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Egyéb LADAmodelljeink készletről klímával már 2.499.000 Ft-tól!
LADA Sipos, 2030 Érd, 6-os út 23km, +36 30 530 7140 +36 23 521 630

…mert adni jó!
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AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRAJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKYK ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142

WEB: beeszerbt.hu

Az akció a k
észlet erejé

ig érvényes
.
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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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

www.edax.hu/adambutor
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Konyhabútor Készítése

„Van kire számítani, átélhetjük, hogy nem vagyunk egyedül”
Interjú Bogatin Attilával, az Ága-Boga Egyesület új elnökével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 44. szám    2017. november 15.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Nyi tott műhelyek segítik a pályaválasztást
Fővárosi, Pest és Fejér megyei gim-

náziumok, szakiskolák mutatkoztak 
be a november 9-én megrendezett pá-
lyaválasztási kiállításon, amelyen a 
tankerület általános iskoláiba járó 
gyerekek ismerkedhettek meg köze-
lebbről az intézményekkel és az álta-
luk nyújtott szakmákkal. Mint kö-
szöntőjében T. Mészáros András pol-
gármester is utalt rá, a Batthyány is-
kola tornacsarnokában tizenötödik 
alkalommal rendezték meg ezt az 
eseményt, amelynek szervezője a Pest 
Megyei Kormányhivatal, illetve az 
Érdi Tankerület volt. Negyven kiállító 
intézmény, több mint ezer diák – ez 
volt az eddigi legnagyobb létszámú 
pályaválasztási rendezvény a Batthy-
ány iskolában. Az élményközpontú 
kiállításon az iskolák rendkívül látvá-
nyos bemutatókat tartottak: az artis-
taképzéstől a BKV-járművek szerelé-
séig, a katonaságtól a virágkötészetig 
számtalan szakmába kóstolhattak 
bele a gyerekek.  n 19. oldal

Összefogás a nélkülözőkért

November 26-án megkezdődik az idei ételosztás az 
önkormányzat, a szociális ágazat és az egyházak 
együttműködésével. A nehéz helyzetben élőket a hi-
deg hónapokban tartós élelmiszerrel, valamint me-
leg ruhával is szeretnék segíteni.  n 3. oldal

Közösségépítő diákprogramok

Folytatódnak a korábban már bevált és kedvelt prog-
ramok, és újat is tervez az Érdi Ifjúsági Önkormányzat. 
Fodor Enikő diákpolgármester a testület elfogadott 
költségvetéséről számolt be a múlt szerdai polgár-
mesteri sajtótájékoztatón.  n 7. oldal

Tízgólos előny az odavágón

Végig vezetve nyert 31–21-re az EHF-Kupa harmadik 
selejtezőkörének első mérkőzésén az ÉRD női kézilab-
dacsapata a francia Issy Paris együttese ellen, a cso-
portkörbe jutásért rendezett párharc első mérkőzé-
sén, az ÉRD Arénában.  n 23. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)



2 | 2017. november 15. |    közérdekű

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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Vár osi összefogás a nélkülözőkért
November 26-án megkezdődik az idei ételosztás az 
Emma utcában az önkormányzat, a szociális ágazat és 
az egyházak együttműködésével. A nehéz helyzetben 
élőket a hideg hónapokban nemcsak vasárnapi ebéddel, 
hanem tartós élelmiszerrel, valamint meleg ruhával is 
szeretnék segíteni. Ehhez örömmel fogadják a lakosság 
segítségét is.

November 26-tól az Emma 
utca 8. szám alatt minden 
vasárnap – december 24. és 
31. kivételével – délután egy 
órától ebéddel várják a rá-
szorulókat, a Szociális Gon-
dozó Központ és az egyhá-
zak összefogásának köszön-
hetően.

A részletekről múlt szer-
dán egyeztettek a Habilitáci-
ós Központban az érdi szoci-
ális intézmények és a refor-
mátus, római katolikus, gö-
rög katolikus, baptista, pün-
kösdi, valamint Késői Eső 
egyházközségek, gyüleke-
zetek, illetve a Jézus a Gyer-
mekekért Alapítvány képvi-
selői.

Mint elhangzott, idén már 
mintegy négyszáz főre főz-
nek majd minden vasárnap. 
Több mint kétszáz adagot az 
Emma utcában osztanak 
szét, a többit házhoz szállít-
ják azoknak, akik nem tud-
nak eljönni az ebédért, mert 
betegek, idősek, távol lak-
nak vagy nincs pénzük az 
útiköltségre – mondta Pa-
róczai Zoltánné, a Dr. Di-

zseri Tamás Habilitációs 
Központ vezetője, az ételosz-
tás koordinátora, hozzátéve: 
december 22-én házhoz szál-
lítják a karácsonyi menüt a 
rászorulóknak.

Hogy minél változatosabb, 
táplálóbb menü készülhes-
sen, örömmel fogadják az 
élelmiszer-felajánlásokat, 
illetve a készpénzadomá-
nyokat is. Persze ennivalóra 
nemcsak vasárnap, hanem 
hétköznapokon is szüksé-
gük van a nehéz körülmé-
nyek közt élőknek. A Szociá-
lis Gondozó Központ munka-
társai ezért szeretnének 
tartós élelmiszert is osztani: 
tészta, olaj, liszt, cukor, 
édességek, befőttek, konzer-
vek, lekvár – örömmel fogad-
nak minden adományt.

– December 8-ára gyűjtést 
szervezünk a Tesco áruház-
ban: gyűjtőkosarat helye-
zünk ki, és az adományozott 
élelmiszerekből ajándékcso-
magot állítunk össze – mond-
ta el Récsei Krisztina, a 
Szociális Gondozó Központ 
intézményvezetője.

Nemcsak élelmiszerekre 
van szükség, hanem takaró-
ra, tiszta, meleg ruhanemű-
re, bútorra, még működő 
háztartási gépekre is. Az 
élelmiszert, ruhát az Emma 
utca 8. szám alatti raktár-
ban tudják tárolni, ám a bú-
torok, gépek szállítását, el-
helyezését a Gondozó Köz-
pont nem tudja vállalni, 
ugyanakkor szívesen közve-
tít az adományozók és a rá-
szorulók között – hangzott el 
az értekezleten.

– Ruhaosztást szerdán 13 
és 15.30 óra között, pénteken 
11 és 13.30 óra között tar-
tunk az Emma utcában, míg 
csütörtökönként 13 és 15.30 
között fogadjuk az adomá-
nyokat. A piszkos, hordha-
tatlan darabokat nem vesz-
szük át – hangsúlyozta Li-
zicska Lászlóné, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai vezetője, hozzátéve: 
játékokat is örömmel fogad-
nak; ezeket nemcsak az 
Emma utcában, hanem a Vö-
rösmarty utcai épületükben 
is átveszik.

Vannak, akik nem csupán 
nehéz anyagi körülmények 
közt élnek, de fedél sincs a 
fejük felett. Nekik a hajlékta-
lanellátó kríziscsomagokat 
állít majd össze, és teajára-
tot is indítanak – számolt be 
róla Stehlik Krisztián, a 
Hajléktalanellátó egységve-
zetője. Mint mondta, a hét-
köznaponként – és nagy hi-
degben hétvégén is – induló 
teajáratok mozgó irodaként 
is működnek; várhatóan el-
érnek olyan embereket is, 
akik eddig valamilyen oknál 

fogva kimaradtak ebből a 
szolgáltatásból. Kötszerrel, 
gyógyszerrel is segíteni tud-
ják a hajléktalanokat, és 
tisztasági csomaggal támo-
gatják azokat, akik kórházi 
kezelésre szorulnak. Ahogy 
az Emma utcában, úgy a haj-
léktalanszállón is örömmel 
fogadnak adományokat.

Az értekezleten Körmöczi 
Józsefné, a városi Humán 
Iroda vezetője beszámolt a 
rászorulóknak adható leg-
fontosabb téli önkormányza-
ti juttatásokról. Mint el-
mondta, a tüzelőtámogatás 
iránti kérelmek már érkez-
nek a hivatalhoz, zajlik a ki-
szállítás is. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmo-

zottan hátrányos helyzetű és 
a hátrányos helyzetű gyer-
mekek nemcsak tanítási na-
pokon, hanem a szünetekben 
is ingyen kaphatnak meleg 
ebédet.

– Az önkormányzat köz-
műhátralék esetében is se-
gít: 50–70 százalékban át-
vállaljuk a tartozást. Várat-
lan élethelyzetbe került la-
kosainkat élelmiszerjeggyel 
is támogatni tudjuk. Gyógy-
szer- és gyógyászati segéd-
eszköz-támogatást is nyúj-
tunk – tette hozzá Körmöczi 
Józsefné, hozzátéve: aki nem 
szeretne közvetlenül az ön-
kormányzathoz fordulni, a 
családsegítőkön keresztül is 
megteheti.

QQ ÁdÁm

Az ételosztáshoz a Habilitációs Központ hálásan fogadja az adomá-
nyokat és készpénzfelajánlásokat. Ez utóbbit a központ Emberi 
Hang alapítványán keresztül, „ételosztás” megjelöléssel lehet 
megtenni a 10403136-31305332-00000000 számlaszámon. Továb-
bi információ a 06-20-949-5744-es telefonszámon. A krízisközpont 
további elérhetőségeiről lapunk 14. oldalán tájékozódhatnak.

November 26-tól az Emma utca 8. szám alatt minden vasárnap ebéd-
del várják a rászorulókat (képünk egy tavalyi ételosztáson készült)
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Menedzser, Bibliával
Nemrég ünnepelte tizedik születésnapját a nagycsalá-
dosok érdi egyesülete. Az Ága-Boga életében ez a szüle-
tésnap egyben a változás kezdete volt: új programok, új 
elképzelések és újfajta kommunikáció indult el az egye-
sületnél, amelynek új az elnöke is. Bogatin Attilával be-
szélgettünk nagycsaládról, közösségépítésről és arról, 
mi mindent nyújt és nyújthat számukra az Ága-Boga.

n  ÁdÁm Katalin

– Ön is nagycsaládból 
származik?

– Érden születtem, egy 
testvérem van, tehát nem 
nagycsaládban nőttem fel. A 
feleségemmel huszonkét éve 
vagyunk együtt – szerelem 
volt első látásra. Odahelyez-
ték a boltba, ahol én vezető 
voltam, mert az ő boltjukat 
tatarozták. Hat évig egy gye-
rekünk volt, aztán egymás 
után jött még kettő, így let-
tünk nagycsaládosok. A fiam 
most lesz huszonkét éves, 
egyetemista, mellette dolgo-
zik is, a lányom tizenöt, a ki-
sebb fiam tizennégy éves. A 
nagycsaládosoknál három 
gyerekkel az alsó határt sú-
rolom, hiszen Érden nagyon 
sokan vannak, akiknek 
négy, öt vagy akár hat gyere-
kük van. Az egyik alapító 
tagunknak, ha jól emlék-
szem, tizenhat gyereke van.

– Ön is alapító tag vagy ké-
sőbb csatlakozott?

– Öt éve vagyok tagja az 
Ága-Bogának. A kereskede-
lemben dolgozom évtizedek 
óta, jelenleg egy magyar 
élelmiszerhálózat egyik ér-
tékesítési vezetője vagyok, 

és korábban is multicégek-
nél dolgoztam. Pár éve úgy 
döntöttem, belefogok valami 
másba: létrehoztam egy 
pingpong- és szabadidőklu-
bot, a nagyposta mellett.

– Ezek szerint az asztalite-
nisz a hobbija?

– Igen, de mostanság ke-
vesebb időm jut rá. Mikor 
én voltam gyerek, Érden 
nagyon kevés szórakozási 
lehetőség volt, Pestre kel-
lett bejárni. Ma már sokkal 
jobb a helyzet, de ehhez én 
is hozzá szerettem volna 
tenni. Közel két évig műkö-
dött a klub, nagyon sok 
gyereket tanítottunk ping-
pongozni, egy olyan edző 
segítségével, aki maga is 
NB I-es játékos volt. Termé-
szetesen lejártak a felnőt-
tek is ütögetni – de ahogy 
jött a nyár, megindult a 
munka a kiskertekben, el-
maradtak, és végül már 

nem érte meg tovább üze-
meltetni a helyet. Vissza-
kanyarodva a nagycsalá-
dosokra, az Ága-Bogával a 
klubon keresztül kerültem 
kapcsolatba: kedvezményt 
ajánlottam fel számukra, 
és nagycsaládos sportna-
pot is rendeztünk.

– Mint háromgyerekes 
édesapa, korábban nem is 
gondolt rá, hogy tagja le-
gyen az egyesületnek?

– Volt bennem egy olyan 
érzés, hogy elvenném a tá-
mogatásokat, a lehetősége-
ket azoktól, akik nálam sok-
kal inkább rászorulnak. 
Amikor aztán tag lettem, vi-
lágossá vált, hogy hamis kép 
élt bennem, hiszen ez nem 
egy segélyszervezet, hanem 
egymást segítő családok kö-
zössége, ahol nem az számít, 
kinek mennyi pénze van, 
csupán az, hogy legalább há-
rom gyerek legyen a család-
ban. Mindegy, hogy fent vagy 
lent vagy, szegény vagy gaz-
dag – segítsd a másikat, 
építsd a közösséget, és szó-
rakozz jól a többiekkel. Ez a 
fontos üzenet nekem is csak 
akkor jött le, amikor csatla-
koztam. Biztos rengeteg 
nagycsalád van Érden és a 
környékén, akik szintén nin-
csenek tisztában ezzel.

– Hogy érzi, ön miben tud-
ja segíteni az egyesületet?

– A munkámból kifolyó-
lag tudom, mint jelent egy 
céget, szervezetet mene-

dzselni. Az elmúlt években 
sokat változott a világ: míg 
korábban 300 tagcsalá-
dunk volt, most csupán 160. 
Meg kell újulnunk, és én eb-
ben tudom segíteni az 
egyesületet a tapasztalata-
immal. Tisztában kell len-
nünk azzal, mit várnak el a 

családok, miért jönnek 
hozzánk.

