ebéd 
után hazajön az iskolából, és 
míg meg nem kezdődnek az 
edzések – neki is és nekem is 
–, együtt töltjük a délutánt.

– Szigorú edzőnek tartja 
magát?

– Igen. Igyekszem ragasz-
kodni az elveimhez, és nem 
feladni őket. A mostani mini-
korosztály már teljesen más, 
mint tíz-tizennégy éve, pláne 
más, mint az én gyerekko-
romban. Nem mondom, hogy 
jobb vagy rosszabb, de más 
– megváltozott az értékrend-
szer, a fontossági sorrend –, 
és ehhez kell alkalmazkodni. 
Ez nem mindig sikerül, és 
nem is mindig akarok. Úgy 
gondolom, hogy azon elvek 
mentén, amelyekhez ragasz-
kodom, lehet minőségi mun-
kát végezni. Sokszor mond-
ják, hogy fafejű vagyok, de én 
ezt felvállalom. Nem működ-
ne egyébként a dolog, ha nem 
állna mellettem a férjem, a 
családom. Ez a legfontosabb.

– A Delta felkerült az NB II-
be. Mik a további terveik?

– Egyelőre nem állunk va-
lami fényesen. A lányokat 
fejben egy kicsit helyre kell 
tennem, hiszen aki elvállal-
ta, hogy egyetem mellett is 
minőségi munkát végez, at-
tól el is várom, hogy úgy röp-
labdázzon. A cél az, hogy 
minél nagyobb tömegbázist 
alakítsunk ki, vagyis egyre 
több gyerek sportoljon ve-
lünk. És hogy feljussunk az 
NB I-be, de ne csak sereghaj-
tónak, hanem az elsők közé. 
Ehhez persze még nagyon 
sok munka, elszántság kell.

„Voltam strandröplabda-királynő 1996-ban, arra nagyon büszke vagyok, teremröplabdából pedig 
nemcsak az arany-, hanem több ezüstéremre is”
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Téli ellátás 
rászorulóknak

Novemberben megkezdő-
dött a hajléktalanok téli el-
látása: országszerte az ed-
diginél mintegy ezeröt-
százzal több férőhely áll 
rendelkezésre. Érden is bő-
vül a szolgáltatás: vörös ri-
asztás idején túlélési pontot 
üzemeltetnek éjszakán-
ként, ahol mindenki átmele-
gedhet, ételt, italt kaphat.

Az úgynevezett vörös kód 
intézményét idén vezették 
be országszerte: ha a riasz-
tást kiadják, a bentlakásos 
szociális intézményeknek 
is ellátást kell biztosítaniuk 
a hajléktalanoknak, ameny-
nyiben a hajléktalanellátó 
már nem tudja fogadni a rá-
szorulókat.

Érden a Hajléktalanellá-
tó nappali melegedőjében 
alakítják ki a túlélési pon-
tot – tudtuk meg Stehlik 
Krisztián egységvezetőtől, 
aki kérdésünkre elmondta 
azt is: az éjjeli menedék to-
vábbra is 23 férőhellyel, az 
átmeneti szálló női részlege 
pedig tíz, a férfi 12 férőhely-
lyel működik. Október vé-
gén még egyik szálláson 
sem volt telt ház.

– Az átmeneti szállót jö-
vedelemmel rendelkező em-
berek tudják igénybe venni, 

mivel ez fizetős szolgálta-
tás. Az éjjeli menedéken hat 
napnál nem régebbi bőr-
gyógyászati igazolással és 
fél évnél nem régebbi tüdő-
szűrő lelettel fogadjuk a 
hajléktalanokat – mondta 
Stehlik Krisztián.

Az intézmény nappali 
melegedőt is üzemeltet, 
amelyet nemcsak a mene-
déken éjszakázók, hanem 
azok is igénybe vehetnek, 
akiknek ugyan van fedél a 
fejük felett, ám tüzelőre, 
meleg ételre már nem telik 
nekik. A nappali melegedő 
reggel nyolctól délután 
négy óráig tart nyitva, és 
kétfogásos ebéddel várja a 
rászorulókat.

Újdonság, hogy az utcai 
szociális szolgálat is ide 
költözött az Emma utcából: 
hétfőn és szerdán délután 
hat óráig, pénteken ötig 
várja az ügyfeleket, nem-
csak tanácsadással, illetve 
az ügyes-bajos dolgok inté-
zésében nyújtott segítség-
gel, hanem uzsonnával, 
mosási és fürdési lehető-
séggel.

Elérhetőségek: 2030 Érd, 
Fehérvári út 89–91; 06-23-
363-767; szhe@szocgond.
hu. n Á.K.

Jótékonysági turkáló
November 11-én adományturkálót rendez az Érddel Együtt Csoport és az Érd és Környé-
ke Rászorulók Csoportja a Bajcsy-Zsilinszky út 206. szám alatt, a nyugdíjasklub épüle-
tében. A két társaság már rengeteg adományt összeszedett, de még várják a felajánlá-
sokat annak érdekében, hogy minden rászorulónak jusson meleg kabát, csizma, pulóver 
a tél beállta előtt.
Téli időszakban különösen fontos, hogy fokozott figyelemmel legyünk embertársaink-
ra, ezért arra kéri a két jótékonysági csoport a jóérzésű érdieket, hogy gyűjtsék össze 
otthon azokat a holmikat, amik nekik már nem kellenek, de másoknak hasznos lehet. 
Fontos, hogy csak olyat adományozzanak, ami még használható.
Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy 
szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek megelőzhetőek legyenek. Így min-
denki aktívan segítséget nyújthat a hideg idő beköszöntével azzal, ha az eddigieknél 
jobban figyel a környezetében élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős 
emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is. 
 erdmost.hu

Életmentő rendőrök
Egy segítségre szoruló hölgy orvosi ellátására intézkedtek az érdi rendőrök.
Bejelentés érkezett a rendőrségre 2017. október 25-én este arról, hogy egy 43 éves 
hölgy munkahelyéről önkárosító szándékkal távozott gépkocsijával, és érdi otthonába 
nem kíván hazatérni.
Az Érdi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték a bejelentésben leírt gép-
kocsi, ezáltal a segítségre szoruló személy felkutatását.
A jelzést követő háromnegyed órán belül, egy érdi üzletház parkolójában megtalálták a 
kábult állapotban, gépkocsijában ülő nőt, akit biztonsági intézkedés keretében átadtak 
az időközben helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársainak.
A segítség időben érkezett, a hölgyet kórházba vitték további ellátása céljából.
 police.hu

RÖVIDEN

Eml ékezés gyertyafényben
Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverésé-
nek és a szovjet csapatok 
bevonulásának 61. évfor-
dulójára emlékeztek az ér-
diek az Ötvenhatosok te-
rén, a Megtorlás emlékmű-
nél november 4-én kora 
este. A koszorúzással egy-
bekötött eseményt rendkí-
vül meghitté tette a több 
száz gyertya, ami az áldo-
zatok tiszteletére égett.

A magyar történelem tele 
van szomorú évfordulóval, 
gyászdátummal. Hosszan le-
hetne sorolni a muhi és a mo-
hácsi csatavesztéstől a vilá-
gosi fegyverletételig. Ilyen 
október 6-a, az aradi vérta-
núk emléknapja, március 19-
e, az 1944-es német megszál-
lás napja, s ilyen végzetes 
dátum november 4-e is, ami-
kor a szovjet hadsereg, fel-
rúgva minden előzetes ígé-
retét, foglyul ejtette a törvé-
nyes magyar kormány dele-
gációját Tökölön, s a világ 
legnagyobb hadseregével 
megindította mindent elsöp-
rő offenzíváját a körülkerí-
tett főváros elfoglalására.

Évtizedekig szigorúan ti-
los volt emlékezni a magyar 
forradalom és szabadság-
harc hit- és szószegő leveré-
séről, vérbe fojtásáról és az 
utána következő kegyetlen 
kádári megtorlásról, ami 
nemcsak akasztásokban, 
súlyos börtönbüntetések-
ben, emberi egzisztenciák, 
családok tönkretételében 
nyilvánult meg, hanem a 
megbélyegzett, engedetlen-
nek bizonyult nép folyama-
tos terror alatt tartásában, 
módszeres üldözésében. Ab-
ban, hogy mindenki az életé-
vel, de legalábbis az állásá-
val, szabadságával játszott, 
aki meg merte mondani, le 

merte írni az igazságot 1956 
hőseiről.

Az érdi ünnepségen Simó 
Károly alpolgármester, az 
érdi Fidesz szóvivője mon-
dott beszédet, aki azt mond-
ta: lelketlenek azok az embe-
rek, akik képesek elfelejteni, 
mi történt 1956-ban, és cini-
kusak azok, akik „csak a 
szépre emlékeznek”.

– Dühítő, ha tudatlanság-
ból, gyomorforgató, ha tuda-
tosan, hogy vannak, akik ma 
is a karhatalmista, az 56-os 
forradalmat mindig is ellen-
forradalomnak minősítő, pu-
fajkás Horn Gyulát állítják 
példaképnek – mondta, majd 
megjegyezte, hogy ahhoz 
szerencsére már nincs bá-
torságuk, hogy az október 
23-ai városi ünnepségen 
megjelenjenek. Tudják, hogy 
nincs helyük ott.

Simó Károly beszélt arról 
is, hogy az 56-os forradalom 
eltiprása után a hatalom 
megpróbálta cinkosává ten-
ni a nemzetet. A hallgatást 
ajánlották a tisztázás he-
lyett. A nyugalom látszatát 
az építő béke helyett.

– Ezt ajánlották nekünk a 
baloldali kormányok 1989 

előtt és 1994 után is, és ezt 
ajánlják most is. Ugyanazok, 
ugyanazt. Hallgatást, lát-
szatországot. De, akiknek 
szent a mártírok vére, akik-
nek szent a szabadság, ame-
lyért hőseink az életüket ál-
dozták, azok valódi és ma-
gyar országot akarnak. Nem 
árulással vett hatalmat, ha-
nem békés hazát. Ők a mi 
szellemi elődeink, nem Ká-
dár romlott lelkű fiai – zárta 
szavait.

A megemlékezésen megje-
lent Vén István, aki 1956-
ban fiatal szabadságharcos-
ként vett részt a forradalom 
eseményeiben. A Politikai 
Foglyok Szövetségének tag-
jaként szólt az egybegyűl-
tekhez. Azt mondta, fontos 
látni, hogy ma is az egyik 
legfontosabb küldetése a 
magyar kormánynak a hatá-
raink megvédése, ezért ő is 
részt vesz a nemzeti konzul-
tációban.

