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

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

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

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.
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H-P 8-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.
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Új Ladát szeretne?
Tesztautó kiárusítás van a LADA
Siposnál, egyedi kedvezményekkel!
Ezt ne hagyja ki! Érd.: 06 (30) 530 7140

Hirdetés-
felvétel

Apróhirdetését
feladhatja személyesen

ügyfélszolgálati
irodánkban.

2030 érd,
szabadság

tér 12.
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig

Telefon: 06-23/520-117
E-mail:

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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„A zene sokkal mélyebbre hatol a lelkünkben, mint a beszéd”
Interjú Bolyki Eszterrel, az Érd Szociális Munkájáért Díj idei kitüntetettjével n 4–5. oldal

XXVII. évfolyam, 46. szám    2017. november 29.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Fel épült a Szent István híd tartószerkezete
A munka dandár része már elké-

szült, az utóbbi hetekben felépült a 
Szent István híd szerkezete a Rákó-
czi és az Elöljáró utca között. Az 
Európai Unió és a magyar állam 
által 1,3 milliárd forint értékben fi-
nanszírozott híd Érd keresztirányú 
forgalomelvezetését fogja szolgálni 
a település északi és déli oldala kö-
zött. Feczkó Róbert, a kivitelezés-
sel megbízott A-Híd Zrt. projekt-
mérnöke elmondta: nincs csúszás, 
az ütemtervben vállaltaknál jóval 
jobban állnak, hiszen a híd alapjait 
ugyan jövő februárig kellett volna 
letenniük, mégis már az idén elké-
szültek vele. A rávezető utcákban is 
nagy munka zajlik, a Szent István 
utca, Elöljáró utca és Felvigyázó 
utca érintett részeinél ivóvízveze-
ték-rekonstrukciós munkákat vé-
geztek, kicserélték a régi azbeszt-
cement vezetéket korszerű KPE 
rendszerű vezetékre, új házi bekö-
tésekkel és új szerelvényekkel, föld 
feletti tűzcsapokkal. n 3. oldal

Megújult a Tusculanum óvoda

A több mint kétszáz gyermeknek otthont adó óvoda 
kivitelezési munkálatai tavasszal indultak a Modern 
Városok program keretében. Szigetelték a lapostetőt, 
a homlokzatot és a lábazatot, kicserélték a nyílászáró-
kat, korszerűsítették a fűtést.  n 7. oldal

Adventi programajánló

A város adventi gyertyagyújtásainak „gazdája” a mű-
velődési központ. A főtéren betlehemet állítanak, s 
óriási adventi koszorún gyújtják meg a gyertyákat va-
sárnapról vasárnapra, az ünnephez természetesen 
illő programok is tartoznak.  n 9. oldal

Tányérnyi gondoskodás

Több mint háromszáz adag étel készült vasárnap, a 
Szociális Gondozó Központ és az egyházak egész té-
len át tartó közös ételosztásának első rendezvényén. 
Az első téli ételosztásra az adventisták készítették az 
ebédet.  n 18. oldal
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu

53
70

95

3a hét témája  | 2017. november 29. |

Áll  a Szent István híd szerkezete
A munka dandár része már elkészült, az utóbbi hetek-
ben felépült a Szent István híd szerkezete a Rákóczi és 
az Elöljáró utca között. Az Európai Unió és a magyar 
állam által 1,3 milliárd forint értékben finanszírozott 
Szent István híd Érd keresztirányú forgalomelvezetését 
fogja szolgálni a település északi és déli oldala között.

Feczkó Róbert, a kivitele-
zéssel megbízott A-Híd Zrt. 
projektmérnöke az Érdi Új-
ságnak elmondta: nincs csú-
szás, az ütemtervben vállal-
taknál jóval jobban állnak, 
hiszen a híd alapjait ugyan 
jövő februárig kellett volna 
letenniük, mégis már az idén 
elkészültek vele.

– A híd felszerkezete és 
tartószerkezete készen van, 
már csak a végeket kell beto-
nozni. Az előregyártott acél 
főtartók és kereszttartók be-
emelése éjszakai vágányzá-
ri időben történt meg, a hely-
színi illesztések és a hídalak 

beállítása befejeződött. Az 
előregyártott vasbeton pá-
lyatáblák beemelését szin-
tén éjszakai vágányzári idő-
ben végeztük el, a pályatáb-
lák közötti és tartóvégeknél 
elhelyezkedő monolit pálya-
tábla részek építése jelenleg 
zajlik. Jövőre fogjuk felöltöz-
tetni a hidat, akkor fogunk 
aszfaltozni, szegélyt építeni, 
korlátokat kihelyezni, vil-
lanyoszlopokat létesíteni – 
mondta a mérnök, aki arról 
is tájékoztatást adott, hogy 
azért siettek a munkával, 
mert a Kelenföld-Százha-
lombatta vasúti vonalon zaj-

ló európai uniós beruházás 
miatt az érintett szakaszon 
vágányzár lesz, így a két 
projektnek folyamatosan 
együtt kell működnie.