– Az a változás, amire 
utalt, miben érhető tetten? 
Felnőttek a régi tagcsaládok 
gyermekei?

– Így van: az első generá-
ciós gyermekek idősebbek 
lettek. Másrészt egyre in-
kább rohanó világban 
élünk, és egy olyan család 
számára, ahol három-öt 
gyerek van, az idő nagyon 
fontos tényező, és nem biz-
tos, hogy minden progra-
munk vonzó a számukra. 
Mondok egy példát: egy 
négygyerekes anyuka négy 
farsangot csinál végig, ké-
szít jelmezt, süteményt – 
ezek után van-e kedve, ide-
je egy ötödik, nagycsaládos 
farsanghoz? Nem beszélve 
arról, hogy ahogy nőnek a 
gyerekek, úgy lesz saját ba-
ráti körük, és ott van az 
elektronikus kapcsolattar-
tás is, így aztán nem feltét-
lenül a minél több rendez-
vény irányában kell elmen-
ni. És ami nagyon fontos: az 
egyesületi feladatokat min-
denki önkéntes munkában 
végzi, én is. Csak egy négy-
órás adminisztrátorunk 
van, minden más önkéntes 
alapon megy, és bizony 
vannak, akik nem tudnak 
erre a munka, a családi és a 
lelki élet mellett időt áldoz-
ni. Én most minden eddigi 
tapasztalatomat megpró-
bálom latba vetni, hogy a 
taglétszám ne csökkenjen, 
hanem nőjön.

– Ön is éppen elég elfog-
lalt. Hogy néz ki egy napja?

– Pilisjászfalun dolgozom, 
ez negyvenöt perc utazás 
oda és negyvenöt perc visz-
sza. Ehhez adódik a napi tíz-
tizenegy órás munkaidő.

– Hogyan tud így működni 
a család?

– Nagyon korán kelünk. 
Fontosnak tartom a keresz-
tény értékeket, így közös 
imával indul a nap, aztán kö-
vetkezik a reggeli készülő-
dés – ebben én kevésbé ve-
szek részt, legfeljebb az 
ágyazásban –, majd mi dol-
gozni megyünk, a gyerekek 
pedig iskolába. Elég későn 
érek haza, de ha rendezvény 
vagy olyan esemény van, 
amin jelen kell lennem, meg 
tudom oldani, elég rugalmas 
a munkahelyem. Tagja va-
gyok a Késői Eső gyüleke-
zetnek, amelynek az életé-
ben tevékenyen részt veszek, 
emellett egy pénzügyi kur-
zust is vezetek, bibliai meg-
közelítésből – a Biblia több 
mint 2500 helyen utal a pénz-
re, a gazdálkodásra. Jelle-
met formál, hogyan gazdál-
kodsz a pénzeddel. A fontos 
világi dolgok mellett – mire 
való a hitelkártya, kitől kérj 
tanácsot és vegyél fel köl-
csönt, mi a THM – bibliai pél-
dákat is megismerünk, pél-
dául a tisztességről. A Bibli-
ában világosan le van írva, 
hogyan gazdálkodjunk, csak 
sajnos a fogyasztói társada-
lomban az ember mindent 

„Mindegy, hogy fent vagy lent vagy, szegény vagy gazdag – segítsd 
a másikat, építsd a közösséget, és szórakozz jól a többiekkel”

„A nagycsaládosoknál három gyerekkel az alsó határt súrolom, hiszen Érden nagyon sokan vannak, 
akiknek négy, öt vagy akár hat gyerekük van”
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azonnal akar: a nagy házat, 
az új kocsit és sorolhatnám.

– A saját életében is a 
bibliai mintát tekinti mérv-
adónak?

– Igen, mivel megtapasz-
taltam, hogy a pénzügyi is-
meret alapjában kevés, kell 
bizonyos alázat is.

– Visszatérve a napirendjé-
re, hogyan férnek bele az 
Ága-Boga elnöki pozíciójá-
val járó teendők?

– Eddig nagyon sok min-
dent magukra vállaltak a 
vezetők, és egymaguk csi-
nálták. Tapasztalataimmal 
szeretnék abban segíteni az 
elnökségnek, hogy úgy épít-
sük fel az egyesületet, hogy 
ne egy ember szakadjon meg 
a munkában, hanem azt 
megosszuk több önkéntes 
között. Ahogy a munkahe-
lyünkön is van egy lelkes 
közösség, amelyik aktív, 
örömmel végez közösségi 
munkát, úgy az Ága-Bogá-
nál is van mintegy harminc 
ilyen ember. Itt nem arról 
van szó, hogy a többiek nem 
akarnak részt venni ebben, 
hanem inkább bizonyos ok-
ból nem tudnak – sok a gye-
rek, az elfoglaltság, a ma-
guk gondja-baja. Szeretnék 
változtatni a belső kommu-
nikációnkon is, ami az utób-
bi időben főleg e-mailek út-
ján zajlott. Manapság annyi 
levél érkezik a postafió-
kunkba, hogy sok a szemét-
ben végzi vagy elfeledke-
zünk róla. Ezért a személyes 
kommunikáció felé szeret-
ném vinni a hangsúlyt, és a 
belső levelezőlistánkra is 

jobban szeretnék támasz-
kodni.

– Ennek a levelezőlistának 
mi a célja?

– Ezen keresztül kérhet-
nek segítséget, információt 
egymástól a tagok. Elromlik 
a hűtőd, a fűtésed? Itt kér-
hetsz megbízható segítséget. 
Egy korábbi tagtársunk há-
zának tetejét pár éve levitte 
a vihar. A férje Németor-
szágban volt, ő a Balatonon, 

a szomszédtól tudta meg, mi 
történt. Két embert hívott fel 
csupán, de mire hazaért a 
Balatonról, huszonöt-har-
minc ember dolgozott a há-
zon. Ezt jelenti a nagycsalá-
dosok összetartása. Van 
kire számítani, átélhetjük, 
hogy nem vagyunk egyedül. 
Ez az egyesület erőssége.

– Tízéves az Ága-Boga, 
rendszeresen szerveznek nyi-

tott programokat, az újság-
ban is rendszeresen hírt 
adunk ezekről. Mennyire is-
merik a nagycsaládosok az 
egyesületet?

– Sokan hallottak már 
róla, ám – ahogy korábban 
bennem is – téves kép él ben-
nük az egyesületről, és van-
nak nemrég Érdre költözött 
családok is, akik nem tud-
nak róla. Tag egyébként 
csak az lehet, akit két tag-
családunk ajánl, és befizeti 

a hétezer forintos éves tag-
díjat – ez családonként eny-
nyi, nem személyenként. 
Ezért NOE kedvezménykár-
tya jár. Leendő tagunk be-
mutatkozik az elnökség 
előtt, és elbeszélgetünk ar-
ról, miben tudja segíteni az 
egyesületet. Van tánctaná-
runk, fűtésszerelőnk, van, 
aki abban segít, hogy lenyír-
ja a füvet a közösségi há-
zunkban.

– Milyen programokat ter-
veznek 2018-ban?

– Megmaradnak a klasszi-
kus rendezvényeink is, de 
egy picit másként tartjuk 
meg őket. És sok új rendez-
vényt is kigondoltunk. Bu-
szos kirándulásokat szerve-
zünk, rendbe tesszük a kö-
zösségi házunkat, ahol gye-
reksarkot, bográcsolóhelyet 
alakítunk ki, és szeretnénk 
erősíteni a különféle szerve-
zetekkel való együttműkö-

désünket is, a társasjáték-
klubtól az idősotthonig. Az-
zal próbálom növeli a létszá-
mot és az elnökséggel össze-
fogni a családokat, hogy 
egyre színesebb programo-
kat csinálunk. Az világos, 
hogy ebben az anyukákra 
tudunk inkább számítani, 
hiszen az apák dolgoznak. 
Olyan programok kellenek, 
amelyek számukra érdeke-
sek: varróklub, főzőkör, tár-

sasjátékozás. Nem kell, hogy 
minden tag eljöjjön, elég, ha 
nyolcan-tízen összegyűl-
nek. Az apukáknak pedig 
beszélgetős estéket szervez-
nénk időnként. Látható, 
hogy nemcsak a gyerekek-
re, hanem a felnőttekre is 
gondolunk: nekik szeret-
nénk a házasság hete alatt 
kedvezményeket biztosíta-
ni, az érdi szolgáltatókkal 
együttműködve – például 
virágosokra, cukrászdákra 
gondolok. Jó lenne erősíteni 
a szülőket, hogy a hétközna-
pokban ne minden a gyerek-
nevelésről, hanem egymás-
ról is szóljon.

– Van erre idő, lehetőség?

– Hát persze, különben 
nem lennének nagycsaládo-
sok. Ahhoz, hogy valaki több 
gyereket vállaljon, óriási 
szeretet kell.

– Önt mi motiválja az elnö-
ki munkában, no meg a min-
dennapokban?

– Hogy tegyek a jövőért, a 
gyerekekért, illetve Érdért. 
Úgy látom, nagyon sokan 
vannak, akik ezért dolgoz-
nak most a városban, hi-
szen nem mindegy, hogy a 
gyerekeink megtalálják-e 
itt a helyüket. És szeret-
ném, ha az Ága-Boga öt-hat-
száz nagycsaládnak lenne 
az egyesülete.

– Ha egy mondatban kel-
lene megfogalmazni, miért 
jó nagycsaládosnak lenni, 
mit mondana?

– Mert az otthon megtelik 
élettel.

Szeptember 9-én családi nappal ünnepelte 10. születésnapját az Ága-Boga a Magyar Földrajzi Múze-
um kertjében
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Biztonságosabb lett Ófalu
A nyári szünetet követően újra ülést tartott az Ófalu-Új-
falu Településrészi Önkormányzat. A városrészt érintő 
aktuális ügyek mellett az egyik legfőbb téma a közbiz-
tonság kérdése volt.

Antunovits Antal (Fi-
desz–KDNP), a településrész 
képviselője egyperces néma 
emlékezésre kérte fel az egy-
begyűlteket, ugyanis október 
utolsó napjaiban elhunyt az 
Összefogás Egyesület egyik 
alapítója, Ba Ferenc, aki ha-
láláig nagyon aktív szereplő-
je volt a városrészi esemé-
nyeknek. Antunovits Antal a 
megemlékezést követően ar-
ról is tájékoztatott, hogy Ba 
Ferenc temetése november 
17-én 10 órától lesz az Ercsi 
úti temetőben.

A képviselő ezután az idei 
év sikereiről számolt be az 
eg ybeg yűlteknek. Ered-
ménynek nevezte, hogy nem-
csak újrafúrták az artézi ku-
tat, hanem az egész környe-
zetét felújították: könnyebb 
lett a megközelítése és a par-
kolás, a területet füvesítet-

ték, illetve virágokkal ültet-
ték be és fákat is telepítettek.

Megmentették az ófalusi 
postát, ami egy évvel ezelőtt 
még úgy tűnt, megszűnik: ta-
valy nyáron aláírásgyűjtés-
be kezdtek a lakók, a kezde-
ményezés mögé állt a város-
vezetés és a térség ország-
gyűlési képviselője, Aradsz-
ki András is, így sikerült 
hosszú távra biztosítani a 
szolgáltatást az itt élőknek.

A képviselő beszámolt ar-
ról is, hogy ősszel átadták a 
felújított ófalusi tornatermet 
is, ami a képviselői keret ter-
hére újulhatott meg. Ezt szé-
les körű összefogással újítot-
ták fel: a falakat a Kós Szak-
képző Iskola festő-mázoló 
szakos diákjai varázsolták 
újjá, az esővédő tetőt, a jár-
dát, a vízelvezető rendszert 
az ÉKFI készítette el. A tor-

naterem faparkettáját felcsi-
szolták, újralakkozták, és 
korszerű LED-világítást is 
felszereltek.

Antunovits Antal elmond-
ta: nagy öröm számára, hogy 
sikerült az ófalusiaknak fel-
újítani a rendelőt a Modern 
Városok program részeként, 
40 millió forint értékben. 
Bántóné dr. Lendvai And-
rea körzetéhez mintegy 
ezernyolcszázan tartoznak, 
akik nyár óta a huszonegye-
dik századnak megfelelő, 
méltó körülmények között 
járhatnak orvoshoz.

Ezt követően Kertész Ba-
lázs főtörzsőrmester szá-
molt be az elmúlt három hó-
nap bűncselekményeiről. A 
főtörzsőrmester az egybe-
gyűlteknek elmondta, hogy 
érezhetően csökkent a bűn-
elkövetések száma. A gyors-
hajtókkal kapcsolatban el-
hangzott, hogy a körzeti 
megbízott segítséget kért az 
Érdi Rendőrkapitányság jár-
őrszolgálati alosztályától is, 

hogy minél nagyobb lét-
számban tudják ellenőrizni 
a szabályszegőket, akik el-
len minden esetben szabály-
sértési feljelentés indul, ez-
zel próbálják kedvét szegni a 
„faluban ralizóknak”.

Kertész Balázs beszámo-
lója végén arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az állami in-
tézményeken, a civil, karita-
tív, egyházi szervezeteken 
túl az egyes állampolgárok-
nak is nagy szerepük lehet 
abban, hogy az időjárás 
okozta tragédiák megelőz-
hetőek legyenek. Azt kérte, 
hogy a hideg idő beköszönté-
vel mindenki figyeljen a kör-
nyezetében élőkre, különö-
sen a magányos, idős embe-
rekre és az utcára szorult 
hajléktalanokra, mert védel-
mük érdekében a rendőrség 
a jelzőrendszer részeként a 
társszervekkel közösen fel-
használ minden rendelkezé-
sére álló eszközt, és együtt-
működik a közszolgáltatást 
végző szervekkel és a civil 

szervezetekkel. A főtörzsőr-
mester kihangsúlyozta, 
hogy amennyiben bárki tud 
olyan emberről, aki veszély-
helyzetbe került, vagy akit a 
kihűlés veszélyeztethet, te-
gyen bejelentést az ingyene-
sen hívható 107-es vagy a 
112-es telefonszámokon, ha 
pedig mindez az Ófalu-Újfa-
lu településrészen történik, 
akkor ő is elérhető a 06-20-
911-2896-os telefonszámon.