Az esemény végén az egy-
begyűltek megkoszorúzták 
a Megtorlás emlékművét, és 
további gyertyákat gyújtot-
tak az áldozatokra emlé-
kezve.

Qn NyH

Több száz gyertya égett az áldozatok tiszteletére

Simó Károly (jobbra): lelketlenek, akik képesek elfelejteni, mi történt 1956-ban, és cinikusak, akik „csak a 
szépre emlékeznek”
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Laptopokat kapnak az iskolák
Informatikai fejlesztések indulnak az érdi iskolákban: 
november végén számítógépeket és laptopokat kapnak az 
intézmények. A tankerület nagy gondot fordít arra, hogy 
az intézmények egyéb tárgyi feltételei is javuljanak.

Az érdi köznevelési intéz-
ményekben nagyon tartalmas 
szakmai tevékenység folyik, a 
pedagógusok mindent meg-
tesznek azért, hogy biztosít-
sák a hátránykompenzációt, 
az esélyegyenlőséget – mond-
ta Sárközi Márta tankerületi 
igazgató a közgyűlés október 
végi ülésén, amelyen beszá-
molt az érdi köznevelési intéz-
mények munkájáról.

Sárközi Márta elmondta 
azt is, hogy idén megoldódik 
az érdi iskolák informatikai 
infrastruktúra-fejlesztése, a 

Klebelsberg Központ beruhá-
zásának köszönhetően. Vár-
hatóan még november végén 
kiszállítják a laptopokat és 
PC-ket az iskolákba.

Sárközi Márta elmondta 
azt is: nagy gondot fordítanak 
arra, hogy az intézmények 
tárgyi feltételei is javuljanak, 
akár eszköz-, akár bútorbe-
szerzéssel, akár az épületek 
állagának megóvásával. To-
vábbra is előtérbe helyezik a 
mosdók felújítását, az épüle-
tek karbantartását, a világí-
tás, fűtés korszerűsítését – 

mindezekben továbbra is szí-
vesen veszik az önkormány-
zat segítségét.

Az Érdi Tankerületi Köz-
pont, valamint az Érdi Szak-
képzési Centrum igazgatói 
írásban tájékoztatták a köz-
gyűlést az érdi iskolák elmúlt 
tanévben végzett munkájáról. 
A Tankerületi Központ beszá-
molója szerint az érdi iskolák 
tanulmányi eredménye ma-
gas. Nagyon sok versenyen 
kiváló eredménnyel mérettet-
tek meg a diákok, és az elmúlt 
tanévben 18 százalékuk kitű-
nő bizonyítványt vehetett át. 
A tantervi követelményeket a 
tanulók 4 százaléka nem telje-
sítette. Az általános iskolát 
végzett 487 diákból idén 257 

tanuló gimnáziumban, 154 
szakgimnáziumban, 61 pedig 
szakképző iskolában folytatja 
tanulmányait.

Mint a beszámoló hangsú-
lyozza, az iskolákban nőtt a 
sajátos nevelési igényű, vala-
mint a beilleszkedési, tanulá-
si és magatartászavarral 
küszködő gyermekek száma. 
Fejlesztésükhöz továbbra is 
problémát jelent a megfelelő 
végzettségű és létszámú fej-
lesztő pedagógus, gyógype-
dagógus, logopédus, pszicho-
lógus biztosítása. A gyógy-
testnevelés megoldása szinte 
lehetetlennek tűnik: a peda-
gógiai szakszolgálat még 
mindig nem rendelkezik a 
megfelelő létszámú gyógy-
testnevelővel.

Az Érdi Szakképzési Cent-
rum Kós Károly Szakképző 

Iskolájában az intézmény 
beszámolója szerint az előző 
tanév az intézmény munka-
tervének megfelelően zajlott. 
Az iskola tanulói a háziver-
senyeken kívül országos, te-
rületi, megyei versenyeken 
is részt vettek, kiváló helye-
zéseket érve el. A tanév vé-
gén az intézményben 79 tan-
tárgyi dicséret született.

Az iskola 587 (255 szak-
gimnáziumi és 332 szakkö-
zépiskolás) diákja közül a 
kiemelt figyelmet igénylő ta-
nulók között a 69 beilleszke-
dési, tanulási és magatartási 
nehézséggel küzdő, illetve a 
19 sajátos nevelési igényű 
diák megsegítése volt válto-
zatlanul fontos feladat – ol-
vasható az intézmény beszá-
molójában.

QQ ÁdÁm K.

Védelem a családoknak
Amióta huszonöt száza-

lékkal csökkentette a kor-
mány a gáz, az áram és a 
távhő árát, a magyar csalá-
dok évente átlagosan 170 
ezer forintot takarítottak 
meg a rezsicsökkentéseknek 
köszönhetően, összesen pe-
dig mintegy 1100 milliárd 
forint maradt a családoknál 
2013 eleje óta. Ez az összeg 
nagyobb annál a nagyjából 
1000 milliárd forintnál, amit 
a multinacionális közmű-
szolgáltató társaságok 2010 
előtt extraprofitként össze-
sen kivittek az országból – 
mondta Aradszki András 
(Fidesz–KDNP), térségünk 
országgyűlési képviselője, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium energiaügyért felelős 
államtitkára múlt heti sajtó-
tájékoztatóján.

Közölte azt is, hogy a szol-
gáltatók teljesítették a táro-
lók feltöltésével kapcsolatos 
kötelezettségüket október 
16-ig. A törvény szerint az 
elmúlt tíz év legnagyobb fo-
gyasztásának a hatvan szá-
zalékát kell tartalékolni.

Az ármérsékléseknek kö-
szönhetően tavaly Magyar-
országon volt a harmadik 
legalacsonyabb az áram ára 
és a negyedik legalacso-
nyabb a gáz ára az Európai 
Unióban – jegyezte meg az 
államtitkár.

A rezsicsökkentés védel-
met adott a családoknak, 
könnyebbé tette a megélhe-
tést – hangsúlyozta Aradsz-
ki András, aki azt is részle-
tezte, hogy a harminc napon 
túli hátralékosok száma 45 
százalékkal csökkent a kü-
lönböző szolgáltatásoknál, a 

tartozások összege 83 milli-
árd forintról 46 milliárdra 
esett 2013 óta. A kikapcsolt 
szolgáltatások száma is je-
lentősen, 57 százalékkal 
mérséklődött: míg a re-
zsicsökkentés indulásának 
az évében 137 ezer lakossági 
fogyasztó volt kikapcsolva, 
addig idén 59 ezer ez a szám.

Az államtitkár szerint az 
ellátás biztonsága is javult 
az elmúlt években azon ke-
resztül, hogy állami kézbe 
kerültek azok a szolgálta-
tók, amelyek a legnagyobb 
hatással vannak a lakossági 
egyetemes szolgáltatási pi-
acra. A közműrendszerek 
nagy része mellett a gáztá-
roló kapacitások is állami 
tulajdonba kerültek – tette 
hozzá.

Mint mondta, a jövőben 
sem szabad hátradőlni, az 
olcsó energia biztonságos el-
látásához a paksi bővítés is 
hozzájárul.

– Emellett megvívjuk a 
küzdelmünket a brüsszeli 
bürokratákkal is, akik Ma-
gyarországtól el akarják 
venni azt a jogot, hogy maga 
határozhassa meg az ener-
giaköltségeket – tette hozzá.

Arra az újságírói kérdés-
re, hogy lesz-e további re-
zsicsökkentés, Aradszki 
András elmondta, hogy az 
energiaárakat a Magyar 
Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal állapítja 
meg, a hivatal rendszeresen 
elemzi a költségeket. Ameny-
nyiben a felülvizsgálat azt 
mutatja ki, hogy van tér to-
vábbi rezsicsökkentésre, ak-
kor azt a kormány meglépi – 
szögezte le. MTI

Szt árvendégek az Idősek karácsonyán
Jövőre is folytatódnak a szépkorúaknak szervezett si-
keres városi programok – többek közt erről született 
döntés az Érdi Idősügyi Tanács október 30-ai ülésén, 
ahol megtudhattuk azt is, kik lesznek az idei fellépők 
az Idősek karácsonyán.

Harmadik ülését tartotta 
idén az Idősügyi Tanács. A 
testület tagjai meghallgat-
ták az idei évről készített 
beszámolót, megbeszélték, 
min és hogyan érdemes vál-
toztatni, és természetesen 
szó esett a 2018. évi progra-
mokról is.

– Nagyon sikeres volt a 
Lecsófőző-fesztivál, amin 
idén már 18 csapat indult. A 
Szenior Akadémia először 
került megrendezésre, telt 
házas alkalmakkal. Az elő-
adások ízelítőt adtak az 
időseket érdeklő témákból, 
és nagy örömmel mondha-
tom: ez olyan jól sikerült, 
hogy nemsokára tanfolyam 
indul a számítógép- és mo-
biltelefon-használat téma-
körében, i l letve angol 
nyelvből – mondta lapunk-
nak Simó Károly alpolgár-
mester, az érdi Fidesz szó-

vivője, aki az Idősügyi Ta-
nács elnöke is.

Az ülésen elhangzott az 
is, hogy ebben az évben 
rendkívül nagy volt az ér-
deklődés az idősek világ-
napja alkalmából rendezett 
műsoros délután iránt, 
ezért felmerült az ötlet, 
hogy a következő évben két-
szer tartják meg a műsort, 
hogy minden érdeklődőnek 
jusson hely.

A testület döntött arról, 
hogy az idei programokat 
jövőre is megvalósítják: 
2018-ban is lesz tehát Szeni-
or Akadémia, Szenior 
Sakkverseny, Lecsófőző-
fesztivál, idősek világnapi 
gála és Idősek karácsonya. 
Ki-mit-tud vetélkedőt vi-
szont csak kétévente tarta-
nak a jövőben – legközelebb 
tehát 2019-ben. Helyette 
2018-ban sportnapot tervez-

nek, az életkori sajátossá-
goknak megfelelő sport-
ágakkal, és elhangzott az 
ötlet, hogy jövőre is legyen 
egy közös főzőcskézős dél-
után az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat fiataljaival. Felme-
rült az igény arra is, hogy 
szalontáncesteket – délutá-
nokat – rendezzenek a szép-
korúaknak.