A hídon kívül a rávezető 
utcákban is nagy munka zaj-
lik, hiszen a Szent István 
utca, Elöljáró utca és Felvi-
gyázó utca érintett részeinél 
ivóvízvezeték-rekonstrukci-
ós munkákat végeztek, 
vagyis kicserélték a régi az-
besztcement vezetéket kor-
szerű KPE rendszerű veze-
tékre, új házi bekötésekkel 
és új szerelvényekkel, föld 
feletti tűzcsapokkal. Ez 
utóbbi még kora ősszel zaj-
lott, jelenleg a csapadékvíz-
elvezető hálózat építését 
végzik, emiatt több helyen is 
átvágták az utat, nagy a sár 
a környéken. Feczkó Róbert 
elmondta, hogy ezt a munkát 

nem fogják idén 
befejezni, körül-
belül a fele jövőre 
marad.

– Várhatóan 
jövő márciusra 
vagy áprilisra ju-
tunk oda, hogy 
befejezzük a csa-
padékvíz-elveze-
tő hálózat építé-
sét, és ekkor tud-
juk majd elkezde-
ni az útépítést, és 
jövőre tudjuk a 
közvilágítást is 
kiépíteni. Termé-
szetesen a hídon 
is lesz lámpa, kö-
rülbelül harminc-
méterenként he-
lyezünk ki lám-
patesteket – 

adott tájékoztatást az A-Híd 
Zrt. projektmérnöke.

Feczkó Róbert közölte azt 
is: a környéken érintett la-
kók kicsit fellélegezhetnek, 
egyrészről mert télre hama-
rosan leállnak a munkák-
kal, másrészről azokat a 
nagy zajjal és vibrációval 
járó munkákat már elvégez-
ték, amelyek a kedélyeket 
borzolták.

– Jól állunk és tartjuk az 
ütemtervet, a magam részé-
ről nagy akadályt már nem 
látok, ami megakaszthatná 
a kivitelezést, ugyanis már 
a régészek is régen levonul-
tak, a földet is többször át-
mozgattuk. Hangos mun-
kákra sem kell már számíta-
ni, az utolsó szádfallemeze-
ket is kivettük a földből. Az a 
célunk, hogy a lehető legjob-
ban együttműködjünk a la-
kossággal, ezért fenntar-
tunk egy panaszirodát, aho-
vá bár nem tömegesen, de 
kapunk visszajelzéseket. 
Érthető módon most soka-
kat zavar a nagy sár, amit a 
csatornázás okoz, ezt is pró-

báljuk mindennap murva le-
terítésével kezelni, de az a 
szándékunk, hogy télire az 
átvágásokat le is aszfaltoz-
zuk, hogy méltó körülmé-
nyek között közlekedhesse-
nek az ott élők – húzta alá 
Feczkó Róbert.

A Szent István hidat már a 
nyolcvanas évek óta tervezi 
a város, hiszen jelenleg csu-
pán két teljes értékű átkelési 
lehetőség van a városban. A 
Szent István híd felépülése 
rendkívül jelentős lépés lesz 
Érd számára. A híd a Gárdo-
nyi Uszodával szemközt lévő 
benzinkúttól vezeti majd fel 
a forgalmat a Rákóczi utcá-
nál a kétszer egysávos híd-
ra, amelyen szintbeli kerék-
pársáv és egyoldali gyalo-
gosjárda is lesz. A híd a vas-
úti pályák fölé épül és a Hi-
vatalnok utca 82-nél koráb-
ban kisajátított telken megy 
át az Elöljáró utcába, ami 
majd kivezeti a forgalmat a 
Velencei útra. A hidat várha-
tóan jövő ősszel vehetik bir-
tokba az érdiek.

QQ Ba-Nyilas H. Megszűnik az éjszakai munkavégzés, a lakók kicsit fellélegezhetnek

A hidat várhatóan jövő ősszel vehetik birtokba az érdiek
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Egymás szemében
Kicsi korában gyermekpszichológusnak készült, aztán 
„csak” zongoratanár lett. Sokáig Érden oktatott, majd 
zeneiskolát alapított Biatorbágyon. 24 évig tartott zene-
terápiás foglalkozásokat a Dizseri Tamás Habilitációs 
Központban és 13 évvel ezelőtt ugyanitt megalapította 
Csengettyűs Együttesét. Bolyki Eszterrel, az Érd Szoci-
ális Munkájáért Díj idei kitüntetettjével beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Miként került kapcsolat-
ba a korlátozottsággal élő 
fiatalokkal?