Az Érdi Polgárőr Egyesü-
let megerősítette a rendőrsé-
gi beszámolót és kihangsú-
lyozták, hogy valóban egyre 
jobbak a mutatók, ami véle-
ményük szerint a prevenció-
nak köszönhető. Macsotay 
Tibor, a polgárőrök elnöke 
beszámolt arról is, hogy a 
polgárőrség is részt vesz a 
téli krízisidőszakban, az 
adomány tűzifát már össze 
is vágták. Autóik ezúttal is 
meleg teával és takaróval 
vannak felszerelve, és 24 
órában elérhetőek a rászo-
rulók számára. n BNYH

A segítő kezek  
ünnepe
November 12-e a szociális munka napja. A Szociális 
Gondozó Központ munkatársait a Polgárok Házában kö-
szöntötték ebből az alkalomból. Az ágazatban dolgozók 
az év 364 napján gondozzák bölcsődés gyermekeinket, 
ápolják idős szüleinket, foglalkoznak a sérültekkel, az 
elesettekkel, a nehéz körülmények közt élőkkel, a 365. 
nap az ünneplésé volt.

Az érdi szociális ágazat-
ban dolgozók szívvel, lélek-
kel végzik a munkájukat – 
ezt érzik mindazok a lako-
sok, akikkel nap mint nap 
találkoznak, akiknek a vá-
ros által nyújtott szolgálta-
tásokat közvetítik. Remé-
lem, munkájuk megbecsülé-
se évről évre nőni fog – fogal-
mazott köszöntőjében Simó 
Károly alpolgármester (Fi-
desz–KDNP), a város köszö-
netét tolmácsolva.

Az ünnepségen Récsei 
Krisztina intézményvezető 
külön-külön méltatta és 
megköszönte a Gondozó 
Központ minden egységé-
nek munkáját, és megemlé-
kezett kolléganőjükről, a 
sokak által ismert és szere-
tett Ellyről, aki ezen a héten 
hunyt el.

– A szociális ágazat dolgo-
zói az egész lakosságért, 
nemzetért, az egyénekért, 
családokért dolgoznak, köz-

feladatot látva el. Egy évben 
egyszer meg kell köszönni a 
munkájukat, amit mindenki-
ért végeznek. Mi nem állunk 
a reflektorfényben, de csend-
ben ott vagyunk, amikor 
szükség van ránk – hangsú-
lyozta lapunknak Récsei 
Krisztina.

Az ünnepségen köszön-
tötték Bolyki Esztert, aki 
éveken át vezette a Habilitá-
ciós Központ Csengettyűs 
Együttesét, és aki a közgyű-
lés döntése értelmében idén 
Érd Város Szociális Munká-
jáért Díjban részesül. Bár a 
kitüntetést csak a követke-
ző testületi ülésen veszi 
majd át, a szociális ágazat 
már most ünnepelte őt. Élet-
útját, munkásságát dr. 
Aradszki András (Fidesz–
KDNP) államtitkár, ország-
gyűlési képviselő ismertette 
és méltatta, hangsúlyozva: 
évtizedek alatt több száz te-
hetséges növendék vált 

nemcsak zeneszerető, ha-
nem muzsikát, művészetet 
értő és művelő emberré.

– Munkásságát mindig 
alázattal, szeretettel, oda-
adással, szerénységgel, a 
szolgálatra való készséggel 
tette. Kivételes tulajdonsá-
gokkal rendelkezik, ame-
lyeket képes volt továbbad-
ni is – emelte ki Aradszki 
András.

A szociális munka ünne-
pén az egybegyűlteknek 
Bolyki Balázs, Eszter fia 
énekelt, aki szintén köszön-

tötte édesanyját; az énekest 
elkísérte fia, Bolyki Gergő, 
aki egy verset mondott el a 
nagymamájának, meghitt 
pillanatokat varázsolva a te-
remben. Nem maradhatott el 
a Csengettyű Együttes fellé-
pése sem – a Habilitációs 
Központ fiataljai így köszön-
ték meg az alapító Eszter 
néni sokéves munkáját.

– Életem utolsó két évében 
rengeteg szeretetet kapok 
az emberektől, amit koráb-
ban, a pörgős mindennapok-
ban talán nem vettem észre. 

És jönnek az elismerések: 
Biatorbágyon életműdíjjal 
ismertek el, most pedig Ér-
den tüntetnek ki. Nagyon 
meglepett ez a megtisztelte-
tés. Éreztem a felém irányu-
ló igazi, szívből jövő és nem 
protokolláris szeretetet – 
ami mindig is körülvett Ér-
den, ahol megfordultunk a 
csengettyűsökkel. Hálás va-
gyok ezért, hiszen ezek sze-
rint átsütött az, amit tudtam 
adni nekik – mondta az ün-
nepelt.

Qn Á.K.

Bolyki Eszter életútját, munkásságát dr. Aradszki András ismertette és méltatta

7közélet  | 2017. november 15. |

„Us zít az érdi baloldal”
Szándékosan félrevezeti és hergeli az érdieket a he-
lyi baloldal az útépítésekkel kapcsolatban – jelentet-
te ki Simó Károly alpolgármester, az Érdi Fidesz 
szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján. Elkeserítő-
nek nevezte, hogy a fejlődést és a beruházásokat úgy 
állítják be, mintha azok az ott élők elleni merényle-
tek volnának.

A szóvivő azt mondta, 
hogy természetes velejáró-
ja egy komolyabb építke-
zésnek a kellemetlenség, 
de elvitathatatlan, hogy 
Érden arra van a legna-
gyobb szükség, hogy utak, 
járdák épüljenek. Jelenleg 
a második ütemű útépítési 
program zajlik, amelyben 
nag yobb csomópontok 
újulnak meg.

– Mint ahogy azt meg-
szokhattuk, az érdi balol-
dal nem alternatíva, ha-
nem akadály. Amikor az 
útépítések első szakasza 
zajlott, azért gyűjtöttek 
aláírást, hogy ne épüljön 
út. Ezt most is folytatják, a 
tények elferdítésével, in-
dulatok gerjesztésével 
hergelik az ott élőket az 
útépítés ellen. Ennek elle-
nére a Fidesz–KDNP to-
vább folytatja az utak épí-
tését, és mindhárom üte-
met megvalósítja. Az első 
ütem a csatornázás utáni 
útépítés volt, a második 
ütemben a Modern Váro-
sok program részeként 
újítjuk meg nagyobb cso-
mópontjainkat és a fő köz-
lekedési útvonalakat. A 
harmadik szakaszban pe-
dig a lakóutcák helyreho-
zatalára kerül sor – mond-
ta el Simó Károly.

A Btk. módosítását kez-
deményezi a Fidesz–KDNP 
annak érdekében, hogy 
szigorúbban lehessen bün-
tetni a 12 évnél fiatalabb 
gyermekek sérelmére el-
követett szexuális erősza-
kot. Simó Károly hozzátet-
te: az indítvány lényege, 
hogy a 12 év alattiak sérel-
mére elkövetett szexuális 
cselekményeket 5-től 15 
évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntessék, füg-
getlenül attól, hogy a cse-
lekményt kényszerítéssel 
vagy a sértett beleegyezé-
sével követték el.

A szóvivő arról is be-
szélt, hogy gyávaság és a 
felelősségvállalás teljes 
hiányát jelzi, hogy a balol-
dal megfutamodott a devi-
zahitelekről tartott parla-
menti vita elől.

– Mindez nem véletlen, 
hiszen pontosan tudjuk, 
hogy a devizahitelekbe a 

Gyurcsány-kormány taszí-
totta a családokat azzal, 
hogy leépítették a támoga-
tott lakáshiteleket, miköz-
ben emelkedtek a kama-
tok, a forinthitelek pedig 
egyre drágábbak lettek. 
Gyakorlatilag azokat a 
családokat lökték a szaka-
dék szélére, akik otthont 
szerettek volna teremteni 
– emlékeztetett az alpol-
gármester, hozzátéve: a 
Fidesz–KDNP a 2010-es 
kormányváltást követően 
több módon segítette a de-
vizahiteleseket, egyebek 
mellett a jelzálogalapú de-
vizahitelek betiltásával és 
a kamatemelés korlátozá-
sával, amit az MSZP nem 
szavazott meg. A kormány 
segített az árfolyamgát be-
vezetésével is, amit az el-
lenzéki pártok szintén 
nem szavaztak meg, rá-
adásul a végtörlesztést 
sem támogatták.

A polgári kormány anya-
gi és erkölcsi megbecsü-
lést adott az egészségügy-
ben dolgozóknak, ennek 
része a november elsejei 
újabb béremelés – hangsú-
lyozta az Érdi Fidesz szó-
vivője, aki rámutatott, 
hogy Gyurcsány Ferenc 
és a szocialisták kormány-
zásának idején „tartós 
rombolás zajlott”, a cél pe-
dig az volt, hogy az egész-
ségügy gyengítésével a fi-
zetős szolgáltatásokhoz, a 
magánellátásba tereljék a 
betegeket.

– Azt se felejtsük el, hogy 
Érden milyen komoly fej-
lesztések voltak eddig és 
már elő van készítve egy 
újabb milliárdos beruhá-
zás, amely során felújítják 
a szakrendelő régi szár-
nyát és eszközbeszerzé-
sekre is sor kerül.

Simó Károly elmondta 
még, szomorúan olvasták 
a tudósításokat, hogy 
Gyurcsány Ferenc megint 
nekirontott a magyar ál-
lampolgárok egy csoport-
jának. 

– Gyurcsány Ferenc ezt 
2004-ben eljátszotta már 
egyszer, amikor „magyart 
fordított magyar ellen” – 
zárta szavait a szóvivő.

QQ BNYH

Munkahelyteremtő beruházások
A jelenleg zajló nemzeti konzultáció végső soron azt a 
vitát nyitja meg, hogy milyen Európában szeretnénk 
élni, és ebben hogyan képzeljük el Magyarország jövőjét 
– hangsúlyozta Aradszki András (Fidesz–KDNP), Érd 
és a térség országgyűlési képviselője november havi saj-
tótájékoztatóján. Az NFM energiaügyekért felelős ál-
lamtitkára azt mondta, várják, hogy minél többen vegye-
nek részt a nemzeti konzultációban, töltsék ki a kérdő-
ívet, írják le véleményüket.

A helyi ügyekkel kapcso-
latban az országgyűlési kép-
viselő örömét fejezte ki, hogy 
jól haladnak a Modern Váro-
sok program beruházásai. A 
rendőrkapitányság építése 
kapcsán reményét fejezte ki, 
hogy tavasszal átadhatják 
az épületet, ahogy a Burkoló 
és Búvár utca közötti, a Fa-
vágó utca sarkán épülő óvo-
dát is.

Az országos ügyeket ille-
tően Aradszki András be-
számolt arról, hogy az orvo-
sok, ápolók és szakgyógy-
szerészek a jövő hónapban 
már emelt összegű bért kap-
nak a november elsejétől ha-

tályba lépett alapilletmény-
emelésnek köszönhetően. Az 
egészségügyiek idei bér-
emelése a tavaly nyári ága-
zati megállapodás második 
lépése: 2016 szeptemberében 
volt az első, míg a harmadik 
és negyedik 8–8 százalékos, 
kizárólag a szakdolgozókra 
vonatkozó emelés 2018, illet-
ve 2019 novemberében ese-
dékes.

Havonta ötvenezer forin-
tos támogatást kaphatnak 
nyugdíjuk mellé 2018-tól 
azok, akik legalább 20 évig 
otthon ápolták gyermekü-
ket. Aradszki András kifej-
tette, hogy a törvényjavaslat 

szerint a tartós ápolást vég-
zők időskori támogatását az 
kaphatja meg, aki gyerme-
két – ideértve a már nagyko-
rú gyermeket is – az öregsé-
gi nyugdíjra való jogosultsá-
got megelőzően legalább 20 
évig saját háztartásában 
gondozta és ezért ápolási dí-
jat kapott, valamint az ellá-
tás formája legalább egy 
évig emelt összegű vagy ki-
emelt ápolási díj volt.

Az államtitkár beszámolt 
arról is: a munkahelyterem-
tő beruházásokra több mint 
4 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert 
el 262 mikro-, kis- és közép-
vállalkozás. A támogatással 
mintegy 2100 új munkahely 
létesítéséhez, valamint 4400 
munkahely megőrzéséhez 
járul hozzá a kormányzat. 
Aradszki András reményét 
fejezte ki, hogy a térségből is 
sokaknak sikerült eredmé-
nyesen pályázni.

QQ NYilas H.

Közösségépítő diákprogramok
Folytatódnak a korábban 
már bevált és kedvelt prog-
ramok, és újat is tervez az 
Érdi Ifjúsági Önkormány-
zat. Fodor Enikő diákpol-
gármester a testület költ-
ségvetéséről számolt be a 
múlt szerdai polgármeste-
ri sajtótájékoztatón.

A szeptember végén meg-
választott Ifjúsági Önkor-
mányzat idén is tízmillió fo-
rinttal gazdálkodhat. Mint 
Fodor Enikő hangsúlyozta, 
folytatni fogják elődeik mun-
káját, és hozzájuk hasonlóan 
fontosnak tartják a közös-
ség építést.