2017-ben lesz még egy 
nagyszabású program: az 
Idősek karácsonya. Ezt – 
ahogy tavaly is – az Érd 
Arénában rendezik, decem-
ber 14-én. A gálán Balázs 
Klári, Korda György és 
Kovács Kati lép fel. A mű-
sorra szóló meghívót a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pontban lehet majd átvenni 
– ez belépőjegyként is szol-
gál. A nyugdíjasklubok a 
decemberi vezetői értekez-
leten megkapják a tagjaik 
részére igényelt meghívó-
kat; várhatóan nyolcszázan 
vehetnek részt a gálaműso-
ron – hangzott el az október 
végi ülésen.

QQ ÁdÁm K.

A testület döntött arról, hogy az idei programokat jövőre is megvalósítják
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Üve gemlék kerámiában
A rakukerámiának Ér-

den nagy hagyományai 
vannak, sokan művelik, 
ahogy Combarro Eszter-
nek is ez a kedvenc techni-
kája, amelyekből a művelő-
dési központ előtéri tárlói-
ban láthatunk válogatást 
kiegészítve két éve elhunyt 
édesanyjának, D. Bukovsz-
ky Évának festett üvegtár-
gyaival, ezért is kapta a kis 
tárlat az Emlékeim címet.

Combarro Eszter mű-
vészcsalád tagja, édesap-

ja, Darabont Tamás ne-
ves festőművész – tőle 
kapta az első rajzleckéket 
és általa ismerkedett meg 
a művésztelepek világával 
–, fia pedig szobrásznak 
tanul. Ez sem lehet vélet-
len, mert az anyuka is an-
nak készült, csak később 
váltott kerámiára. Édes-
anyja üvegfestésben jeles-
kedett, sok tárgyat készí-
tettek közösen, a mostani 
tárlaton is több kerámia–
üveg kompozíciót látha-
tunk tőlük.

A rakukerámia technoló-
giája Japánból származik, 
a kézzel formázott kerámiá-
ikat alacsony hőfokon éget-
ték ki, melegen vették ki az 
égetőkemencéből, s vízbe 
rakták, vagy hagyták érint-
kezni a hideg levegővel, 
amely véletlenszerű hatáso-
kat, színhatásokat eredmé-
nyezett, ami által minden 
egyes darab egyedivé vált. 

A technológia lassan el-
terjedt az egész világon, 
nem véletlenül szereti sok 

keramikus, ahogy Combar-
ro Eszter is, mert rendkívül 
látványos és valóban egye-
di dísztárgyak készülhet-
nek ily módon. Az ő munkái 
egyszerre finomak és rusz-
tikusak, találunk köztük 
aprólékos részletességgel 
kidolgozott faliképet, len-
dületesebb vonalakkal dol-
gozó tárgyakat, de figurá-
kat, tálakat is. És mindezt 
valóban változatos színvi-
lág jellemzi a sötétvöröstől 
a drappig.

QQ (mnp)

Anya és leánya kerámia–üveg kompozíciója

A s zínésznőt kutyára cserélték
Bartha Gyula és Sulkows-
ky Zoltán – biztosan nem 
ők voltak a legjelentősebb 
magyar utazók, tudósok 
meg végképp nem, de a leg-
nagyobb kalandorok címet 
bizonnyal elnyernék. Nem 
véletlenül kaptak helyet a 
magyar utazók, felfedezők 
érdi panteonjában, a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum ál-
landó kiállításán, hiszen 
lényegében az elsők voltak 
a világon, akik ilyen hosszú 
útvonalon motorkerékpár-
ral körbeutazták a Földet.

Nem tudom, hogy az Érdre 
vetődők közül hányan isme-
rik vagy látogatják meg a 
Földrajzi Múzeum állandó 
kiállításait. Az is érdekes 
kérdés, hányan nem jártak 
még mondjuk a magyar uta-
zókat bemutató tárlaton a 
helyiek közül. Pedig a hetven 
magyar világjáróról rendkí-
vül gazdag információval 
szolgáló bemutató fokozhat-
ná nemzeti büszkeségünket, 
hiszen azzal szembesülhe-
tünk, mennyi elismert tudóst 
adtunk a világnak, mennyi 
mindenben voltak elsők a 
magyarok, mennyi felfede-
zéssel járultak hozzá vilá-
gunk megismeréséhez.

Germanus Gyula, Kőrösi 
Csoma Sándor, Almásy 
László, Teleki Sámuel nem-
zetközi elismerésnek örven-
dő utazók, tudósok voltak. 
De rajtuk és a többi közis-
mert magyar világjárón kí-
vül számosakról szól a tár-
lat, olyanokról, akiknek 
neve méltatlanul merül fele-
désbe. Tudták például, hogy 

Magellán hajóján szolgált 
Varga János, aki valószínű-
leg első magyarként jutott el 
Amerikába és szelte át a 
Csendes-óceánt?

De nem közismert a beve-
zetőben említett Bartha 
Gyula–Sulkowsky Zoltán 
páros története sem. A két 
fiatalember a kilátástalan-
ság elől menekülve, s per-
sze egy adag kalandvágytól 
űzve vágott neki a világkö-
rüli útnak 1928-ban, egy ol-
dalkocsis Harley–Davidson 
motorkerékpárral. Kilenc 
évig tartott az út, 68 orszá-
gon motoroztak át, össze-
sen 170 ezer kilométert tet-
tek meg.

Ha már van oldalkocsi, ah-
hoz illik egy hölgy utas is. 
Berlinben rá is akadtak a 
megfelelő jelöltre, a Mimmy 
névre (Tila Boriska) hallga-
tó magyar festőművészre, 
aki még a vezetésbe is bese-
gített, de sajnos egy súlyos 
malária miatt vissza kellett 
hozni őt Budapestre. Az ol-
dalkocsiban megüresedett 

helyre új utast kellett találni, 
a választás a Hadzsi nevű 
német juhászkutyára esett, 
aki végig kitartott az utazók 
mellett.

Pedig az első időkben 
meglehetősen szerény körül-
mények között járták a vilá-
got, fényképeik eladásából, 
előadások tartásából finan-
szírozták az expedíciót. 
Amerikába érve azonban 
egy csapásra híresek lettek, 
cikkek tömegét írták róluk, s 
előkerültek bőkezű szponzo-
rok is A Harley-gyár egy va-
donatúj típussal ajándékoz-
ta meg őket – ennyit megért 
nekik a hatalmas reklám. 
Sulkowskyék azonban az 
eredeti motoron járták végig 
útjukat, az újat hazaküldték 
Budapestre.

Hazatérve az utazók köny-
vet adtak ki kalandjaikról 
Motorral a Föld körül címen, 
ami 2001-ben új kiadásban is 
megjelent, s talán eldugott 
antikváriumok polcain föl-
lelhető még.

QQ -y-

Sulkowsky Zoltán (a kormánynál) és Bartha Gyula Berlinben ismer-
kedtek meg Tila Boriskával
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A t ermészet intim közelsége
A manapság ránk zúduló képi információözönben csak a 
különleges látvány kelti fel igazán az érdeklődésünket: 
szokatlan témák, egyedi nézőpontok. A makrófotózás 
és/vagy a közelfényképezés ilyen lehetőséget kínál a 
fotográfusnak, ahogy ezt Körmendy Zizi Apróságok 
című tárlatán is láthatjuk a művelődési központban.

Körmendy Zizi éppen azt 
mutatja meg nekünk, amit 
nem látunk, nem veszünk 
észre a természetből fűnyí-
rás, kutyasétáltatás vagy 
túrázás közben. Apróságo-
kat emel ki, hoz közel mak-
rófotóival. Illetve szíveseb-
ben használom a közelfény-
képezés kifejezést, mert itt 
nem közvetlen közelről, a 
képmezőt kitöltve látjuk a 
szirmokat, a lepkéket, a ro-
varszárnyakat, bogarakat. 
A fotográfus nem technikai 
bravúrra törekszik, nem az 
a célja, hogy minél részlete-

sebben láttassa a témát, hi-
szen nem növény- vagy állat-
határozót akar illusztrálni.

Körmendy Ziziről annyit 
föltétlenül el kell monda-
nunk, hogy tíz éve fényképe-
zi szenvedélyesen a termé-
szetet, azóta tagja a Duna–
Art Fotóklubnak, aminek 
négy éve a vezetője. Tagja a 
Magyar Fotóművészeti Alko-
tócsoportok Országos Szö-
vetségének, s idén felvették a 
Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetségébe.

Környezetükben, saját 
életterükben mutatnak ezek 

a képek mindent. Sőt, ezeken 
a fotókon a tér legalább 
olyan fontos képalkotó elem, 
mint maga az ábrázolt nö-
vény vagy állat. A tér, ami-
nek kihasználásával bátran 
és tudatosan él a fotográfus: 
egy, a kép sarkába, majdnem 
fehér háttér elé helyezett fu-
turisztikus rovar, egy sem-
mibe tartó katicabogár, egy 
vékony ágon összetapadó 
csigapár vagy egy levél pen-
geélén araszoló rovar.

Ezek az apró lények a 
makrófotósok, a közelfény-
képezők leghálásabb mo-
delljei, noha becserkészni és 
a megfelelő pózban lencse-
végre kapni őket nem köny-
nyű. Ez a teljesítmény önma-
gában is mindenképpen elis-
merésre méltó. (Egyes fotó-
sok az eredmény érdekében 

hajlamosak akár befogni és 
picit lefagyasztani a kisze-
melt rovart, éppen csak any-
nyira, hogy mozdulatlanná 
dermedjen, és békésen tűrje, 
amíg lefotózzák. Sőt, az iga-
zi profi trükközők erre a cél-
ra alkalmas sprayt visznek 
magukkal a fotóstúrára.) 
Körmendy Zizi ilyet soha 
nem tenne, teljes meggyőző-
déssel vallja ugyanis, hogy a 
természetfotósnak egyben 
elkötelezett természetvédő-
nek is kell lennie.

Valós környezet, valós 
élethelyzetek – írtuk fentebb, 
ennek ellenére ezek a képek 
úgy mutatják meg a legegy-
szerűbb virágot, fűszálat, 
hogy azok fölülemelkednek a 
hétköznapi mivoltukon. A 
hajnali, az alkonyi fények, 
párák, ködök olyan színeket 
és perspektívát eredményez-
nek, amelyek teljesen más, 
leginkább egyfajta légies di-
menzióba helyezik a termé-
szetet, pontosabban annak 
apró részleteit. A közelfény-
képezés eszközei – és persze 
a fűben-gazban való csú-
szás-mászás – teszik lehető-

vé, hogy a fotográfus mint-
egy a virágok aurájába – ha 
van nekik ilyen – hatolva a 
legintimebb közelségből mu-
tassa meg azokat.