–  Ahogy tavaly, úgy idén is 
támogatjuk a Street Art 
programot, 4,2 millió forint-
tal. Szeretnénk meghívni Le-
iner Laura írónőt egy író-
olvasó találkozóra; a prog-
ramra 300 ezer forintot szá-
nunk. Középiskolai főzőver-
senyre szintén 300 ezer fo-
rintot különítettünk el. Foly-
tatjuk az általános iskolai 
készségfejlesztő programot, 
2,2 millió forint értékben. 
Film- és fotópályázatot is 
szervezünk, ennek költségét 
100 ezer forintra becsüljük. 
Továbbfejlesztjük a középis-
kolai stúdiókat, amire 450 
ezer forintot szánunk. Az ál-
talános iskolások között 
úszóbérletet, a középiskolá-
sok közt edzőtermi bérletet 
sorsolunk januártól szep-

temberig – sportolási célok-
ra összesen 500 ezer forintot 
különítettünk el. A középis-
kolai szalagavatókat intéz-
ményenként 200–200 ezer 
forinttal támogatja a testület 
– ismertette az Ifjúsági Ön-
kormányzat költségvetését 
Fodor Enikő.

T. Mészáros András pol-
gármester a sajtónak a Mo-
dern Városok program kere-
tében zajló építkezésekről 
számolt be. Mint elmondta, 
ötven százalékban már elké-
szült Fenyves-Parkváros új 
óvodája, jelenleg a tetőszer-
kezetet építik, és hamarosan 
felkerül a szigetelés is. De-
cember közepén-végén a nyí-
lászárókat is behelyezik.

– Szeretnénk elérni, hogy 
a hideg idő beállta után a 
zárt részen, a belső munká-
latokat tudják folyatatni az 
építők – mondta T. Mészáros 
András. Jól halad a Napsu-
gár óvoda felújítása is, a 
szükséges munkák 30–40 
százaléka már elkészült.

T. Mészáros András a papi 
földeken épülő záportározó-
val kapcsolatban elmondta: 
a záportározó lényegében 
elkészült, az alakító föld-
munka, rézsűképzés, illetve 
az árterület humuszolása 
zajlik jelenleg. Jövő évben 
már a záportározót körülve-
vő szabadidőpark kialakítá-
sát végzik majd Érdligeten.

QQ ÁdÁm

Fodor Enikő hangsúlyozta, folytatni fogják elődeik munkáját
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Déry Gabriella művészete
November 7-én, kedden 
folytatódott a Zenei Könyv-
tár zenei klubjának azon 
előadás-sorozata, amely 
arra hivatott, hogy a Ma-
gyar Állami Operaház 
aranykorát mutassa be.

Az előadást ezúttal is Cle-
mentis Tamás, a Magyar 
Állami Operaház magánéne-
kese, operanagykövet tar-
totta. A keddi bemutató té-
mája a 2014-ben elhunyt 
Déry Gabriella Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas szoprán 
operaénekesnő munkássága 
volt. Az est folyamán, egy rö-
vid áttekintő után, amelyben 
megismerkedhetett a közön-
ség a korszak nagyjaival, 
végigvettük a legendás ope-
raénekesnő híres szerepeit, 
belehallgattunk számos 
hangfelvételbe, amelyek az 
Operaház premierjeit eleve-
nítették meg számunkra. Pá-
lyája során számos Verdi-, 
Strauss- és Puccini-műben 
énekelt. A fekete-fehér fény-
képek pedig a vizuális él-
ményt biztosították, láthat-
tuk, hogy milyen kosztümöt 
viselt a művésznő Szilágyi 
Erzsébet, Turandot vagy ép-
pen Salomé szerepében.

Clementis Tamás nagyon 
közvetlenül, bensőségesen 
mesélt Déry Gabrielláról, 
akivel személyes ismeretség-
ben álltak, és a kortársakról 
is, akik közül szintén jó néhá-
nyat ismert, tisztelt, illetve 
egy színpadon szerepelt ve-
lük. Csak úgy röpködtek a 
híres operaénekesek és -éne-
kesnők nevei, előkerültek 
anekdoták Melis Györgyről 
és társairól. Olyan felvétele-
ket mutatott a hallgatóság-
nak, amelyekhez a nagykö-

zönség nagyon nehezen, 
vagy egyáltalán nem tud hoz-
záférni. Az egyik ilyen hang-
anyagot egyenesen Déry 
Gabriellától örökölte, ame-
lyen a művésznő énekli az 
egyik híres szerepét. Az elő-
adás-sorozat folytatásában 
még másokat is bemutat a 
korszak nagyjai közül, Melis 
Györgyre például rögtön két 
alkalmat is szán, mert róla 
annyi mindent tud mesélni, 
hogy az nem fér bele egy dél-
utánba. n Meliska Fanni

Az álarcosbál Améliájaként Ilosfalvy Róberttel

Magyarok a szovjet–finn háborúban
A finnugor nyelvrokonságot régóta és sokan vitatják, de 
ez mit sem befolyásolta a finn nép iránti rokonszenvet, 
amikor a bolsevik birodalom 1939. november 30-án had-
üzenet nélkül megtámadta a Molotov–Ribbentrop-pak-
tum által szovjet érdekzónába sorolt Finnországot, 
amely éppen most száz éve, 1917-ben lett függetlenné az 
orosz birodalomtól – minderről a Magyar Földrajzi Mú-
zeum kiállításmegnyitóján hallottunk.

A kis ország hősies küz-
delméről a hatalmas biroda-
lom ellen, az eseményeket 
fölidéző korabeli fotókból 
rendeztek kiállítást a múze-

umban a finn nagykövetség 
közreműködésével. A tárlat 
önmagában is számos infor-
mációval szolgál, de a meg-
nyitóhoz kapcsolódó előadá-

sok további izgalmas részle-
teket tártak föl. A tárlat Te-
remi Nándor történész kez-
deményezésre és rendezé-
sében jött létre. 

Három hónappal a II. vi-
lágháború kitörését követő-
en a hadműveletek a szovjet 
csapatok hadüzenet nélküli 
támadásával indultak meg, 
aminek közvetlen előzmé-
nyeként november 26-án vég-
rehajtották a mainilai inci-
dens néven elhíresült provo-

kációt. A háború nem tartott 
sokáig, a hősies összefogás-
sal küzdő finn nemzet lé-
nyegében minden csatát 
megnyert, de a háborút elve-
szítette, mivel a 27 szovjet 
hadosztály végül elsöprő fö-
lényével ki tudott kényszerí-
teni egy súlyos feltételeket 
szabó, területvesztéssel járó 
– de az ország függetlensége 
legalább megmaradt – béke-
szerződést, amit 1940 már-
ciusában írtak alá Moszkvá-
ban – vázolta föl a politikai 
hátteret dr. Kubassek János.

A finn állam 175 katonát 
tudott kiállítani a milliós lét-
számú támadó hadsereggel 
szemben, így bizony minden 
segítség jól jött, összesen 
11 500 önkéntes érkezett 26 
különböző országból. A ma-
gyar politika és a közvéle-
mény is rokonszenvvel fi-
gyelte a finnek küzdelmét, s 
segítség is szerveződött –, 
Magyarország több mint 
másfél millió dollár értékben 
jelentős mennyiségű hadi-
anyagot adott el a szorult 
helyzetben lévő országnak, s 
az önkéntesek toborzása is 
megkezdődött– ennek rész-
leteibe Pergel Antal törté-

nész avatott be, aki könyvet 
is írt a témáról. A 25 000 je-
lentkező többsége persze al-
kalmatlan volt, így végül 
1940-ben egy 343 főből álló 
zászlóalj indult Párizson ke-
resztül Finnországba. A ma-
gyar katonák célállomása 
Lapua volt, itt kapták meg a 
finn egyenruhákat és felsze-
relést. Körülbelül egy hóna-
pig főleg a téli harcmodort és 
a síelést gyakorolták, mire 
azonban ténylegesen bekap-
csolódhattak volna a harcok-
ba, a háború véget ért, mind-
ez persze semmit sem von le 
önfeláldozásuk értékéből.

A krónikák megemlékez-
nek két repülősről is, akik 
szintén önkéntesként men-
tek Finnországba, egyikük, 
Békássy Vilmos a harcok so-
rán eltűnt, Pirity Mátyás vi-
szont 22 sikeres bevetés 
után tért haza Magyaror-
szágra. De részt vett a har-
cokban egy Szepessy Géza 
nevű főhadnagy is, aki egy 
szovjet tank megsemmisíté-
séért kitüntetést is kapott, 
amit aztán a háborút követő 
kommunista hatalomátvétel 
után itthon börtönbüntetés-
sel fejeltek meg. n (Mnp)A korabeli fotókból rendezett kiállítás önmagában is számos információval szolgál
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Kamaszcsalogató  
könyvtárosok
Olvasnak-e a kamaszok? Ha igen, mit? Ha nem, akkor ho-
gyan lehet rávenni őket? Nagyjából erről szólt a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete által 
rendezett szakmai nap Érden, a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban. Kiadói szakember és a könyvtárosok keres-
ték a választ, illetve mondták el saját módszereiket.

A pozsonyi Pagony Kiadó 
kamaszkorba lépett – 12 éve 
alapították –, illendőnek vél-
ték hát, hogy koruknak meg-
felelő irodalmat is megjelen-
tessenek, ezért létrehozták a 
Tilos az Á részleget kifejezet-
tem kamaszoknak szóló mű-
vek kiadására – tudták meg a 
könyvtárosok Péczely Dóra 
főszerkesztőtől. Mondandójá-
ból az is kiderült, hogy az ál-
taluk megkérdezett fiatalok 
közül egyetlenegy sem mond-
ta, hogy könyvtárban tájéko-
zódna az új könyvekről, az őt 
érdeklő olvasnivalókról. 
„Nincs benne a kultúrájuk-
ban” – szögezte le sommásan 
a kiadói szakember.

A kamaszokkal foglalkozó 
könyvtárosok valószínűleg 
tudják ezt, s ezért próbál-
koznak a legkülönbözőbb 
módszerekkel, hogy az egy-
szer már olvasóvá vált gye-
rekből ifjúsági, majd felnőtt 
könyvforgató vagy könyv-
moly váljék.

Mindenki másképp csinálja 
– ahogy a lehetőségek, a helyi 
szokások és legfőképpen a 
könyvtáros személyisége le-
hetővé teszi. Érden vonzóak a 
különböző alkalmakhoz kötő-
dő pályázatok, rendezvények 
– rajzpályázat, versmondó-
verseny, könyvtári játékok –, 
ahogy ezt Kondriné Varga 

Kornéliától hallhatták a kol-
légák. A nagykőrösi könyv-
molyképzés módszereiről, az 
elkülönített ifjúsági gyűjte-
mény kialakításáról Balogh 
Éva árult el részleteket. Sok-
sok energiával és nagy lelke-
sedéssel, eredeti ötletek sorá-
val működtetik a „Mentsd meg 
a macskát” fedőnevű projek-
tet Gödöllőn, ahol az olvasás-
hoz az íráson keresztül vezet 
az út, a programnak ugyanis 
ez a legegyedibb és legnép-
szerűbb része: a fiatalok kre-
atív írást tanulhatnak Istók 
Anna írótól. Százhalombat-
tán a biblioterápia – irodalmi 
szövegek csoportos elemzése 
– módszereit alkalmazza Ko-
vács Marianna.

A felmérések szerint tévhit, 
hogy a fiatalok nem olvasnak 
– a középiskolás diákok 84 
százaléka évente legalább 
egy könyvet olvas, közülük 30 
százalék pedig havonta leg-
alább egy könyvet kivégez –, 
legfeljebb a válogatás szem-
pontjai, a kedvelt témák és 
műfajok változtak meg. A 
szakmai napon ismertetett 
módszerek is azt sugallják: 
ahol a könyvtárosok ráérez-
nek, hogy mi vonzó a kama-
szok számára, ott nem poro-
sodnak a polcokon az ifjúsági 
művek.

QQ –y–

Utu nk irányát magunkban hordjuk
A boldogsághoz nem ve-
zet út, az út maga a bol-
dogság – idézte a Budd-
hának tulajdonított mon-
dást Daróci Lajosné, a 
Irodalomkedvelők Klub-
jának vezetője az idei 
házi pályázatuk díjkiosz-
tóján a művelődési köz-
pontban. Az íróversenyre 
ebben az évben az Utak 
és utasok jelmondat je-
gyében lehetett nevezni. 
A lehetőséggel 26 szerző 
élt, ami ennél lényegesen 
több alkotást jelent.

A pályázat jeligéje nem 
véletlenül hasonlít az Utas 
és a holdvilág című Szerb 
Antal-regény címére, di-
rekt visszacsatolásról van 
szó, igaz, a pályázat nem 
az elveszett ifjúság keresé-
sére vagy továbbélésére 
biztatta a verselőket, pró-
zaírókat, hanem az életút, 
a sors megfogalmazására. 
Utunk irányát ugyanis ma-
gunkban hordjuk, és ma-
gunkban égnek az örök, 
sorsjelző csillagok. Az út 
jelkép, metafora is: valaho-
vá visz, változást hoz, célt 
jelent, de legalább életet.

A beadott alkotásokat 
háromfős zsűri – Daróci 
Lajosné, Somfai István, a 
Poly–Art Alapítvány elnö-
ke és Szabó Aida író – érté-
kelte.

A klubvezető hangsúlyoz-
ta, hogy az idei pályázat is 
tanúsítja: az IRKA tagjai 
folyamatosan megújulnak, 

tanulnak, olvasnak, fejlesz-
tik magukat, inspiráló a ha-
tás egymás alkotásaira. 
Országos pályázatokon is 
egyre több elismerést, díjat 
kapnak. Kötetek, költői /írói 
estek, publikálás országos 
lapokban, saját kiadó – 
ezek jelzik az elismertsé-
get, azon kívül, hogy a kör 
saját irodalmi folyóiratá-

ban, tematikus kiadványai-
ban is rendszeresen megje-
lennek.

Az értékelés szempontjai 
– objektívnek nevezhető 
elemei – voltak: az igényes 
irodalmi szint, a megjelení-
tés, az ábrázolás mikéntje, 
a költői megformálás, a tu-
datos komponálás, szóval 

mindaz, amitől egy írás 
irodalommá válik.