Megmutassa, sőt, éppen a 
szokatlan fények, nézőpon-
tok, távlatok okán és segítsé-
gével átértelmezze a lát-
ványt, mintegy antropomor-
fizálja, emberivé tegye e nö-
vényi lényeket. De Körmendy 
Zizi olykor ennél is tovább 
megy. A természet által te-
remtett formákat és mesteri-
en kevert színeket úgy kom-
ponálja sok felvételén, hogy 
az eredeti látványt megőriz-
ve ugyan, de önmagukban is 
ható, már-már absztraktba 
hajló, pusztán a színekkel és 
formákkal képet alkotó 
eredményt produkál.

Így születnek a természet 
apró, gyakran észrevehetet-
len csodáiból a kamera, de 
leginkább a fotós szeme által 
olyan képek, amelyekért ér-
demes egy kiállításra elláto-
gatni.

A tárlat november 27-ig lá-
togatható.

QQ M. Nagy Péter

Kisasszonyok tánca. A tér legalább olyan fontos, mint maga a nö-
vény vagy állat

Körmendy Zizi képei úgy mutatják meg a legegyszerűbb virágot, fűszálat, hogy azok fölülemelkednek 
hétköznapi mivoltukon



Lakossági állampapírok

Élen járunk biztonságos befektetésben

Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó
elismerést 2016-ban*, hiszen bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat. A jelenlegi kamatkörnyezetben
már rövid távon is érdemesebb értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni a
bankszámlán.

További részletek: www.otpbank.hu

*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank nyerte el „A
legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
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NyakuNkoN a hidegek, reNdeljeNmost!
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!

mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

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

10–18óra között

50
76

50

Veszettség
elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Autós emelők
Hamarosan érkezik a tél és 

vele együtt a kerékcsere sze-
zon. Egy autós krokodil eme-
lő hasznos segítő egyéb ese-
tekben is, ha műszaki okok 
miatt meg kell emelni az au-
tót, de megspórolhatjuk vele 
a téli kerékcsere költségét is. 
A krokodil emelő egyébként a 
formájából kapta a nevét, 
mert az állat szájához hason-
lóan emel egy hidraulika se-
gítségével. A tekerős emelő-
nél sokkal könnyebb és gyor-
sabb vele az emelés. Ma már 
kaphatóak kisebb méretű 
autós krokodil emelők, me-
lyek a méretüktől függetlenül 
nagy terhet képesek felemel-
ni. Kisteherautókba érdemes 
egy ilyen emelőt tenni a hosz-
szú utak előtt a gyári egysze-
rű emelő helyett. Olcsó, kicsi, 

erős, de szükségben hatal-
mas segítség. A nagyobb 
testvér főként szervizekbe és 
gumis műhelyekbe ajánlott, 
emelési képességük akár 4 
tonnáig terjed. Mivel szerke-

zete egyszerű minimális a 
meghibásodás, évek alatt 
maximum tömítés cserére 
szorulnak. Autó emelésén kí-
vül egyéb terhek emelésére 
és tartására is kiváló, kö-
szönhetően alacsony profiljá-
nak befér más tárgyak alá is.
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Egy válogatáskönyv szer-
kesztésénél a két legfőbb 
kérdés: egyrészt mely filmek 
a legjelentősebbek – és már 
itt különbözhet a szerkesztő 
és az olvasó véleménye –, 
másrészt a kiválasztott film 
milyen műfaji kategóriába 
sorolható – pl. a Jurassic park 
sci-fi-e vagy nem.

A 101 sci-fi film, amit lát-
nod kell, mielőtt meghalsz, 
majdnem száz év filmtermé-
sét gyűjti össze, és a szer-
kesztő, Steven Jay Schneider 
volt elég bátor felvállalni, 
ami ilyenkor borítékolható, 
hogy a könyv egyetlen olva-
sója sem lesz maradéktala-
nul elégedett.

Mivel a jó tudományos-
fantasztikus mozihoz leg-
alább két dolog szükséges: 
kellő finanszírozás és meg-
felelő technika, ezért a kö-
tetbe túlnyomórészt ameri-
kai filmek kerültek időrendi 
sorrendben. A 40-es évekből 
egyetlen film sem került be a 
válogatásba, a 60-as évekig 
is összesen negyven, míg a 
filmtechnika óriási fejlődése 
miatt aranykornak tekinthe-
tő 80-as évek termése rend-
kívül gazdag, ebből az évti-
zedből önmagában harminc 
alkotást válogatott össze a 
szerkesztő.

A könyv rendkívül egysé-
ges felépítésű, mind a 101 

film négy oldalt kapott. Ezek 
közül az elsőn a film plakátja 
található, majd két oldal leírás 
következik a főbb stábada-
tokkal, nagyon rövid tartalmi 
leírással, „kis színes” informá-
ciókkal, illetve egy, a filmre 
jellemző – néha „kultmondat-
tá” vált – idézettel (pl. Termi-
nátor: Még visszajövök!), amit 
végül egy jól megválasztott 
egyoldalas filmkocka zár.

Mivel a kötetben a filmek 
megjelenésük időrendjében 
szerepelnek, így a keresést 
egy nagyon jól szerkesztett 
szerzői és címmutató segíti.

A könyv kölcsönözhető a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtárából.

KÖNYV 

101  sci-fi film, amit látnod kell, mielőtt meghalsz

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Róka 1,5 év körüli, közepes ter-
metű, élénk, vidám természetű 
kan kutyus. Kedves, mozgásigé-
nyes, így aktív gazdinak ajánl-
juk. Más kutyákkal néha kötöz-
ködik, szukákkal általában ba-
rátságos.

Birdy 6 éves ivartalanított szuka, 
családi tragédia miatt került a 
menhelyre. Kedves, békés, ember-
barát kutyuska. Kistestű, 13 kg, 
kissé túlsúlyos. Eddig lakásban élt, 
szobatiszta, más kutyákkal is jól 
megfér.

www.konczzsuzsa.hu
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www.facebook.com/koncz.zsuzsa
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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
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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

MIKULÁSVÁRÓ
HULL A PELYHES…
A Csurgó Zenekar koncertje
Minden 14 év alatti gyermek csomagot kap 
a Mikulástól, amelyet a szülők előzetesen 
megvásárolnak. Belépőjegy 850 Ft, cso-
magjegy 950 Ft. A jegyek november 30-ig 
vásárolhatók meg a művelődési központ 
pénztárában hétköznapokon 10–18 óráig.
December 9-én, szombaton 16 órakor

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

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

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Körmendy Zizi fotókiállítása
A kiállítást megnyitja M. Nagy Péter 
újságíró. Közreműködik a Zithe Random 
citeraduó.  Megtekinthető november 27-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
D. Bukovszky Éva üvegfestő 
emlékkiállítása
Combarro Eszter keramikus kiállítása
Megtekinthető november hónapban

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Utak, séták, fotók, emlékek…
Kasza Gábor fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban

KLUBÉLET
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 díjkiosztó-
ja 18 órától.  November 10-én, pénteken

VITALITÁSKLUB
Gyógytorna, az életünk mozgatója
Előadó Mátyási-Juhász Orsolya
November 13-án, hétfőn 17 órakor

KERTBARÁT KÖR
Klubnap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 17-én, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVES KLUB
Karácsonyi készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 18-án, szombaton 10 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Kompozíciós hibák, a helyes 
képszerkesztés fotókkal illusztrálva
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 21-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES
MICIMACKÓ SZÍNHÁZBÉRLET
Ludas Matyi
A Szegedi Miniszínház előadása
Előadások 10 órakor óvodásoknak, 14 
órakor kisiskolásoknak. Jelentkezés és 
további információ Czinderné Tassi Beáta 
(06-30-597-8823).
November 20-án, hétfőn

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

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

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a 

kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
FOTÓKIÁLLÍTÁS
Gondolatok a Szovjet-Finn téli 
háborúról
Megtekinthető november 26-ig

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI

3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes 
geográfus 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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A skandináv irodalom 
gyöngyszemeiből
November 30-ig

KIÁLLÍTÁS
A betlehemkészítő pályázatra 
érkezett alkotásokból
Minden könyvtárunkba látogató érdek-
lődő leadhatja a szavazatát a kiállított 
munkákra, de a könyvtár honlapján 
és Facebook-oldalán is lehet voksolni. 
Szavazni november 13-a és december 
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9-e között lehet.  November 13-tól decem-
ber 31-ig

FILM
Halhatatlanok
Az I. világháborúban lezajlott limanowai 
csata emlékére készült film vetítése, 
beszélgetés az alkotókkal. Előadó dr. 
Csikány Tamás professzor, hadtörténész.
Az Érdi LEMKE és a CSZVK közös rendez-
vénye.
November 15-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Mese-mese mátka
Bölöni Réka bábelőadása
November 15-én, szerdán 10 órakor

FOGLALKOZÁS
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban
Könyvjelző-kiállítás
November hónapban

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

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

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

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

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

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

TÁRLAT
Ketten
Dóró Zsolt festőművész kiállítása
Megtekinthető november 25-ig

NovEMbEr 13., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda EHF 

Kupa
 Érd–Issy Paris Hand  
21:10  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Srenczinger Norbert előadása
21:25 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 bibliai Szabadegyetem   71/90. rész
22:55 Mozgás
 sportmagazin
23:25 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

NovEMbEr 14., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép    
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Karosi Júlia  Quartet adás
20:50 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 15., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem   72/90. rész

21:00 Pécsett 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 16., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 124. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–FTC Rail Cargo Hungaria
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:25 Mozgás
 sportmagazin
22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Srenczinger Norbert előadása
23:40 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:55   Híradó
 0:10 Tűzijáték

NovEMbEr 17., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 124. rész
20:00 Műábránd
20:20 Tatabánya 1956
 dokumentumfilm  
21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom

21:50   Pécsett 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 18., SZoMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30  Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Srenczinger Norbert előadása
19:45 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:15 Mozgás
 sportmagazin
20:45 Pécsett 1956
 dokumentumfilm   
21:45 bibliai Szabadegyetem   72/90. rész
 dokumentumfilm
22:45   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:15 Tűzijáték

NovEMbEr 19., 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 Tatabánya 1956
 dokumentumfilm  
22:00 vámos Miklós beszélgetős műsora
22:50   Az 1956-os forradalom eseményei 

Érden
 Dr. Srenczinger Norbert előadása
23:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:35 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
  0:05  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel

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

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

dzsesszmagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

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

magazinja
20.00 Aréna ism.

VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

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

gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
  Az Érd FM 101.3 életmód 

magazinja
20.00 Heti menü ism.

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

A kiállítás megtekinthető: 
2017. november 26-ig

GONDOLATOK 
A SZOVJET-FINN TÉLI HÁBORÚRÓL

FOTÓKIÁLLÍTÁS
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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.

Üzletszabályzat változásáról
Tisztelt Ügyfeleink!
A Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. elkészítette a 2016. március 
3-tól hatályos Üzletszabályzata – jellemzően a jogszabályi változások mi-
atti – módosított változatának tervezetét. Az Üzletszabályzat-módosítás 
tervezete megtalálható a Társaság honlapján, a www.erdicsatornamuvek.
hu címen.
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a módosításokkal kapcsolatos vé-
leményüket írásban legkésőbb 2017. november 20-ig juttassák el ügyfél-
szolgálati irodánkba (Érd, Felső utca 2.) vagy küldjék meg az ugyfelszol-
galat@erdicsatornamuvek.hu e-mail címünkre.

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Közérdekű tájékoztatás

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 18.

Arany J. u. Bagoly köz. Ba-
goly u. Báthory I. u. Berzsenyi 
D. u. Bethlen G. u. Bibic u. Bíró 
u. Bölömbika u. Cankó u. Cinke 
u. Csalogány u. Csér u. Csíz u 
Csóka u. Damjanich J. u. Daru 
u. Deák F .u. Délibáb u. Díjnok 
u. Dobó I. u. Ellenőr u. Elnök u. 
Előadó u. Elöljáró u. Ercsi út 
Erkel F. u. Eszperantó tér Fá-
cán köz Fácán u. Fajd u. Fecs-
ke u. Fehérvári út Feketesas u. 
Ferenc u. Fogoly u. Fülemüle u. 
Fürj u. Gábor u. Gárdonyi G. u. 
Gellért u. Gém u. Gépíró u. Ge-
reben u. Gergely u. Géza u. Gó-
lya u. Gondnok u. Gyakornok u. 
György u. Győző köz Gyula u. 
Haris u. Harkály u. Hattyú u. 
Héja u. Hírnök u. Hivatalnok u. 
Holló tér, Holló u. Huba u. Hu-
nor u. Hunyadi J. u. Imre u. In-
téző u. Írnok u. István u. János 
u. Jegyző u. Jenő u. Jókai u. 
József tér Kakukk u. Kálmán 

u. Kanári u. Kánya u. Károly u. 
Karvaly u. Kelemen u. Kende u. 
Képviselő u. Keselyű u. Keve u. 
Kócsag u. Kond u. Koppány u. 
Kossuth L. u Könyvelő u. Köny-
ves K. u. László u. Liszt F. u. 
Lóránd u. Madách I. u. Marti-
novics I. u. Mátyás K. u. Mér-
nök u. Mikes K. u. Miklós u. 
Mikszáth K. u. Munkácsy M. u. 
Nagy L. u. Orvos u. Ölyv u. Pa-
csirta u. Pál u. Papagáj u. Páva 
u. Pelikán u. Péter u. Petőfi S. 
u. Pintyőke u. Rákóczi F. u. 
Ruca u. Sándor u. Sárgarigó u. 
Sas u. Seregély u. Sirály u. Só-
lyom u. Stiglinc u. Szabadság 
tér Szajkó u. Szalonka u. Szár-
csa u. Szarka u. Széchenyi tér 
Szent István u. Szent László 
tér Taksony u. Tanár u. Taná-
csos u. Technikus u. Tervező 
u. Thököly I. u. Tisztviselő u. 
Titkár u. Tolmács u. Tollnok u. 
Tompa u. Tóni Csapás u. Töhö-
töm u. Tudós u. Turul u. Túzok 
u. Ügyész u. Ügyvivő u. Vadka-
csa u. Vadlúd u. Varjú . Velen-
cei út Vércse u. Vince u. Vö-
csök u. Vörösmarty M. u. Zá-
mori u. Zoltán u. Zrínyi M. u. 
Zsolt u.

Közérdekű tájékoztató
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: KIRA 
program ismerete.

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

bizonyítvány,
•	 iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai 

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

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

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

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-

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

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

NYÍLT NAP
Az Érdi Gárdonyi Géza

Általános Iskola és Gimnáziumban

Szeretettel meghívjuk azokat  
a 8. évfolyamos tanulókat és szüleiket,  

akik gimnáziumi tagozatunkon  
szeretnének továbbtanulni

a 2018/2019. tanév 9. évfolyamán.
Időpont: 2017. november 14. 10 óra
Cím: 2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE AZ ÉRDI SZC ÉPÜLETEIRE

Az Érdi Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program 
keretében „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” című pályázati felhívásra 
benyújtott „Napelemes rendszer telepítési az Érdi SZC épületeire” című pályázata vissza nem 
térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 
118,05 millió Forint.

A KEHOP-5.2.11-16-2016-00094 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósult meg 2017.05.10. – 2017.10.31. között.

Az energiafogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése egyre fontosabb 
Magyarország számára, ennek egyik módja az épületek korszerűsítése, azok energiahatékonyságának 
javítása. Egyre szélesebb körben elismerik, hogy ez nem csupán a fenntartható energiaellátás 
megvalósításának, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének, az ellátásbiztonság 
garantálásának és az importkiadások csökkentésének eszköze, hanem egyben fokozza az ország 
gazdasági versenyképességét. A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez, 
az energialánc valamennyi szakaszában, a termeléstől a fogyasztók általi felhasználásig.

Az Érdi Szakképzési Centrum négy épületének korszerűsítésére került sor a projekt megvalósítása 
során. Az épületekre 768 db (épületenként 192 db) 260 W teljesítményű napelemből álló napelemes 
rendszer került telepítésre. A napelemes rendszerek invertereken keresztül kerülnek hálózatra 
csatlakoztatásra.

A panelek rögzítése alumínium sínnel történt, mely biztosítja a hosszú és tartós élettartamot. A 
lapostetős tetőfelületekre az elhelyezés betongúlákkal történt, melyre került a rögzítő sín és lefogató 
lapokkal a panelek pontos pozicionálása. 

A napelemes rendszerek esetében az inverterek mindkét oldalán túlfeszültség védő lett kiépítve,
amely védi a berendezést a túlfeszültség és a közeli villámcsapás okozta behatásoktól. A panelokat tartó 
fémszerkezet összekötése és bekötése az inverter földelő kapcsába biztosítja az épület EPH csomópontján 
keresztül a rendszer földpotenciáljának biztosítását.

A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez, és nagyban 
népszerűsíti a projektben részt vett iskolák diákjai körében a megújuló energiaforrások hasznosítását. A
fejlesztés az alábbi négy intézményt érintette: 

o Érdi Szakképzési Centrum - 2030 Érd, Ercsi út. 8 (Hrsz: 18870/1)
o Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma - 2370 Dabas, József 

Attila u. 107 (Hrsz: 1813/1)
o Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája - 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 63. (Hrsz: 

2443)
o Érdi SZC Eötvös József Szakképző Iskolája - 2360 Gyál, Erdősor u. 65. (Hrsz: 4856/7)

További információ kérhető:
Pergel Antal főigazgató, projektmenedzser
E-mail: erdszc.palyazat@gmail.com

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján, 0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:  20/231-6273
Utcai szociális munkás: 20/376-5363
Kríziskoordinátorok: 20/576-9021

 49-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:   20/231-8561
Mentő:  30/466-0074
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló:  20/336-8773
Érdi Vöröskereszt:  70/933-8306

Közérdekű

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.

Lej árt szavatosságú növényvédőszer-hulladékok begyűjtésére
A Földművelésügyi Minisztérium akciót indít a 
lejárt szavatosságú, régi, elsősorban történelminek 
nevezhető növényvédőszer-hulladékok térítésmentes 
begyűjtésére és megsemmisíttetésére.
A Földművelésügyi Minisztérium a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamarát bízta meg a lejárt szava-
tosságú, történelmi növényvédőszer-tételek országos felmé-
résével. Fontos kiemelni, hogy a felmérés, majd ezt követően 
a lejárt növényvédőszerhulladék-készletek begyűjtése a kész-
letekért felelősök, a készlettulajdonosok, kezelők, érintettek 
számára név nélkül és költségmentesen fog történni. Jelen 
akció keretében tehát senkinek nincs oka attól tartani, hogy 
esetleg valamilyen szankciót foganatosít a hatóság azokkal 
szemben, akiknél ilyen készletek találhatók. Az felmérés és 
begyűjtés célja hangsúlyozottan az, hogy végérvényesen 
megszabadulhasson az ország e veszélyes anyagoktól, nem 
szankciók érvényesítése. Ezt kiemelten fontos kihangsúlyozni 
annak érdekében, hogy az érintett személyek bizalommal le-

gyenek az akció iránt, és merjék bejelenteni ilyen készleteiket 
a Növényorvosi Kamarának.
A Földművelésügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodá-
si Főosztálya által meghirdetett akció keretén belül a 
rendelkezésre álló idő korlátozott. Legkésőbb 2017. 
november 13-ig van mód bejelenteni e készleteket a 
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kama-
rának.
A fentiekre tekintettel bárki – mezőgazdasági gazdálkodó, 
vállalkozó, kereskedő, magánszemély –, akinek tulajdonában, 
kezelésében ilyen lejárt növényvédőszer-hulladék van, vegye 
fel a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény-
orvosi Kamara Pest Megyei (2100 Gödöllő, Kotlán S. u. 3.) és 
Budapest Fővárosi Szervezetével (1118 Budapest, Budaörsi út 
141–145.) a pontos felmérés, illetve a későbbi térítésmentes 
elszállíttatás érdekében.

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű felhívás

Az Érdi Horvát Önkormányzat

közmeghallgatást tart
2017. november 30-án,  

csütörtökön 17 órától

a Polgárok Háza Dísztermében.

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Közérdekű felhívás
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A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Soros György azt is el akarja érni,
hogy a migránsok enyhébb

büntetést kapjanak az általuk
elkövetett bűncselekményekért.

Önmit gondol erről?

5. kérdés
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OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

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

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

KISZÁLLÍTÁSTVÁLLALUNK! 52
98
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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

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

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

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

Fű fa
Zöldudvar INGYENES

LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól

Csak
nálunk!

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

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

Az akció november 1–30-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA

szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön

üzletünkben!
Egészségpénztári kártya 

elfogadó hely.elfogadó hely.