A pályázók az oklevelek 
mellé ajándékokat is kap-
tak, mégpedig a Képzőmű-
vészek Érdi Körének alko-
tói által felajánlott műve-
ket, jelezve ezzel a két cso-
port szoros együttműködé-
sét, annál is inkább, mivel 
vannak, akik mindkét kö-
zösségben „érdekeltek”.

Egy IRKA-est elképzel-
hetetlen felolvasás és zene 
nélkül. Utóbbival ezúttal 
Dósa Csenge fiatal, de 
máris rendkívül sikeres 
hegedűművész szolgált. 
Daróci Lajosné, Somfai Ist-
ván és Szabó I. Valéria pe-
dig természetesen a pályá-
zatra érkezett munkákból 
válogattak fölolvasásra.

QQ M. Nagy

EREDMÉNYEK
Vers
Arany minősítés: Barna Júlia, Habos László, Kreischer Nelly, Lud-
wig Géza, Dylan D. Tides, Pálfi Nándor, Péter Éva Erika
Ezüst minősítés: Marie-Anne Hope, Szöllősi Bernadett
Bronz minősítés: Beck Zoltán, Lukács Mária, Móczár Csaba
Próza
Arany minősítés: Kovács F. István, Kósa Márta, Nagy-Rakita Melin-
da, Solti Gyöngyi, Szigetvári Zsófia Petra, Tarnócziné Barabás Irén
Bronz minősítés: Karácsony István
Elismerő oklevél: Gani Zsuzsanna, Gyöpös József, Kimmel István

Tarnócziné Barabás Irén veszi át az aranyminősítést Daróci Lajosnétól



A siker elképzelhetetlen
megbízható partner nélkül!

Villamos energia vállalkozásoknak

www.mvmpartner.hu
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1926, New York. Göthe 
Salmander, a varázsbestiák 
szakértője egyéves kutató-
munka után alig száll le a 
londoni óceánjáróról, egy 
véletlen bőröndcsere miatt 
kiszabadul csomagjából 
néhány furcsa lény. Éppen 
akkor, amikor a városban 
egy fékezhetetlen, mágikus 
varázserő pusztít és öl. Sal-
mander, egy frissen kirúgott 
auror és gondolatolvasó 
testvére, valamint egy mug-
li, akit Amerikában mag-
nixnak hívnak, próbálják 
visszagyűjteni a legendás 
állatokat, és bebizonyítani, 
hogy nem ők garázdálkod-
nak. Ez csak úgy lehetséges, 
ha megtalálják és leleplezik 
a tettest, aki nem más, mint 
egy szupererőssé fejlődött 
obskurus. New Yorkban ak-
koriban éppen boszorkány-
üldözés folyik, és ha leleple-
ződik a varázsvilág – amire 
jó esély van, hiszen az obs-
kurussal vívott harc közben 
fél Manhattan romba dől –, 
kitör a háború a muglik és a 
varázslók között.

Göthe Salmander encik-
lopédiája, a Legendás álla-
tok és megfigyelésük 1927-
ben, egy évvel a New York-i 
kalandok után jelenik meg 
először. Mire Harry Potterék 
Roxfortba kerülnek, a könyv 
több mint 50 kiadást ér meg, 
tankönyvként használják, és 
– ami a varázsvilágban az 
egyik legnagyobb elisme-
rés a tudományos fokozatok 
mellett – Salmander saját 
Csokibéka-kártyát kap.

Joanne Kathleen Rowling 
2001-ben írt egy minien-

ciklopédiát furcsa lények 
ismertetésével, ami fontos 
része a Harry Potter világ-
nak. Mivel az eredeti mű 
nem regény, a film forga-
tókönyvének megírását is 
Rowling vállalta. Az írónő 
úgy nyilatkozott, hogy a 
film se nem előzménye, se 
nem folytatása a Harry Pot-
ter sorozatnak, hanem a va-
rázslók világának kitágítása. 
Egyúttal bejelentette, hogy 
nem is trilógia, hanem ösz-
szesen öt rész készül a Harry 
Potter születése előtti idők 
történéseiből.

A rendező az a David 
Yates, aki az utolsó négy 
Harry Potter-filmet készí-
tette. A főszereplő Salman-
der Eddie Redmayne, akit 
előzőleg a Mindenség el-
mélete és a Dán lány című 
filmekben láthattunk, és 
annak idején jelentkezett 
Tom Denem szerepére a 
Harry Potter és a titkok 
kamrájában (2002), de a 
szerepet Christian Coulson 
kapta. A Legendás állatok 
folytatásában nagyobb 
szerepet kap a fiatal Dumb-
ledore – akit Richard Harris 
és Michael Gambon után 
Jude Law játszik –, és Gel-
lert Grindenwald, Dumb-
ledore barátja, majd ellen-
sége, aki szintén kereste a 
halál ereklyéit.

A következő részt 2018-
ban, a harmadikat 2020-ban 
tervezik bemutatni.

A film kihagyhatatlan a va-
rázsvilág és Harry Potter-ra-
jongóknak, és kölcsönözhetik 
a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárából.

FILM

Leg  endás állatok és megfigyelésük

KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
15.00 A SÜNI ÉS A KISLÁNY – a Nefelejcs Bábszínház téli meséje
16.00 HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel. Ismerkedés népi vonós hangszerekkel. 
16.30 TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisharang Gyermektánc-együttessel  
 Interaktív népzenei program tánctanulással. Zenél a Pittyendáré zenekar
15.00 KARÁCSONYI DIY ÖTLETEK – kézműveskedés, mézeskalács-díszítés
17.30 Közös éneklés és gyertyagyújtás a főtéren
18.00 HADIKFALVI BETLEHEMES az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete és  
 az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör tagjainak közreműködésével
A programra a belépés ingyenes, az elkészült kézművesmunkák hazavihetők.

  december 9. – Szepes Gyula Művelődési Központ

  december 17. – Szepes Gyula Művelődési Központ

ADVENTI FORGATAG
15.00 Fellép a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Csengettyű Együttese, a Pumukli  
 Német Nemzetiségi Óvoda kicsinyei 
 BETLEHEMES – a Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  
 előadásában
16.30 TÉLI DALOSKÖNYV – GRYLLUS VILMOS koncertje
17.30 Adventi gyertyagyújtás a polgármesterrel és az egyházak képviselőivel
 Kézműveskuckó és játszóház Tamaskáné Jakab Margit vezetésével   
 –karácsonyi vásár, köleses sör, forralt bor. A program ingyenes.

MIKULÁSVÁRÓ 
16.00 HULL A PELYHES – a Csurgó Zenekar koncertje – Minden 14 év alatti gyermek  
 csomagot kap a Mikulástól, melyet a szülők előzetesen megvásárolnak. 
Belépőjegy: 850 Ft; csomagjegy: 950 Ft. A jegyek november 30-ig vásárolhatók a művelődési 
központ pénztárában.

AdVeNT  

  december 3. – FŐTÉR

GÁJER 
BÁLINT

Jegyek  
elővételben 
2990 forintért  
válthatók  
a művelődési 
központban. 

A swing magyar hercegének,  
a Bublé & More-koncertek 
főhősének karácsonyi estje  
a könnyűzenei irodalom  
érzelmes, fülbemászó  
táncdalaival.

KARÁCSONYI KONCERTJE

 Szepes 
 Gyula
 Művelődési 
 Központ

december 10.
VASÁrNAP 15 ÓrA 

A koncert 
után  
gyertyAgyújtás  
A főtéren

MEGHÍVÓ Idősek karácsonyára 
AZ IDŐSÜGYI TANÁCS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
AZ IDŐSEK KARÁCSONYA ALKALMÁBÓL RENDEZETT

GÁLAMŰSORÁRA
2017. december 14-én 15 órára

az  Érd arÉnába 
(Érd, Velencei út 39–41.)

A MűSORBAN KÖZREMűKÖDNEK: 

Kovács Kati, Balázs Klári, Korda György
táncdalénekesek

Kérjük, hogy a meghívót  hozza magával a rendezvényre.



Jegyek válthatóak elővételben az ÉRD ARÉNA jegypénztárában és a ticketportal országos hálózatában és online a
www.ticketportal.hu oldalon. Kapunyitás: 18.30 | Ticket: 3990 HUF - helyfoglalás tetszőlegesen a küzdőtéren és a lelátón
VIP: 9990 HUF - VIP bejárat # VIP STAGE a színpad előtt # All U CAN DRINK – Korlátlan italfogyasztás egész este
Bővebb információ a www.facebook.com/Retro-Show vagy www.facebook.com/erdarena.hu oldalon!

2017. DEC. 28. - ÉRD ARÉNA -

SZIKORA RÓBERT és azSZIKORA RÓBERT és az

HANGULATFELELŐS:
DJ. DOMINIQUE

19:15

21:30

2 legenda
egy este

a színpadon!
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, 
a rendezvény előtt 1 órával

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

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

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

KIÁLLÍTÁS
KAMARATEREM
Körmendy Zizi fotókiállítása
Megtekinthető november 27-ig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Emlékeim
Combarro Eszter keramikus kiállítása
Megtekinthető november hónapban

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

KLUBÉLET
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

VITALITÁS KLUB
A lélek útján; Az életciklusaink
Előadó Resinka Eszter
November 20-án, hétfőn 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Kompozíciós hibák, a helyes 
képszerkesztés fotókkal illusztrálva

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 21-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES

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

IDŐSEK KARÁCSONYA
Kovács Kati, Balázs Klári–Korda 
György
Helyszín Érd Aréna, Velencei út 39–41.
Az Idősügyi Tanács rendezvényére a 
belépőjegyek december 1-jétől átvehe-
tők a Szepes Gyula Művelődési Központ 
recepcióján érdi lakcímkártya és nyugdí-
jasigazolvány ellenében
December 14-én, csütörtökön 15 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés 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 FELFE-
DEZŐK

A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS 
FELTÁRÓI

3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ-
fus újraolvasva

HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

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

Parkvárosi Fiókkönyvtárunk új 
helyszínen, a Parkvárosi Közösségi 

Házban, megváltozott nyitva 
tartással és felújított állománnyal 

várja olvasóinkat és az 
érdeklődőket.

Érd, Gépész u. 14. (az Interspar 
felszíni parkolójával szemben).

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
A skandináv irodalom 
gyöngyszemeiből
November 30-ig

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

- családtörténet 
- mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi 

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

- sporttal, kulturális élettel kapcsolatos 
írásos és fotóanyag 

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

- 1945-1970 között keletkezett 
dokumentumok 

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

Ezen kívül pályázni lehet bármely szabadon választott helytörténeti téma 
feldolgozásával, amely kapcsolódik településünkhöz.  
A kép-és hanganyagokat kérjük magyarázattal, hivatkozással ellátni. 
 
A leadott pályaműveken kérjük feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, 
életkorát. 
 
A legsikeresebb pályamunkák jutalomban részesülnek! 
  
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 31. 
A pályázat leadásának helye:  
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 
 
További felvilágosítást telefonon (0623-365-470), emailben 
(csukalib@csukalib.hu) vagy személyesen a központi könyvtárban (Érd, 
Hivatalnok u. 14.) kérhetnek a könyvtár munkatársaitól. 
   
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!  
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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 
december 9-ig
Megtekinthető december 31-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
PROGRAM
Baba-mama klub
November 24-én, pénteken 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 20., 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 Kor Kontroll Percek 1. rész
21:30 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 Bibliai Szabadegyetem   72/90. rész
23:00 mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
0:00 Tűzijáték

NovEmBEr 21., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép   
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Djago Free adás
20:40 vámos miklós beszélgetős műsora
21:35 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–Videoton FC II
 23:15 műábránd
 23:35 mozgás
 sportmagazin
 0:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:20 Híradó
 0:35 Tűzijáték

NovEmBEr 22., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás
 sportmagazin

20:00 Bibliai Szabadegyetem   73/90. rész
21:00 Szalmabábuk lázadása
 magyar tévéfilm 1999
22:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:55 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

NovEmBEr 23., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 125. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–FTC Rail Cargo Hungaria (ismétlés)
21:40 Élen állunk  
 sportmagazin
22:10 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:40 mozgás
 sportmagazin
23:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:40  Kor Kontroll Percek 1. rész
0:00 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:15   Híradó
 0:30 Tűzijáték

NovEmBEr 24., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 125. rész
20:00 műábránd
20:20 Héjanász a Hepehupán
 magyar tévéfilm 2010 

21:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:20 mozgás
 sportmagazin
22:50 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:05  Híradó
 23:20 Tűzijáték

NovEmBEr 25., SZomBAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 1.  rész
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 mozgás
 sportmagazin
20:50 Szalmabábuk lázadása
 magyar tévéfilm 1999   
22:15 Bibliai Szabadegyetem   73/90. rész
 dokumentumfilm
23:15   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
23:45 Tűzijáték

NovEmBEr 26., vASÁrNAP
19:00 Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 mozgás
 sportmagazin
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Héjanász a Hepehupán
 magyar tévéfilm 2010
22:00 vámos miklós beszélgetős műsora
22:55  Kor Kontroll Percek 1. rész
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
23:45 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.

Hull a pelyhes…
a Csurgó Zenekar Mikulásváró koncertje
a művelődési központban

Minden 14 év alatti gyermek  
csomagot kap a Mikulástól,melyet  
a szülők előzetesen megvásárolnak.
Belépőjegy: 850 Ft, 
csomagjegy: 950.- Ft
A jegyek megvásárolhatók  
november 30-ig a művelődési  
központ pénztárában.

A Csurgó Zenekar  
előadásában számos népdal, 

saját dal, gyermekjáték  
elevenedik meg.   

Foglalkozásaiknak, koncertjeik-
nek a gyermekek is aktív  
részesei, s nem egyszer  

a szülők is együtt mulatnak, 
táncolnak, játszanak velünk. 

2017. december 9. 
szombat 16 óra
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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 gépjárművezetői 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.

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

Az Érdi Horvát Önkormányzat

közmeghallgatást tart
2017. november 30-án,  

csütörtökön 17 órától

a Polgárok Háza Dísztermében.

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Közérdekű felhívás

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  
ELSZÁLLÍTÁSÁNAK ÜTEMTERVE

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

2017. DECEMBER 2.

Áfonya u. Akácfa u. Almafa 
u. Alsóerdősor u. Alsóvölgyi u. 
Árnyas u. Árvalányhaj u. 
Ászok u. Aszú u. Avar u. Bada-
csonyi u. Bajuszfű u. Bakator 
u. Barackfa u. Bazsarózsa u. 
Begónia u. Beléndek u. Bem 
köz Bem tér Berkenye u. Bika-
vér u. Bodzafa tér Boglárka u. 
Bogyó u. Bojtorján u. Bokor u. 
Bokrétafa u. Bor u. Borbolya u. 
Boróka u. Borostyán u. Buxus 
u. Burgundi u. Búzavirág u. 
Bükkfa u. Cédrusfa u. Ciklá-
men u. Citromfa u. Csap u. 
Csenkesz u. Cseresznyefa u. 
Cserfa u. Cserje u. Csicsóka u. 
Csormolya u. Csorbóka u. Cso-
paki u. Dália u. Dercefű u. Din-
ka u. Diófa u. Donga u. Ébenfa 
u. Égerfa u. Eperfa u. Estike u. 
Ezerjó u. Facélia u. Fagyöngy 
u. Fátyolvirág u. Felsővölgyi u. 
Fenyőfa u. Fenyves köz. Fo-
dormenta u. Folyondár u. Fur-
mint u. Fügefa u. Fűzfa u. Ga-
lagonya u. Georgina u. Geszte-
nyefa u. Gladiolus u. Gledicsia 
u. Gyertyánfa u. Gyopár u. 
Gyömbér u. Gyöngyvirág u. 
Gyűszűvirág u. Haraszt u. 
Hársfa u. Hárslevelű u. Hordó 

u. Iparos u. Jávorfa u. Jegenye-
fa u. Juharfa u. Kádár u. Ka-
darka u. Kályhás u. Kármentő 
u. Kárpitos u. Kéknyelű u. Ké-
ményseprő u. Kerékgyártó u. 
Köszméte u. Kovács u. Kökény 
u. Kőműves u. Kőrisfa u. Kör-
tefa u. Köszörűs u. Kövező u. 
Kubikus u. Lakatos u. Leány-
ka u. Lonc u. Luc u. Lugas u. 
Mahagóni u. Makk u. Málna u. 
Mandulafa u. Mázoló u. 
Meggyfa u. Mester u. Mogyoró-
fa u. Moha u. Mókus u. Musko-
tály u. Must u. Műszerész u. 
Művezető u. Napszámos u. Na-
rancsfa u. Naspolya u. Nyárfa 
u. Nyírfa u. Nyomdász u. Ol-
vasztár u. Oportó u. Otelló u. 
Öntő u. Ötvös u. Pezsgő u. Pla-
tánfa u. Rekettye u. Ribizke u. 
Rizling u. Sárfehér u. Saszla u. 
Siller u. Simító u. Somfa u. 
Somlói u. Szamorodni u. Szedő 
u. Szénégető u. Szépilonka u. 
Szerelő u. Szigetelő u. Szilfa u. 
Szilvafa u. Szilváni u. Szőlő u 
Szövő u. Szürkebarát u. Ta-
kács u. Tárnoki u. (a Bajcsy-
Zs. u. és a Árvalányhaj u. kö-
zött), Tekercselő u. Tetőfedő u. 
Tímár u. Tiszafa u. Toboz u. 
Tokaji u. Tölgyfa u. Törköly u. 
Törökbálinti u. Tüske u. Ür-
mös u. Üveges u. Vájár u. Ve-
nyige u. Vésnök u. Vincellér u.

 ÉTH Nonprofit Kft.

Közérdekű tájékoztató

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

Értéket őrzünk,
értéket teremtünk

Alkotó Energia
2017

Mutasd meg
a hobbidat!
Alkotói pályázat értékmentőknek,
átalakítóknak, DIY-őrülteknek
értékes nyereményekért felnőtt
és junior kategóriában.

Feltételek és információk:

www.alkotoenergia.hu

Beküldési határidő:

2017. december 31.
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A Soros-terv célja, hogy
az európai országok nyelve és
kultúrája háttérbe szoruljon

annak érdekében, hogy
az illegális bevándorlók
integrációja hamarabb

megtörténjen.

Önmit gondol erről?

6. kérdés

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

BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HAMEGVAN
AZÁLOMINGATLAN,

TALÁLJAMEGHOZZÁ
AKEDVEZŐ

ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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Már ton-napi fények a sötétben
Felvonulással, táncházzal, zenés programmal és színi 
előadással ünnepelték Érd óvodái, iskolái a Márton-na-
pot. Ahány intézmény, annyi szokás – a lámpás felvonu-
lás azonban mindenhol közös volt.

A Pumukli Német Nemze-
tiségi óvoda apróságai egész 
héten Mártonnal és a hozzá 
fűződő hagyományokkal is-
merkedtek. Múlt csütörtökön 
a szülőkkel együtt készítet-
ték el a lámpásaikat, majd az 
udvaron verset mondtak, 
együtt uzsonnáztak – ha-
gyományos Márton-napi sü-
temény, Weckmann is került 
a kerti asztalokra –, majd kis 
lámpásaikkal vonultak az 
utcára.

A Kincses óvodában is 
többéves hagyomány a Már-
ton-nap megünneplése: pén-

teken libás dalokkal ismer-
kedhettek a picik népi hang-
szeres bemutató keretében, 
a Kölyökidő Alapítvány jó-
voltából. Sötétedéskor min-
denki meggyújtotta a lámpá-
sát, és énekelve sétáltak a 
környező utcákon.

A Fácán óvodában is a „li-
baságok”, Márton-napi nép-
hagyományok álltak a hét 
középpontjában. Tizedikén 
délután műsorral kezdődött 
az ünnepség: Muzsikás Pé
ter énekelt és zenélt a gyere-
keknek, ezt követően került 
sor a lámpás felvonulásra.

A Szivárvány óvodában 
népi és lovas bemutató kere-
tében ünnepeltek délután, li-
bás játékokat, énekeket fel-
elevenítve, és lovas felveze-
téssel sétáltak lámpásaik-
kal.

A Batthyány iskolában 
kézműves foglalkozást tar-
tottak; miután elkészültek a 
lampionok, énekszóval vo-
nultak a gyerekek és szüleik 
a Csóka utcai kápolnába, 
ahol meghallgathatták Szent 
Márton történetét is.

A Marianum iskolában 
több mint két évtizede ün-
neplik Szent Márton napját, 
és emlékeznek meg jócsele-
kedeteiről. Délután sváb 
táncházat tartottak, sötéte-
déskor indultak a lampio-

nokkal a Jézus Szíve-temp-
lomba, ahol a hatodikosok 
Márton életéből adtak elő je-
leneteket, német nyelven.

– Szent Márton életére, 
ahogy az elesetteket, a sze-
gényeket segítette, szeret-
nénk felhívni a figyelmet. 
Azt kívánjuk erősíteni a gye-
rekekben, hogy vegyék ész-

re a közvetlen környezetük-
ben, ha valaki segítségre 
szorul – mondta lapunknak 
Takácsné Tóth Noémi isko-
laigazgató, hozzátéve: nem 
kell ezért messzire menni – 
az osztályban, közvetlen 
környezetükben is van, aki-
nek segíteni tudnak.

QQ ÁdÁm Katalin

A Pumukli óvoda apróságai a szülőkkel együtt készítették el lámpásaikat

Kőr ösis helyszínelők
Pályaválasztási nap kere-
tében a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola 5/e. 
osztálya látogatást tett 
pénteken délelőtt az érdi 
rendőrkapitányságon.

„Szolgálni és védeni aka-
rok én is!” „Rendőrkom-
mandós akarok lenni!” 
„Ugye látunk majd shot-
gunt?” – izgatott gyerekek 
zsivaja töltötte be a rendőr-
kapitányság előtti udvart 
pénteken reggel.

A tanulókat Szatmáriné 
Berczi Dolóresz címzetes 
rendőr százados kalauzolta 
végig a rendőrségen. Be-
avatta őket, hogy kiből, mi-
lyen feltételekkel lehet rend-

őr, milyen feladatokat lát el 
a rendőrség, hogyan kell 
köszönni, vigyázzba állni, 
tisztelegni, jelentést tenni.

A gyerekek számára a 
nap egyik legizgalmasabb 
része a fegyverbemutató 
volt, ahol nemcsak fegyve-
reket tekinthettek meg, de 
fel is próbálhattak olyan 
mellényeket, amelyeket a 

laikusok golyóálló mellény-
ként emlegetnek, pedig, 
ahogy azt megtudhattuk, 
ezek igazából lövedékálló 
mellények, merthogy a lö-
vedékek sem golyók. A 
fegyverbemutató után kö-
vetkezett a – szintén nagy 
érdeklődéssel kísért – tech-
nikusi bemutató, ahol az is-
kolások megnézhették és 
kipróbálhatták a helyszíne-
lés során használt eszközö-
ket, kellékeket. Mindenki 
talp- és ujjlenyomatot adott, 
amit haza is vihetett magá-
val emlékbe.

A nap végére, mire dr. 
Szellák Norbert rendőr őr-
nagy, mb. kapitányságveze-
tő irodájába jutottak a kis-

rendőrök, mindannyian pro-
fik módjára harsogták 
„Erőt, egészséget!”. A bát-
rabbak jelentést tettek a 
napjukról az őrnagynak, aki 
részletesen kikérdezte a ne-
bulóktól mindazt, amit a nap 
folyamán tanultak, a rendfo-
kozatjelzéseken át egészen 
a rendőrség védőszentjéig.

Forrás: erdmost.hu

Érd ligeti iskolakóstolgató

November 9-én, csütörtö-
kön rendezte meg az idei 
tanév első iskolakóstolga-
tóját az Érdligeti Általános 
Iskola. 

Kedden fél ötkor a megszo-
kottól eltérően nem a haza 
igyekvő gyermekek és szü-
lők látványa fogadta azokat, 
akik az Érdligeti Általános 
Iskola környékén jártak, ha-
nem épp ellenkezőleg, áram-
lottak be az apukák, anyu-
kák és az egyelőre még ovis 
korú csemeték. Az ajtóban 
mindjárt színes papírpillan-
gókra nyomtatva tájékozta-
tást kaptak az iskola további 
rendezvényeiről is. Ezután 
az ebédlőben köszöntötte az 
érdeklődőket Vargáné Ba
logh Erika igazgatónő. A 
gyerekek nem sokáig ma-
radtak elfoglaltság nélkül, a 
szüleiktől viszont gyorsan el 
kellett búcsúzniuk, ugyanis 
a szervezők más-más prog-
ramot szántak nekik. A fel-
nőttek az ebédlőben marad-
tak, nekik az igazgatónő el-

mondta az általános tudni-
valókat, utána pedig a felme-
rülő kérdésekre válaszolt. A 
lurkókat pedig hat csoportba 
osztva felterelték az emelet-
re, ahol mindegyik teremben 
különböző játékos feladat 
várta őket. 

Egyelőre alapvetően olyan 
foglalkozásokat tartottak, 
amelyek ismerősnek tűnhet-
nek a gyerekek számára az 
óvodából, az elkövetkező to-
vábbi alkalmakkor pedig te-
matizáltan, egy-egy tan-
tárgyra fókuszálva ismer-
kedhetnek majd az iskolával. 
Mindenki kapott egy kis zsá-
kot, amiben az általuk pro-
dukált munkákat vihették 
magukkal. Mind a hat terem-
ben különböző foglalatosság 
várta őket, volt, ahol parafa-
dugókkal szőlőfürtöt festet-
tek, míg máshol logikai fel-
adványokat kellett megolda-
niuk. Minden programra 
nyolc percet kaptak, utána 
az összes csoport tovább 
vándorolt a következő állo-
másra. A váltásokat, akár-

csak a tanórák végét, csen-
gőszó jelezte, így ezzel is 
szoktatták a leendő nebuló-
kat az iskolai légkörhöz.

A folyosókon sétálva ösz-
szefutottam egy lelkes kis 
segítővel is: az ötödik osztá-
lyos Villővel, aki segített a 
tanároknak a rendezvény le-
bonyolításában, nem melles-
leg azért is, mert a kisöccse, 
Kende is éppen most kóstol-
gatott. Mikor megkérdeztem 
tőle, hogy miért érdemes az 
Érdligeti Általános Iskolába 
járni, rögtön leszögezte, 
hogy legfőképp azért, mert 
ez a legjobb suli a világon, 
aztán a következőket tette 
még hozzá: „Azért jó még ide 
járni, mert itt, ha valamit 
nem értesz és kérdezel, ak-
kor nem harapják le a feje-
det, hanem elmagyarázzák”.

Az intézmény a tanév so-
rán még további három isko-
lakóstolgatóval készül, ame-
lyek decemberben, március-
ban és áprilisban kerülnek 
megrendezésre.

QQ melisKa Fanni

A bemutató után mindenki talp- és ujjlenyomatot adott, amit 
haza is vihetett magával emlékbe

Volt, ahol parafadugókkal szőlőfürtöt festettek, míg máshol logikai feladványokat kellett megoldani
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Molnár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház
Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

Könyvelés
• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

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

segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

éssel
kus adó-
k készítése
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MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE
ELADÓKATKERESÜNK!
A Family Frost Kft eladó partnereket keres

mélyhűtött termékek gépkocsiról történő értékesítésére,
Sóskút és vonzáskörzetéből.
Heti 5 napos vagy akár csak hétvégi
munkarendbe is lehet jelentkezni!

AMIT ELVÁRUNKÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség.
• Kereskedelmi, eladói tapasztalat
előny, de nem feltétel.

• B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat.

AMITNYÚJTUNK:
• Egymultinacionális cég biztos háttere.
• Versenyképes jövedelem!
• Prémiumok!