MEGHOSSZABBÍTVA

NOVEMBER 30-IG!

5
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0
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Tökmanók és 
tobozszarvasok

Őszi díszek, tarisznyák, 
apró ajándékok, télváró 
meglepetések készültek a 
Batthyány iskola őszi kéz-
műves foglalkozásain, ame-
lyeket az őszi szünetben 
tartottak a pedagógusok.

– Többéves hagyomány, 
hogy az őszi szünetben kéz-
műves foglalkozásokkal 
várjuk a gyerekeket. Idén 
két napon készíthettek ve-
lünk asztali és ajtódísze-
ket, őszi figurákat – mond-
ta lapunknak Szabó Margit 
tanárnő, hozzátéve: ilyen-
kor nemcsak a gyerekek, 
hanem a szülők is szívesen 
eljönnek.

– Nagyon népszerű ez a 
program, főleg az alsó tago-
zatos gyerekek körében, 
sőt, az ötödikes, hatodikos 
diákok közül is többen 
részt vesznek rajta. Új tech-
nikákat tanulnak, ötleteket 
vihetnek haza, és természe-
tesen nemcsak a mintada-

rabok alapján, hanem saját 
elképzeléseik szerint is al-
kothatnak a gyerekek – fűz-
te hozzá Szabó Margit, aki-
től megtudhattuk azt is: az 
elkészített apróságokat a 
gyerekek a saját nevükkel, 
arcképükkel díszített aján-
déktáskában vihették haza.

Mint a negyedikes Bog-
lárka elmondta, innen min-
dig jó ötletekkel megy haza.

– Otthon legutóbb toboz-
ból készítettem manókat – 
tette hozzá.

A napokban újabb kéz-
műves foglalkozás vár a di-
ákokra: a Márton-nap je-
gyében, november 10-én 

délután lámpásokat, libás 
díszeket készítenek, majd 
sötétedéskor énekelve vo-
nulnak a Csóka utcai kápol-
nához, ahol megismerked-
hetnek Márton püspök tör-
ténetével és a Márton-napi 
hagyományokkal.

QQ Á. K.

A gyerekek számtalan anyag felhasználásával, új technikákat 
megismerve készíthettek őszi díszeket vagy akár téli dekorációt

Sze nzációs érdi siker Abu Dhabiban
A nemzet legjobbja lett 
Cseke Szabolcs az október 
közepén megrendezett 
szakmák olimpiáján Abu 
Dhabiban. Az érdi 21 esz-
tendős festő a szakmájá-
ban induló 23 ország fiatal 
versenyzői között a 4. he-
lyet szerezte meg, 733 pon-
tos összpontszámával pe-
dig a 20 fős magyar csapat 
legjobbja lett.

Világraszóló sikert ért el 
szakmájában néhány napja 
a 21 éves érdi Cseke Sza-
bolcs festő a fiatal szakmun-
kások olimpiáján Abu Dhabi-
ban. Az idén az Egyesült 
Arab Emirátusokban rende-
zett WorldSkillsen 57 nem-
zet 51 szakmában 1300 fővel 
képviseltette magát. 

A 19 szakmában induló, 
20 fős magyar csapat végül 
egy bronzéremmel és ki-
lenc kiválósági éremmel 
tért haza. Ezzel Magyaror-
szág az induló országok kö-
zül az összes érempont 
alapján a 22., a szakmájuk-
ban az első 25 százalékba 
bekerült versenyzők száma 
alapján pedig a 18. helyen 
végzett. A nemzet legjobbja 
címet 733 megszerzett 
pontjával Cseke Szabolcs 
festő érdemelte ki.

– Édesapám szobafestő. 
Már általános iskola 5. osztá-
lyában segítettem neki a 
nyári szünetekben egy kis 
zsebpénzért. Szóval gyerek-
korom óta ebben a közegben 
nőttem fel – mondta Cseke 
Szabolcs. A fiatalember az 
érdi Kós Károly Szakképző 
Iskolában érettségizett, 

majd ugyanitt megszerezte a 
festő szakképesítést is. Már 
megfigyelőként részt vett a 
göteborgi EuroSkillsen 2016-
ban, ami annyira megtet-
szett neki, hogy beadta je-
lentkezését az idei World-
Skills hazai előválogatóira.

– Nagyon jól éreztem ma-
gam Abu Dhabiban. Ez egy 
életre szóló élmény volt, amit 
senki nem vehet el tőlem. Na-
gyon odatettem magam, így 
a verseny negyedik napján 
már fájt mindenem, de meg-
érte. Csak az első napon iz-
gultam egy kicsit, útban a 
verseny helyszíne felé – 
mondta Szabolcs, aki haza-
érkezése után, itthon már a 
családi vállalkozásban segí-

tette egy ház tisztasági fes-
tésében édesapját.

A versenyzők felkészülését 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara SkillsHungary 
Programja szervezte és tá-
mogatta, ehhez csatlakoztak 
a szponzorok és a felkészítők. 
Cseke Szabolcs felkészülését 
a PPG Trilak Kft. támogatta. 
A versenyre való kijutás 24 
szakmai támogatóval, 48 
szakmai felkészítővel, 13 780 
óra intenzív felkészüléssel 
valósult meg. Csáki Csaba 
mentor februártól heti 5, de 
olykor 6 napot készült a ver-
senyre Szabolccsal: a napi 
8–12 órás edzéseken a világ-
verseny végéig több mint 300 
liter festéket használtak el.

Szabolcs a Kós Károly Szakképző Iskolában érettségizett, majd 
ugyanitt megszerezte a festő szakképesítést is

Gyógyászati segédeszköz
szaküzlet és kényelmi cipők
Nálunk a minőség számít!

Átköltöztünk!
2017. november 1-jétől új helyen,

a Felső utca 43-ban várjuk
kedves vásárlóinkat.

Őszi akció! Óriási kedvezmények
kifutó kényelmi cipő modelleinkre.
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Szaküzleteink:
2030 Érd, Felső utca 7.
Tel.: 06 23 360 699
2030 Érd, Felső utca 43.
Tel.: 06 30 195-2825

www.mediter.hu
e-mail: mediterbt@gmail.com
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:

hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
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ZUMBA gold
ÚJ HELYEN!

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

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

06-30/632-0917 53
06

49

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor

52
9
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Konyhabútor Készítése
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Megszépül az Ága-Boga
Beszélgetéssel, főzéssel egybekötött egész napos kö-
zösségi munkát hirdetett meg múlt csütörtökre az Ága-
Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, hogy közösségi 
térré alakítsák, szépítsék a Kutyavári úton található 
épületüket.

Mintha még egyszer utol-
jára, búcsúzásképpen visz-
szatért volna a vénasszo-
nyok nyara, mire a Kutyavá-
ri útra érünk, lekívánkozik 
rólunk és a gyerekekről is a 
sál-sapka. Róluk főleg ak-
kor, amikor meglátják, hogy 
mi minden történik az Ága-
Boga portáján. Már rohan-
nak is be a kapun, amit ép-
pen két fiú fest át. Mert ör-
vényként berántja őket a 
sürgő-forgó emberek látvá-
nya, az, hogy kicsi és nagy 
gyerek, nő és férfi, minden-
ki, mint egy hangyaboly 
szorgos tagja tesz-vesz a 
kertben és az épületben. 
Van, aki az elkorhadt ágakat 
szedi össze és dobja a tűzre, 

van, aki az egykoron orvosi 
rendelőként működő épület 
alsó részén selejtezi a lomo-
kat, van, aki ebédet főz, van, 
aki a felső részt takarítja.

Közben meg-megállnak a 
tűznél, hogy útbaigazítást 
kérjenek Bódizs Évától, az 
Ága-Boga ügyintézőjétől, ő 
pedig segítőkészen válaszol 
mindenkinek. Éva a diósdi 
tagcsoport alapító tagja volt, 
de tíz éve, mikor megalakult 
az Ága-Boga, csatlakoztak, 
hogy nagyobb, erősebb kö-
zösséget alkothassanak 
együtt. Az ötgyermekes 
anyuka elmondja, hogy az 
épületet elsősorban raktár-
nak használják, hiszen ide 
szokták behozni a családok 

azt, amire már nincs szük-
ségük, legyen az ruha, 
könyv, játék vagy bármi 
más, és persze innen vihet-
nek el olyat, ami meg hiány-
zik otthon. Így működik az 
egymást segítő családok 
szövetségénél a cserebere. 
Most azért takarítják ki az 
alsó részt, hogy aztán a felső 
szintről levigyék a ritkán 
használt dolgokat, így fent a 
játszósarok mellett egy na-
gyobb közösségi teret alakí-
tanak majd ki, ahol többen 
leülhetnek beszélgetni.

Két kisebb gyerkőc az 
anyukájának segít bunkert 
építeni egy elsőre áthatolha-
tatlannak tűnő bozótos kel-
lős közepén. Ők Budafokról 
jöttek, de vannak az Ága-Bo-
gában az érdieken és a diós-
diakon kívül martonvásári 
és Budapest peremkerülete-
in élő családok is. Emese, az 
anyuka elmondja, hogy érdi 

barátaikon keresztül 
csatlakoztak annak ide-
jén az egyesülethez, a 
negyedik gyerek meg-
születése után. Azóta az 
ötödik gyermekük is be-
töltötte a hármat, ő az 
egyik, bent, a mostanra 
szépen kialakított bun-
kerben. Amikor felsza-
lad a szemöldököm az öt 
gyerek hallatán, azt 
mondja a legnagyobb 
nyugalommal a hangjá-
ban, hogy „eggyel na-
gyon nehéz, kettővel 
még nehezebb, három-
mal meg egyenesen bor-
zalmas volt, de aztán a 
negyedik és az ötödik 
gyerek megszületésével 

helyrebillent, egyensúlyba 
került minden”.

Bódizs Éva is azt meséli, 
hogy amikor több gyereke 
lett, minden sokkal gördülé-
kenyebben ment.

– Sokan azt gondolják, 
hogy egy gyerekre való sze-
retet van bennük, és azért 
sem mernek vállalni többet, 
mert nem tudják elképzelni, 
hogy ezt a szeretetet meg 
tudják majd osztani, vagy 
hogyan tudják majd megosz-
tani a gyerekeik között. Én 
viszont úgy érzem, hogy egy-
egy gyermek születésével 
nemcsak több gyerek között 
kell szétosztani a szeretetet, 
de közben meg is sokszoro-
zódik ez a szeretet, és ezért 
sokkal könnyebb minden. 
Ugyanazok a problémák elő-
jönnek egy gyerekkel is, de 
könnyebb megoldani általá-
ban ezeket, ha többen van-
nak, mert egyrészt ők ma-

guk is segítenek, másrészt 
az embernek jobb rálátása 
lesz a dolgokra, ha több gye-
rek veszi körül őt.

Lassan dél, a babgulyás 
már fortyog a bográcsban, a 
kiéhezett kis és nagy mun-
kások legnagyobb örömére. 
A labda a ház fala mellé ke-
rül, egy utolsó ágat dobnak 
még a tűzre, a bunkerből is 
előmerészkednek, mindenki 
ebédhez készülődik, hogy 
energiát kapjon a munka 
folytatásához, hiszen mesz-
sze még az este, hogy min-
den a helyére kerüljön.

Ha átalakíthatnánk a 
mondást, és a lélek tükre 
nemcsak az arc, hanem egy 
épület is lehetne, akkor a Ku-
tyavári úti Ága-boga közös-
ségi ház valószínűleg csoda-
széppé válna. Ki tudja? Le-
het, a sok szorgos kéznek 
köszönhetően az is lesz.

Forrás: erdmost.hu

Az érdieken és a diósdiakon kívül jöttek segíteni martonvásári és Bu-
dapest peremkerületein élő családok is

Kicsi és nagy gyerek, nő és férfi, mindenki tett-vett a kertben és az épületben
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

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

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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

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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Driving Mobile Media Innovation

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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ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érd központjában külön álló szo-
ba kiadó 48E Ft rezsivel 1 fő ré-
szére. T:06-20-328-88-86.
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AMagyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság, tárnoki mérnöksége

ÚTÜZEMELTETŐ
SZAKMUNKÁS

munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:
» országos közúton/gyorsforgalmi úthálózaton a téli
tisztántartási feladatok teljes körű ellátása,

» téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke
adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

» Amérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével
kapcsolatos feladatok elvégzése

Amunkakör betöltéséhez
szükséges feltételek:
» szakirányú iskolai végzettség vagy szakirányú OKJ-s
végzettség

» vagy szakmunkásképző vagy szakiskola vagy OKJ
bizonyítvány + 4év szakmai tapasztalat

» B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
» útépítő, karbantartógép-kezelő OKJ-s bizonyítvány
» NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra

Amunkakör betöltésének kezdete:
legkorábban 2017. december 4.

A jelentkezés határideje:
folyamatosan

Szerződés határozott idejű, 2018. március 31-ig

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette az érdeklődését,
jelentkezzen a06-23/819-981 telefonszámon.

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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MUNKALEHETŐSÉG
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

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

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

Munkába szállítás
gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás
támogatása.

Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

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

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

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

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

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

Különbejáratú szoba, fürdő,
konyha használattal bútorozot-
tan, egyedülálló, dolgozó,
nemdohányzó nőnek hosszabb
távra kiadó. 06-20/344-7466
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KIADÓ INGATLAN
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www.biovitalstudio.com
0670 365 2735

Bioenergia Vitál Stúdió
Érd, Mázoló u. 50

Egészségmegőrzés
Állapotfelmérés
Regeneráló kezelé
Alternatív gyógyászat

s

és
szat

Érden, központban kiadó 53 nm-
es lakás. I.á.: 90 000 Ft+rezsi+2
havi kaució. Telelefon: 06-30-
2423505

Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.

23/366-154,06-20/442-14-07
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Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,

bizsut, ezüstöt, könyveket.

Vá á l k ó ák t f t é k t
RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

06-20/525-1211
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. 06-20-9204261

VEGYES

Jó fekvőhely (210*82 cm), intarzi-
ás vitrin, kovácsoltvas fogas,
évelő virágok, Karancs gáztűz-
hely, gyerek íróasztal, nagy hő-
sugárzó, kézi szerzsámok, toll-
párna, paplan, cipők eladók.
06-23-356-991, 06-30-568-8942

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

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

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.

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

Hajdúszoboszlón APOLLO Hotel-
ben 5 fő részére üdülési jog ol-
csón eladó. 06-30-319-6409

Internetvételhez komplett egy-
ség eladó. Ára: 15 000 Ft. 06-
30-3196409

Szobakerékpár eladó. 06-23-

368-190

Szobakerékpár alig használtan
eladó. 06-23-365-378
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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.

52
68

37

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.

OKTATÁS

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

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

VÁLLALKOZÁS
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 52
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

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

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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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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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 51
37
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Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Ács, kőművesmunkát, burkolást,
festést vállalok legolcsóbban,
kisebb javításokat is. 06-30/
566-9051

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

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

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

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 52
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70Villanyszerelés
kisebb javítás – felújítás – karbantartás- teljes kivitelezés
Háztartási gépek bekötése. Átalánydíjas karbantartás.
Cégeknek és magánszemélyeknek is! Hívjon bizalommal.

Deme György 70/321-81-08 hétvégén is)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

Telefon: 06-23-520-117 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

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 F 2320 F

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182 7 Ft 232 Ft

a próh i rd e t É s i á r ak

Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12.

1826,8 Ft 2320 Ft 182,7 Ft 232 Ft
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Bronz a Deltától
Harmadik helyen zárta a Delta 
RSE Érd gyermek korosztályú 
egysége a Tatabányán lezajlott 
Nemes József Emléktornát. A 
viadalon a csoportmérkőzések 
során az érdiek a Budaörsi DSE-t 
és a Szombathelyi Sportiskolát 
is 2:0-ra verték, majd a kereszt-
játékban a házigazda Tatabá-
nya elleni mérkőzést is szett-
veszteség nélkül teljesítették. 
Az elődöntőben azonban a Va-
sas felülmúlta az érdieket, akik a 
bronzcsatában háromjátszmás 
győzelmet arattak az MTK Bu-
dapest felett (2:1). A Delta fel-
nőtt együttese az NB II Közép 
csoportjának hetedik körében 
sima, háromszettes vereséget 
szenvedett hazai pályán a HÉP-
RÖPKE alakulata ellen (15:25, 

11:25, 16:25). Az érdi együttes 
viszont ismét hazai környezet-
ben játszik, hiszen a pályavá-
lasztói jog felcserélése miatt 
november 12-én, vasárnap 15 
órakor a Közgáz SC ellen lép pá-
lyára Dömötör-Mátrai Beáta csa-
pata a Vörösmarty Mihály Gim-
názium tornacsarnokában.

Remeklő birkózók
Tizenhét dobogós helyezést, 
köztük négy arany-, hat ezüst- 
és hét bronzérmet szerzett az 
Érdi Spartacus SC a Kecskemé-
ten rendezett Balla József Em-
lékversenyen. November első 
hétvégéjén, Kecskeméten húsz 
birkózó képviselte az Érdi Spar-
tacus SC gyermek és diák kor-
osztályát. A nagy létszámú via-
dalon 280 fő lépett szőnyegre. 
Előbb a gyermek korcsoport 

küzdelmeit tartották, ahol az 
érdi versenyzők két ezüst- és 
négy bronzérmet értek el, mi-
után Szenicza Emma és Naran-
csik Levente második, Gazsi 
Nóra, Virlics Anna, Szenicza Nim-
ród és Gazsi Blanka pedig har-
madik helyen zárt. A diák II-es 
korosztályban Bori Richárd (23 
kg), Hegedűs Nagy Bence (54 kg), 
Gyenes Bence (58 kg), illetve diák 
I-ben Kovács Dávid (58 kg) is 
aranyérmes lett. Továbbá má-
sodikként zárt előbbi kategóriá-
ban Narancsik Bence (29 kg), 
Gazsi Máté (46 kg) és Hermann 
Norbert (58 kg), míg utóbbiban 
Feik Lázár (38 kg) lett ezüstér-
mes. A dobogó legalsó fokára 
állhatott diák II-ben Sipos Milán 
(46 kg) és Finta Patrik (50 kg), va-
lamint diák I-ben Sipos Alex (63 
kg).

Aranyos harcosok
November negyedikén Mező-
túron rendezte országos baj-
noki döntőjét a Magyar Kung 
Fu és Wushu Szakszövetség. A 
viadalon az Érdi Shaolin Wu-
shu Egyesület (ÉSWS SE) tizen-
négy versenyzője összesen ti-
zennyolc érmet szerzett. Ki-
lenc arany-, négy ezüst- és öt 
bronzérem az egyesület mér-
lege, ahol Mák Attila egyéni-
ben három elsőséget jegyzett, 
miután a gyerek kettes kor-
csoportban a hosszú és rövid-
fegyveres számok mellett a 
pusztakezes gyakorlatot is 
megnyerte. Mellette Brosz-
man Bertalan és Srágli Liliána is 
megnyerte a gyerek I-es kor-
osztály pusztakezes gyakorla-
tát, valamint utóbbi még a 

hosszúfegyvernél is aranyér-
mes lett. Magyari László és 
Mákné Késő Barbara is meg-
nyerte a szenior pusztakezes 
kategóriát. A csoportos gya-
korlatban Bereczki András, Ve-
res Mátyás és Mák Attila triója 
diadalmaskodott. Ezüstérmes 
lett Pozsgai Luca (gyerek I, 
pusztakezes), Bogó Rebeka 
(felnőtt, hosszúfegyver), Pozs-
gai Eszter (szenior, pusztake-
zes) és Nagy Márk Krisztián 
(serdülő, hosszúfegyver). A 
dobogó aljára állhatott még 
Bogó Rebeka (felnőtt, rövid-
fegyver), Nagy Márk Krisztián 
(serdülő, rövidfegyver), Varga 
Levente (serdülő, hosszúfegy-
ver) és két alkalommal Müller 
Hargita (junior, rövid- és hosz-
szúfegyver). 
 n D.B.

RÖVIDPÁLYA

Hét  érmet táncoltak
Akrobatikus rock and 

roll országos bajnokságot 
tartottak október 28-án és 
29-én Szigetszentmiklóson. 
Az érdi Masters Sportegye-
sület valamennyi formáció-
ja és párosa eredményesen 
szerepelt a táncversenyen, 
hiszen négy arany-, két 
ezüst- és egy bronzérmet 
szereztek az egyesület 
sportolói.

Az első nap legjobb ered-
ményét a sportág legnehe-
zebb kategóriájában, a fel-
nőtt „A” kategóriában érte 
el a Deli Alex–Sárfy Krisz-
tina páros, amely aranyér-
met nyert. A junioroknál a 
Záhonyi Patrik–Bradács 
Tamara páros hatodik, a 
Gábor László–Szalai Ale-
xa páros hetedik lett. A ser-
dülők között Barthos Ben-
ce és Szalma Borka a ti-
zenegyedik helyen végzett. 
A Dexter’s Girls children 
nagyformáció a negyedik, 

az Express serdülő kisfor-
máció pedig a kilencedik 
helyen zárta az ob fináléját.