Várjuk jelentkezését a depo03@family-frost.hu
e-mail címen, vagy érdeklődjön a
06-30-300-9113-as telefonszámon.

NyakuNkoN a hidegek, reNdeljeNmost!
műaNyag Nyílászárókmost 7 év garaNciával!
Műanyag ablak AKÁÁR 2 HÉÉT ALATT! Egyedi beltéri ajtók AKÁÁR 5 HÉÉT ALATT!

ema európai minőség ablakgyártó kft. 2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808
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árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

2030 Érd Korall Ház 2. I.em. • Bejelentkezés 0620 368 1877
www.agmedical.hu

Laboratóriumi
vizsgálatok azAGMedical

Rendelőben
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Nyitott műhelyek segítik a pályaválasztást
Negyven kiállító intézmény, több mint ezer diák – ez volt 
az eddigi legnagyobb létszámú pályaválasztási kiállítás 
a Batthyány iskolában. Az élményközpontú bemutatók 
nemcsak hasznosak, hanem élvezetesek is voltak.

Fővárosi, Pest és Fejér me-
gyei gimnáziumok, szakis-
kolák mutatkoztak be a no-
vember 9-én megrendezett 
pályaválasztási kiállításon, 
amelyen a tankerület általá-
nos iskoláiba járó gyerekek 
ismerkedhettek meg köze-
lebbről az intézményekkel és 
az általuk nyújtott szakmák-
kal.

Mint köszöntőjében T. Mé-
száros András polgármes-
ter is utalt rá, a Batthyány 
iskola tornacsarnokában ti-
zenötödik alkalommal ren-
dezték meg ezt az eseményt, 
amelynek szervezője a Pest 
Megyei Kormányhivatal, il-
letve az Érdi Tankerület 
volt, a Batthyány iskola köz-
reműködésével.

Sárközi Márta tankerüle-
ti igazgató a megnyitón arról 
beszélt, hogy a pályaválasz-

tási kiállítás lassan kinövi a 
Batthyány sportcsarnok ke-
reteit: idén már több mint 
negyven kiállítója és ezernél 
is több látogatója volt a ren-
dezvénynek, ahol nagyon 
sok diák kapott impulzust 
arra nézvést, hol tanuljon to-
vább. A tankerületi igazgató 
sok sikert kívánt a pályavá-
lasztáshoz, ahhoz, hogy 
mindenki megtalálja a he-
lyét – ugyanakkor arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a 
középiskola csak az első ál-
lomás lesz az élethosszig 
tartó tanulás folyamatában.

A pályaválasztási kiállítá-
son az iskolák rendkívül lát-
ványos bemutatókat tartot-
tak: az artistaképzéstől a 
BKV-járművek szereléséig, a 
katonaságtól a virágköté-
szetig számtalan szakmába 
kóstolhattak bele a gyere-

kek – szó szerint is, hiszen a 
vendéglátóipari szakokat in-
dító intézmények oktatói és 
diákjai finom falatokkal is 
meglepték az érdeklődőket.

Két érdi iskola, a Gárdonyi 
gimnázium és a Kós szak-
képző is bemutatkozott a to-
vábbtanulóknak. Mint Lepp 
Tamás (Gárdonyi) lapunk-
nak elmondta, nagyon nagy 
volt az érdeklődés az intéz-
mény iránt, sokan jöttek be-
szélgetni a standjukhoz, és 
vitték magukkal az intéz-
ményről és szakjairól szóló 
szöveges tájékoztatót.

A Kós iskola idén számta-
lan újdonsággal készült: ki-
települtek a villanyszerelő, a 
szakács, pincér, kereskedő 
szakos diákok, játékokat, fi-
nom falatokat kínálva, és 
bemutatót tartva a szakmá-
jukról – még a fémmegmun-
kálásba is belekóstolhattak 
az érdeklődők. Mint Dósa 
Edit gyakorlati oktatásveze-
tő elmondta, minél több gé-

pészeti szakmába szeretné-
nek beiskolázni nyolcadikos 
diákokat.

– Újonnan indul a hegesz-
tő szakunk, és ajánlom a 
szerszámkészítő és a gépi 
forgácsoló szakmákat is a 
nyolcadikos fiúknak, mivel 
mindegyik hiányszakma – 
mondta az oktatásvezető, 
aki kérdésünkre elmondta 
azt is: jelenleg a szakács, 
cukrász és pincér szakmáik 
a legnépszerűbbek.

A Kós Szakképző Iskola 
egyébként november 22-én 
9-től 12 óráig nyílt napot tart 
a továbbtanuló diákoknak, 
Nyitott műhelyek programot 
pedig november 29-én 8.30-
tól 12 óráig.

A pályaválasztási kiállítás 
nemcsak azért kedvelt ren-
dezvény, mert itt egyszerre 
több intézménnyel is megis-
merkedhetnek a diákok, rá-
adásul élményszerűen, ha-
nem azért is, mert mód nyí-
lik arra, hogy az iskola jelen-

legi diákjaival is elbeszél-
gessenek.

– Nagyon örülök, hogy itt 
lehetek. Villanyszerelőnek 
készülök, de a CNC-forgá-
csoló, szerszámkészítő és a 
rendészeti szakirány is ér-
dekel, ezekbe mind belekós-
tolok most – mondta a Száz-
halombattán lakó Péter, aki 
a Kós szakképző iskolában 
szeretne továbbtanulni. Mint 
mondta, neki ez az iskola 
lenne a tökéletes választás.

Sokan vannak, akik még 
nem tudják, milyen irányban 
tanuljanak tovább – őket 
várta önismereti totóval, a 
különböző szakmákról szóló 
tájékoztató filmekkel a Pest 
Meg yei Kormányhivatal 
standja. A fiatalokat szak-
emberek segítették a pálya-
orientációban és abban, 
hogyha eljön a döntés ideje, 
személyiségüknek, érdeklő-
dési körüknek megfelelően 
tudjanak iskolát választani.

QQ ÁdÁm

Kereskedelem szakos tanulók tanítják mérni az érdeklődő diákokat

Látványpékség, sok finomsággal



2017. november 17-24.

Baba tusfürdő
400 ml, 1225 Ft/l

Glória
szaloncukor

többféle, 300 g
966,67 Ft/kg

Milka alpesi csokoládé
többféle, 87-100 g, 2250-2586,21 Ft/kg

250 Ft/db hely tt

Coca-Cola,
Fanta, Sprite
szénsavas
üdítőitalok
többféle, 1,75 l, 177,14 Ft/l

AirWick Freshmatic
automata légfrissítő

spray utántöltő
többféle, 250 ml, 2720 Ft/l

890 Ft/db helyett

Ajánlataink kizárólag az érdi EuroFamily üzletünkben, 2017. november 17-től november 24-ig, azon belül a készlet erejéig érvényesek.

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

/db helyett

AKCIÓ!
225Ft/db
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Mexx
Eau de toilette
többféle, 15 ml 490

AKCIÓ!
680Ft/dbMÁRKÁS PARFÜMÖK,

MÁR 2690 FT-TÓL!
KERESSE ÜZLETEINKBEN!

2690
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Driving Mobile Media Innovation
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Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken katai.zoltan@homm.hu

vagy 36-20-2369011

Autóbuszokat üzemeltető kft.

keres
a XI. kerületbe.

Középfokú végzettség
előnyt jelent.

és

keresünk XI. kerületbe azonnali
kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.
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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.
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény, betölteni
kívánt munkakör megjelölésével az alábbi

email címen: iroda@servimat.hu

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

kezdéssel munkatársakat:

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

kábelezése, beüzemelése

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

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

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

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

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

A J.S. LOGISTICS KFT.
ÉRDI IRODÁJÁBA KERES

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ

HÖLGYET
TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁSRA

HETI 20 ÓRÁBAN.

ÉVES, BEJELENTETT ÁLLÁS.
FIZETÉS: MINIMÁLBÉR ALAPJÁN.

Jelentkezni lehet emailben:
emese.kiss@jslogistics.eu

vagy telefonon:
+36 70 320 7084

53
29

39

20 | 2017. november 15. |    hirdetés

ALBÉRLET

Különbejáratú szoba, fürdő,
konyha használattal bútorozot-
tan, egyedülálló, dolgozó,
nemdohányzó nőnek hosszabb
távra kiadó. 06-20/344-7466

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

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

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

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.

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

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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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

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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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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.

52
64

81

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 52
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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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Gipszkarton szerelés! Tetőterek,
álmennyezetek, válaszfalak, el-
őtétfalak, csőtakarások, díszdo-
bozolás, rejtett világítás építése
szakszerűen anyagbeszerzéssel
is! ferogipsz@gmail.com, 06-20-
975-3828 (Farkas Ferenc)

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

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

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

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

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

79
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 52

81
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Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 52

8
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu
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LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!
06-23-396-396, 06-20-318-4555

TELEK

Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid határidővel! 06-70-
2260118

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

Varrónő házhoz megy! Felhajtás,
szűkítés, átalakítás, egyedi ru-
hák készítése. 06-20-3248435

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 53

16
17

53
20

11

Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

Érdeklődni: Concordia-Therm Kft.
Biatorbágy Baross Gábor u. 38.

70/774-7557
info@concordiatherm.t-online.hu

ÁLLÁST KÍNÁL

53
33

59

Feladat
• Árukiszedési feladatok ellátása raktárban
• Kiszedői lista alapján áru összekészítés
Elvárás
• Pontos, precíz munkavégzés
Amit kínálunk
• versenyképes jövedelem
• határozatlan idejű munkaszerződés
• heti 5 napos munkavégzés
• Érd parkvárosból a bejárás céges közös autóval
megoldott

Előny
• Targoncás jogosítvány
Munkavégzés helye
• Budapest

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését
kérjük, fényképes önéletrajzát küldje el részünkre:
Marta.Palinkasne@officedepot.hu

LogMaxTrans Zrt.
Budapest meghatározó

Papír és írószer Nagykereskedése
új munkatársat keres

Raktárosmunkakörbe

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

Érdi élelmiszerüzletünkbe
megbízható, szorgalmas

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.

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

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.

ÁLLÁST KERES

Kőműves alkalmi munkát keres
napi bérezéssel. Telefon: 06-20/
434-5724.

OKTATÁS

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

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

CSALÁDI HÁZ

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

VEGYES

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

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
• ÖNTŐ
• FORGÁCSOLÓ GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• CSISZOLÓ POLÍROZÓ

» MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG
» BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
» CAFETÉRIA
» ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS
» SZEZONÁLIS JUTALOM
» TÖBB MŰSZAKOS MUNKAREND

BETANÍTÁST VÁLLALUNK
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN

ALLAS@KLUDI.HU
VALAMINT TELEFONSZÁMON:06 30 318 98 06

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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Keretes hirdetésekkel

kapcsolatban

várjuk érdeklődését az

ertekesites.erdiujsag
@maraton.hu

e-mail címen, vagy

a 06-23/520-117-es

telefonszámon.
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Par ádés vb-szereplés
Az Újpesti TE érdi kerekesszékes vívója, Krajnyák 
Zsuzsanna a tőrözők és a párbajtőrözők „A” sérültségi 
kategóriáját is megnyerte a Rómában rendezett világ-
bajnokságot, míg a női párbajtőr csapattal a szintén 
érdi Dani Gyöngyivel, illetve Fóris Erikával és Veres 
Amarillával kiegészülve bronzérmes lett.

Krajnyák Zsuzsanna a 
huszonhat versenyzőt felso-
rakoztató „A” sérültségi 
kategóriában, a tőrözők 
egyéni viadalán megnyerte 
a hétfős csoportot, miután 
orosz, olasz, thaiföldi, spa-

nyol, hongkongi és brit el-
lenfelét is felülmúlta. Így a 
legjobb 32 között erőnyerő-
ként nem kellett versenyez-
nie, aztán a grúz ellenfelét 
15:7-re, az olasz Andrea 
Mogost 15:12-re verte. Az 
elődöntőben kiélezett csa-
tában múlta felül az orosz 
Alena Evdokimovát 15:13-
ra, így a hongkongi ellenfe-
lét legyőző honfitársával, 
Hajmási Évával vívta a 
döntőt, amelyet 15:7-re 
nyert meg, s 2002 és 2011 
után ismét világbajnoki 
aranyérmet ünnepelhetett!

Ugyancsak a tőrözőknél, 
de a „B” sérültségi kategó-
riában érdekelt Dani 
Gyöngyi a csoportkörből 
csak gyengébb tusarány 
miatt jutott másodikként 
tovább. Az egyenes kiesé-
ses szakaszban, a legjobb 
tizenhat között fehérorosz 
ellenfelét búcsúztatta, de a 
negyeddöntőben alulma-
radt a későbbi ezüstérmes 
orosz Viktoria Bojkovával 

szemben, s hatodikként 
zárta a versenyt.

Párbajtőrben Krajnyák 
másodikként jutott tovább 
az egyenes kieséses sza-
kaszba, ahol a tizenhat kö-
zött izraeli riválist győzött 

le. A negyeddöntőben kiéle-
zett csatában, 15:14-re 
nyert a lengyel Marta Fid-
rych ellen. A négy között 
könnyed győzelemmel bú-
csúztatta ukrán riválisát, 
majd a fináléban 15:9-re 
verte a hongkongi Yu Chi 
Yee-t, így aranyérmes lett.

Dani Gyöngyi a csoport-
kört negyedikként teljesí-
tette, majd a legjobb nyolc 
között vereséget szenvedett 
orosz riválisával szemben, 
így hetedikként végzett.

A magyar női párbajtőr-
csapat bronzérmesként 
zárt, miután a Krajnyák 
Zsuzsanna, Veres Amaril-
la, Dani Gyöngyi, Fóris 
Erika alkotta együttes a 
negyeddöntőben 45:29-re 
verte a thaiföldieket, majd 
a négy között 40:29-re ki-
kapott az oroszoktól, végül 
a harmadik helyért rende-
zett összecsapáson 45:26-
ra múlta felül Lengyelor-
szágot.

QQ Domi

Krajnyák Zsuzsanna (középen) két arannyal és egy bronzzal zárta 
a római vb-t

Ob-negyedikek az érdi úszók
Öt arany-, hét ezüst- és öt bronzéremmel az éremtáblá-
zaton az előkelő negyedik helyet szerezte meg az Érdi 
Úszó Sport Kft. a százhalombattai rövidpályás országos 
bajnokságon. Selmeci Attila tanítványait csak a váltók-
ban domináló Győri Úszó SE, a Kőbánya SC és a BVSC-
Zugló előzte meg.

November 8. és 11. között a 
Százhalombattai Sportuszo-
dában rendezték meg az 
úszók rövidpályás országos 
bajnokságát. A mozgalmas 
nyár miatt több klasszis is 
kihagyta a viadalt. Az érdi-
ek ifjú titánja, Milák Kristóf 
tíz számba adta le nevezé-
sét, valamint további négy 
váltóban is érdekelt volt.

Rögtön az ob nyitányán az 
érdiek Jánosi Kristóf, Ko-
vács Benedek, Szele Dávid, 
Milák Kristóf összeállítású 
négyese elsőként ért célba a 
4x50 méteres férfi gyorsvál-
tó előfutamában, őket a dön-
tőben csak a győriek tudták 
megelőzni. Még ugyanezen a 
napon a pillangóspecialista 
Milák Kristóf ezüstérmet 
szerzett 400 méter gyorson 
is. Szintén az első napon a 
200 méter hátúszás fináléjá-
ban Telegdy Ádámot nem 
lehetett megállítani, Kovács 
Benedek pedig bronzérmes-
ként végzett. Női 200 méter 
vegyesen a nyitónap negye-
dik érmét szállította Joó 
Sára, akit pedig csak Ver-
rasztó Evelyn tudott meg-
előzni.

Az ob második napja négy 
plusz egy érmet tartogatott 
az érdieknek, miután Milák 
Kristóf 50 méter háton Szen-

tes Bencét, Balog Gábort és 
Kovács Benedeket megelőz-
ve lett aranyérmes, míg a 
nap legjobban várt fináléjá-
ban, 100 méter pillangón 
Cseh Lászlót és a bronzér-
mesként záró korábbi érdit, 

a Dunaharaszti MTK-KVSE-
ben versenyző Tekauer Már-
kot megelőzve csapott első-
ként a célba. Barócsai Petra 
a 200 méter pillangó finálé-
jában volt érdekelt, ahol nem 
tudta megszorongatni a to-
ronymagas esélyes Szilágyi 
Liliánát, így ezüstéremmel 
zárta ezt a számot. Joó Sára 
50 méter háton kiélezett csa-
tában végzett a harmadik 
helyen Bordás Beatrix és 
Szokol Szonja mögött.

A rövidpályás ob harma-
dik napjának délelőttjén az 
érdi férfi vegyes váltó simán 
továbbjutott a döntőbe, míg a 
mix gyorsváltót szabályta-
lan rajt miatt kizárták az 
előfutamot követően – ame-
lyet egyébként megnyertek 
az érdiek. A Hosszú Katin-
ka nélkül felálló női 50 méter 
hát mezőnyében Joó Sára a 
papírformának megfelelően 
jutott a döntőbe, amelyet az-
tán 0:28,10 perces idővel meg 
is nyert. 400 méter gyorson, 
a fináléban Barócsai Petra 
remekül tartotta magát 
nagyjából 375 méterig Ké-
sely Ajnával szemben, ám 
az utolsó hosszon végül meg-
előzte a rivális, így az érdi 
úszó nyakába ezüstérem ke-
rült. 200 méter háton Milák 
Kristóf „visszafogottan” kez-

dett, s csak hatodik idővel 
került döntőbe, amelyet az-
tán Kenderesi Tamást meg-
előzve nyert meg.

Az ob záró napján Milák 
Kristóf megszerezte negye-
dik egyéni elsőségét is, mi-

után 100 méter háton Teleg-
dy Ádámot, Balog Gábort s 
csapattársát, a negyedik he-
lyen záró Kovács Benedeket 
megelőzve lett aranyérmes, 
míg 200 méter gyorson Ber-
nek Péter és az egriek török-
bálinti sportolója, Németh 
Nándor mögött harmadik-
ként zárt. Az 50 méter pillan-
góra már nem maradt túl sok 
energiája, így az ötödik he-
lyen végzett.

Barócsai Petra 200 méter 
gyorson 1:58,86-os idővel 
harmadikként ért célba 
Késely Ajna és Juhász 
Janka mögött. 100 méter 
pillangón Joó Sára ismét 
ezüstérmes lett, 0:59,20-as 
idejét csak Szilágyi Liliána 
tudta felülmúlni. Ebben a 
számban Barócsai ötödik-
ként végzett.

Az érdiek 4x50 méteres 
mix vegyesváltója Milák 
Kristóf, Szele Dávid, Joó 
Sára, Barócsai Petra sor-
rendben ugrott vízbe, s a 
BVSC mögött tizenöt szá-
zaddal lemaradva lett 
ezüstérmes.

Az ob utolsó napján elnök-
ségi ülést tartott a Magyar 
Úszó Szövetség, amely kije-
lölte 33 fős keretét a decem-
beri, koppenhágai rövidpá-
lyás Európa-bajnokságra. 
Milák Kristóf a nyári világ-
versenyek okozta fáradtsá-
ga miatt nem vállalta a kon-
tinensviadalon való részvé-
telt, így csak a DMTK érdije, 
Tekauer Márk lesz ott a dá-
niai megmérettetésen.

Az érdi úszók az éremtáb-
lázaton tizenhét dobogós he-
lyezéssel a negyedik helyet 
szerezték meg, míg a csapa-
tok pontversenyében 1785 
pontot gyűjtve az ötödik he-
lyen végeztek. Q DB

Milák Kristóf tíz számban adta le nevezését, s további négy váltóban is érdekelt volt

23sport  | 2017. november 15. |

Három plusz egy  
Felcsúton
Koós Gábor mesterhármasával és Pál Szabolcs góljával 
az Érdi VSE 4–0-s győzelmet aratott az NB III Nyugati 
csoportjának 14. fordulójában a Puskás Akadémia FC 
második csapatának vendégeként.

Meghatározó játékosát, 
Melczer Vilmost ötödik sár-
ga lap miatt nélkülözte 
Limperger Zsolt, ennek el-
lenére a vendég érdiek a fel-
csúti találkozó elejétől 
kezdve uralták a mérkő-
zést, s temérdek lehetősé-
get dolgoztak ki.

Az első gólra nem kellett 
sokat várni, miután a ki-
lencedik percben balról 
Németh Gábor adott kö-
zépre, s Koós Gábor pisz-
kált a labdába, amely túlju-
tott a felcsúti, korosztályos 
válogatott kapuson, Ásvá-
nyi Balázson (0–1). Nem 
sokkal később, a 24. perc-

ben pedig már kettővel ve-
zettek az érdiek, amikor 
egy jobb oldali bedobás 
után Pál Szabolcs előbb 
fejjel, majd lábbal próbál-
kozott, s utóbbi próbálko-
zása gól is lett (0–2). 

A 33. percben azonban 
súlyos sérülést szenvedett a 
gólszerző, lekönyökölték a 
hazaiak. Pál Szabolcsért 
mentő érkezett, az előzetes 
hírek szerint eltört az áll-
kapcsa.

A szünetre kétgólos előny-
nyel vonultak a vendégek, 
pedig több lehetőség is adó-
dott Limperger Zsolt ala-
kulata előtt.

A térfélcsere után négy 
perccel Kárász Krisztián 
fejelt a hazai kapuba egy 
szabadrúgást, de a partjel-
ző les miatt érvénytelenítet-
te a találatot. A 63. percben 
aztán Koós Gábor nem min-
dennapi gólt szerzett, ami-
kor harmincról tüzelt, s lö-
vése a kapufán csattanva 
pattant a felcsúti kapuba 
(0–3). Hat perccel később 
egy eladott hazai labdára 
csapott le Koós, aki higgad-
tan bökött a labda alá, s Ás-
ványi ugyan még beleért, de 
a labda így is a kapuban kö-
tött ki (0–4).

A Puskás Akadémia FC II 
nem jelentett veszélyt az 
Érdi VSE-re, így Limperger 
Zsolték megérdemelten 
szerezték meg a három 
pontot.

– Ebben a bajnokságban 
bárki képes bárkit legyőzni, 
de az Érdi VSE egy jó csapat, 
és ezt próbáltuk bizonyítani, 
kiszolgálni a közönséget, és 
adósak is voltunk a mester 
felé is egy jó játékkal, mert 
az utolsó meccs nem úgy si-
került, ahogy kellett volna – 
mondta pályafutása ötödik 
mesterhármasát jeg yző 
Koós Gábor.

– Itt hamar mennek a pon-
tok, hiába nem kapsz ki, ha a 
vetélytársak utolérnek, mint 
ahogy most már meg is előz-
tek minket. De valójában az 
volt a fontos, hogy össze-
szedjük magunkat, azt a for-
mát és játékot mutassuk, 
amit tudunk. Ehhez az ilyen 
hozzáállás kell, ami volt ma 
– értékelt Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
november 19-én, 13 órakor 
lép pályára, amikor a Video-
ton FC második csapatát lát-
ja vendégül az Ercsi úti 
Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

Tízgólos előny az odavágón
Végig vezetve nyert 31–21-re az EHF-Kupa harmadik 
selejtezőkörének első mérkőzésén az ÉRD női kézilab-
dacsapata a francia Issy Paris együttese ellen a csoport-
körbe jutásért rendezett párharc első mérkőzésén, az 
ÉRD Arénában.

A találkozó elején mintha 
a pokolba érkezett volna az 
Issy, miután a pazar hangu-
latot teremtő hazai szurko-
lók a tizenegyedik percben 
már hétgólos előnybe haj-
szolták bele kedvenceiket 

(8–1). Katarina Krpezs-Sle-
zák négyszer, Andjela Bu-
latovics és Klivinyi Kinga 
kétszer-kétszer vette be Sil-
je Solberg kapuját, s a roha-
nós érdi játék mellett a hosz-
szasan támadó vendégektől 

csak Crina Pintea tudta be-
venni az extázisban védő Ja-
nurik Kinga kapuját.

Persze, amíg az Issy a po-
kolban, addig az ÉRD a 
mennyországban érezhette 
magát, s felszabadult játéká-
val a 27. percben, Szabó La-
ura találatánál már a közte 
tíz is meglett (16–6).

A fordulás után percek 
alatt végérvényesen eldön-
tötte az érdemi kérdéseket 

az ÉRD, hiszen egy négygó-
los rohammal 22–8-ra veze-
tett. Aztán a negyvenedik 
perctől kezdve magára talált 
az Issy, de hiába hozta a kö-
vetkező tíz percet 8–2-re, a 
hajrára és a mérkőzés végéig 
is kitartott a tízgólos érdi 
előny.

– Nagyon kijött nekünk a 
lépés, mind támadásban, 
mind védekezésben, de tud-
juk, hogy az Issy nagyon 
erős, főleg otthon, így is ké-
szülünk. Jó játékosokból áll 
az ellenfél – ez látszott a má-
sodik félidőben, amikor egy 
kicsit nem koncentráltunk, 
nem úgy mentek a labdák, 
akkor pillanatok alatt leindí-
tottak minket. Ezt nem sza-
bad megengednünk Párizs-
ban. Úgy fogunk felkészülni 
a visszavágóra, mintha null 
null lenne az állás és szívvel-
lélekkel fogunk küzdeni. Re-
méljük ott is tudunk győzni, 
a legfontosabb a továbbju-
tás. Büszke vagyok a csapat-

ra – értékelt Janurik Kinga, 
az ÉRD kapusa, aki az ellen-
fél tizenhat lövését hárította.

– Remek és nagy iramú 
mérkőzés volt, elképesztő 
közönség előtt. Pont azt kap-
tuk az Issytől, amire számí-
tottunk, egy nagyon gyors 
csapat, erős játékosokkal, 
akik nagyon tudnak küzde-
ni. Nehéz egy ilyen jó ellenfél 
ellen sokáig ilyen sok góllal 
vezetni. El is indult a máso-
dik félidőben felfelé az ellen-
fél, de az utolsó erőinket 
mozgósítva sikerült ezt meg-
állítani. A tíz gól sokat je-
lent. Ez egy oda-visszavágós 
párharc első mérkőzése volt. 
Az Issy Paris tud nagyon sok 
góllal otthon nyerni, ismer-
jük őket annyira, tudjuk, 
hogy az utolsó pillanatig 
küzdeni fognak, úgyhogy 
annyit ígérhetünk, hogy 
nagy alázattal készülünk a 
visszavágóra – mondta Sza-
bó Edina.

QQ  Domonkos

ÉRD–ISSY PARIS HAND 31–21 (18–8)
Érd, 1700 néző. V: Frieser, Kavulic
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 10 (1), M. González 1, A. BULATO-
VICS 4, Kisfaludy 1, Klivinyi 3, C. Lassource. Csere: Foggea (kapus), 
Signaté 2, Tóth G. 1, Szabó L. 2 (1), Kiss N. 1, Gávai 2, ROBERTS 4. Ve-
zetőedző: Szabó Edina
Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/1.

Az extázisban védő Janurik Kinga tizenhat lövést hárított  (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)

PUSKÁS AKADÉMIA FC II–ÉRDI VSE 0–4 (0–2)
Felcsút, 100 néző. V: Derdák (Szabó P., Aradi)
Érdi VSE: Kertész F. – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. (Tárká-
nyi, 75.) – Koós, Kónya, Pallagi – Balázsovics (Honti, 82.), Pál Sz. (Pin-
tér N., 36.), Kelemen P. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gólszerzők: 
Koós Gábor (9., 63., 69.), Pál Sz. (24.)

Koós Gábor (zöldben) ötödik mesterhármasát jegyezte pályafutása során  (Fotó: Balogh István)
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