A seregszemle második 
napján a Jolly Joker junior 
kisformáció és az Xpress 
junior nagyformáció szállí-
totta a Masters remek ered-
ményeit: mindkét formáció 
országos bajnok lett saját 
versenyszámában. A Mili-
tans (Tornádó–Masters 

SE) felnőtt nemzeti nagy-
formáció a második helyet, 
a Rakéták felnőtt kisformá-
ció pedig a harmadik helyet 
szerezte meg. A Wait for it 
(Tornádó–Masters SE) 
nemzeti kisformáció – ahol 
Sárfy Krisztina edző is tán-
col – első helyen végzett, 
míg a Sol Invictus (Musz-
táng SE–Masters SE) fel-
nőtt nemzetközi nagyfor-
máció – Széchenyi Vanesz-
sza edzővel – a második 
pozíciót szerezte meg.

Qn D.B.

Az Xpress junior nagyformáció is országos bajnok lett

Megszakadt egy jó széria
Utoljára április 29-én fordult elő, hogy az Érdi VSE baj-
noki mérkőzésen nem talált a kapuba. Limperger Zsolt 
alakulatának tizenhét meccses szériája tört meg a VLS 
Veszprém elleni, idegenbeli gól nélküli döntetlennel.

Hiába áll a kiesőzónában 
a VLS Veszprém, alaposan 
megnehezítette Limperger 
Zsolt alakulatának dolgát. 
Az NB III Nyugati csoportjá-
nak 13. fordulójában 
Orbán Tamás együt-
tese nyílt sisakos küz-
delemre késztette 
Kertész Ferencéket. 
Nehezen indult be a 
mérkőzés, hiszen az 
első helyzetre nyolc 
percet kellett várni, 
de a hazaiak kapitá-
nya, Gunther Zsolt 
távoli lövését védte 
Kertész Ferenc. Ezt 
követően az érdiektől 
Pál Szabolcs, Kele-
men Patrik, Koós Gá-
bor és Melczer Vilmos 
is többször jutott hely-
zetbe, de nem tudtak 
élni vele, míg a túlol-
dalon is többször kellett fel-
szabadítani az érdi védők-
nek, sőt, egyszer nem is sike-
rült, de les miatt érvénytele-
nítették Simon Benjámin 
találatát.

A fordulás után az érdiek 
felélénkültek, s ha kicsivel 
jobb lett volna a helyzetki-

használásuk, akkor negyed-
óra alatt eldönthették volna 
a mérkőzést. Ehhez Koós 
Gábor állt a legközelebb, 
amikor egy kipattanó labdát 

húszról vágott vissza Szűcs 
Lajos kapujára, aki óriási 
bravúrral védeni tudott.

Ezt követően azonban a 
hazaiak is több ziccerig ju-
tottak, de Kertész Ferenc 
dupla bravúrja, illetve nagy 
védései is kellettek a döntet-
len tartásához. A végjáték-

ban pedig egyik együttes 
sem tudta gólra váltani hely-
zeteit, így maradt a gól nél-
küli döntetlen.

– Ha a nyolcvanadik perc-
ben kérdezik, hogy elégedet-
tek lehetünk-e az egy pont-
tal, akkor azt mondom, hogy 
nem. Két büntetőt sem adott 
meg a játékvezető a három 

szituációból, az egyik bizto-
san az volt. Ismerve ezt a me-
zőnyt, az egy pontot is meg 
kell becsülni. Utólag azt 
mondom, három pontért jöt-
tünk, de az egy is több mint a 
nulla – értékelt Limperger 
Zsolt, az Érdi VSE vezető-
edzője.

Az Érdi VSE legközelebb 
az NB III Nyugati csoportjá-
nak tizennegyedik körében 
a Puskás Akadémia FC II 
otthonában, Felcsúton lép 
pályára november 12-én, 13 
órakor.

Qn Domonkos

+++keretes++++

+++képalá+++
XXII/1

VLS VESZPRÉM–ÉRDI VSE 0–0
Veszprémi Egyetemi Stadion, 150 néző. V: Görög M. (Bede T., Rigó)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár (Pintér N. 59.), Németh 
G. V. (Balázsovics, 75.) – Koós, Kónya, Pallagi, Melczer (Tárkányi, 59.) 
– Kelemen P., Pál Sz. Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Kárász Krisztiánnak harmadszor már nem sikerült győztes gólt szereznie 
 (Fotó: veszpremfoci.hu)
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Izgalmas végjáték!
Nyílt, schnell versenyt 

tartott az Érdi VSE sakk 
szakosztálya az Ercsi úti 
Sporttelep klubhelyiségé
ben. A viadal az elejétől 
kezdve izgalmas partikat 
hozott, hiszen a rövid gon
dolkodási idő több váratlan 
eredményt hozott. A schnell 
versenyen sokat számított a 
tapasztalat és az intuíció, 
hiszen a szűk időkorlátok 
miatt nem tudtak számol
gatni a versenyzők.

– Több esetben előfor
dult, hogy a sakkozó a kap
kodásban szabálytalan lé
pés miatt veszített vagy 
túllépte gondolkodási ide
jét – áll a szakosztály köz
leményében.

Féltávnál már kialakult a 
lehetséges győztesek mező
nye, de az utolsó utáni pilla
natig bizonytalan volt, ki 
nyeri a versenyt, végül ket
ten végeztek nyolc ponttal, 
és összpontszáma alapján 
Vendég Balázs lett az első, 
megelőzve Sinka Csabát. 
Ha az utolsó fordulóban a 
hatodik és a tizedik helye
zett mérkőzésén nem sötét 
nyer, akkor az élen fordított 
sorrend lett volna – teszi 
hozzá a közlemény.

A harmadik helyen Szilá-
gyi Sámuel végzett, a leg
jobb hatvan év feletti ver
senyző díját pedig Lakatos 
András vihette haza.

QQ domi

A schnell versenyen sokat számított a tapasztalat és az intuíció

Rangadót nyert az ÉRD!
Négygólos, 30–26-os győzelmet aratott a Dunaújvárosi 
Kohász KA vendégeként az ÉRD női kézilabdacsapata a 
K&H liga hetedik körében.

Remekül kezdett, s Andje-
la Bulatovics és Klivinyi 
Kinga vezérletével tíz perc 
alatt három találattal ellé
pett az ÉRD a házigazda DK
KAtól, ám ezt követően egy 
négygólos szériával fordíta
ni tudott György László csa
pata. Sőt, a 22. percben már 
két góllal vezettek, de hiába, 
mert Gávai Szonja duplázá
sa után a szünetre már az 

ÉRD mehetett 16–14es 
előnnyel.

A fordulás után sokáig 
csak nőtt az érdi fór, hiszen 
Katarina Krpezs-Slezákék 
az első tíz percet négy góllal 
nyerték. A kiállításokkal 
tűzdelt második játékrész 
derekán az ÉRD masszív, 
hathétgólos előnye pedig 
még úgy is kitartott, hogy 
egy kettős emberhátrány

ban elkövetett rossz csere 
miatt Janurik Kinga is ka
pott egy kétperces kiállítást. 
De a széteső DKKA ezt nem 
tudta kihasználni. Sőt, az 
ÉRD 1–1gyel abszolválta ezt 
az etapot, hiszen Katarina 
KrpezsSlezák a szélről si
keresen bevette Oguntoye 
Viktória kapuját. A hajrá 
előtt pedig ismét eldöntötte a 
két pont sorsát a vendég
együttes, miután az 54. perc
ben 30–22re vezetett. A vég
játékban csak kozmetikázni 
tudott az eredményen a 

DKKA, de az ÉRD így is 30–
26ra győzött.

– Nagyon felszabadultan 
örülünk ennek a két pont
nak, hiszen egy fontos győ
zelem volt nekünk ez Duna
újvárosban. Mindig nagy ki
hívás ide jönni játszani. Vé
gül is hullámzással, de elég 
magabiztosan hozták a lá
nyaink a két pontot, amihez 
gratulálok nekik – mondta 
Szabó Edina.

– Kemény meccsre készül
tünk, tudtuk, hogy nem lesz 
könnyű Dunaújvárosban 
nyerni, de jól kezdtük a mér
kőzést, aztán kicsit kapkod
tunk, meg a védekezésünk 
sem volt az igazi, de a máso
dik félidőre úgy jöttünk ki, 
hogy elvisszük a két pontot 
– nyilatkozta a mérkőzés 
legeredményesebb játékosa, 
a hét gólt jegyző Klivinyi 
Kinga.

– Azt kaptuk az ÉRDtől, 
amire számítottunk. Más 

sebességgel játszottak, 
mint mi. Rengeteget hibáz
tunk és fegyelmezetlenek 
voltunk. Az első félidőben 
voltak jó periódusaink, a 
másodikban viszont volt 
egy tizenöt perces szakasz, 
amire nem tudtunk reagál
ni. Ott magabiztossá vált az 
ÉRD. Egy nívós meccs volt, 
tanulnunk kell belőle – érté
kelt György László, a 
DKKA szakvezetője.

Szabó Edina együttese 
legközelebb november 11
én, 16 órakor lép pályára, 
amikor az EHFKupa har
madik selejtezőkörében, a 
csoportkörbe jutásért ren
dezett párharc első mérkő
zésén fogadja a francia 
Issy Parist az ÉRD Aréná
ban. Ezt követően novem
ber 15én, 17 órakor az 
FTCRail Cargo Hungaria 
együttesét látja vendégül 
az érdi csapat.

QQ domonkos Bálint

DKKA–ÉRD 26–30 (14–16)
Dunaújváros, 900 néző. V: Andorka, Hucker
ÉRD: Foggea – Krpezs-Slezák 4 (1), M. GONZÁLEZ 5, A. Bulatovics 2, 
Kisfaludy 2, KLIVINYI 7, C. Lassource. Csere: JANURIK (kapus), Signa-
té 3, Tóth G. 3 (2), Gávai 2, Kiss N., Roberts 2, Szabó L. Vezetőedző: 
Szabó Edina
Kiállítások: 12, ill. 18 perc (piros lap: Signaté, 58. p.). Hétméteresek: 
5/3, ill. 3/3.

Janurik Kinga és a remek védekezés hozta az érdi sikert  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)



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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