– Hosszú évtizedekig az 
érdi zeneiskolában tanítot-
tam, ahol jelentkezett hoz-
zám egy kisfiú, Paróczai 
Mariann, a Dizseri Tamás 
Habilitációs Központ intéz-
ményvezetőjének fia. Így is-
merkedtünk meg Mariannal, 
aki beszélgetéseink során 
többször említette, mennyi-
re örülne, ha eljönnék éne-
kelni az ott gondozott gyer-
mekeknek, fiataloknak.

– Szívesen vállalta?

– Őszintén szólva, kezdet-
ben ódzkodtam még a gondo-
latától is, de természetesen 
korántsem azért, mert nem 
fogadom el a fogyatékosság-
gal élőket! Épp ellenkezőleg: 
inkább túlságosan mélyen 
érintett mindig, ha sérült 
gyermekekkel találkoztam. 
Pedig gyermekpszichológus 
szerettem volna lenni, ám 
hamar be kellett látnom, 
hogy lélekben nem vagyok 
felkészült erre a hivatásra. 
Édesanyám tudta ezt, de 
nem próbált meg lebeszélni, 
hanem roppant bölcsen éb-
resztett rá az alkalmatlan-
ságomra. Volt ugyanis az is-
meretségi körünkben egy 
nagymama, aki a súlyosan 
sérült unokáját gondozta, s 
édesanyám néha vasárna-
ponként meghívta őket hoz-
zánk ebédre. Nem mondott 
semmit, csak úgy intézte, 
hogy személyesen találkoz-
hassam a halmozott fogyaté-
kossággal élő gyermekkel. 
Ezen látogatások után szinte 
mindig beteg lettem, beláza-
sodtam, rosszul éreztem ma-
gam, annyira megviselt a 
vele való találkozás.

– Sok évvel később mégis 
elfogadta a felkérést…

– Természetesen felnőtt 
fejjel, az életből már sokat 
megtapasztalva, egészen 
másként álltam hozzá a 
problémához. Időközben 
pedig nővéremnek is szüle-
tett egy halmozottan sérült 
csemetéje, tehát már én is 
erősebb lélekkel viseltem a 
velük való találkozást, fog-
lalkozást. Ennek dacára 
sokszor mentem haza sírva, 
mert megviselt ezeknek a 
fiataloknak a sorsa. Külö-
nösen nehéz volt feldolgoz-
ni, ha árván maradt vala-
mely ik gondozottunk. 
Ilyenkor legszívesebben 
mindenkit magamhoz vet-
tem volna! Persze, tisztá-
ban vagyok vele, hogy nem 
lehet a világ összes gondját 
megoldani...

– Könnyű volt bevonni őket 
a zenei foglalkozásokba?

– Kezdetben csak zongo-
ráztam meg énekeltem ne-
kik, majd együtt énekeltünk. 
Labdákat is használtunk, 
melyeket ütemsúlyokra kel-
lett egymásnak adogatni, 
ezt is nagyon élvezték. Szá-
momra is csodálatos volt 
megélni, miként képes fej-
lődni még az a gyermek is, 
akiről el sem tudtam képzel-
ni, hogy bármit is tudnék 
vele kezdeni! Sok esetben az 
énekléssel ütemsúlyra ado-
gatott labda a beszédkészsé-
get is látványosan fejlesztet-
te. Felemelő volt megtapasz-
talni, hogy az a fiú, aki kép-
telen volt dadogás nélkül 
kommunikálni, csaknem tö-
kéletesen elénekli egy dal 
szövegét. A zene sokkal mé-
lyebbre hatol a lelkünkben, 
mint a beszéd.

– Hogyan jött létre a 
Csengettyűs Együttes?

– Kezdetben csak orff rit-
mushangszerekkel és labdá-
val dolgoztunk. Majd hallot-
tam az Ulwila módszerről, 

ahol színes kottát és színes 
húrokat, vagy a metallofo-
non színes lapokat használ-
tak. Hasonlóan egyszerű 
módszerrel próbálkoztunk 
mi is: színes csövecskéket 
vettünk, amit verővel lehe-
tett ütni úgy, hogy a skála 
hangjait egyenként szétosz-
tottam, s a dal ritmusa sze-
rint rájuk mutatva szólaltat-
ták meg. Szép hangzása volt, 
de nem vált be azoknál, 
akiknek hiányos a finom mo-
torikája. Ha melléütöttek, 
egyre idegesebbek lettek, 
nekik inkább dobot vagy kis 
cintányért adtam a kezükbe. 
Aztán egy napon meghallot-
tam a televízióban a baptista 
egyház csengettyűegyütte-
sét, s arra gondoltam, talán 
megpróbálhatnánk a srá-
cokkal a csengőzést.

– Mi volt a legnehezebb?

– A folyamatos odafigye-
lés, hiszen ez óriási koncent-
rációt és állandó szemkon-
taktust követel tőlem és az 
együttes tagjaitól egyaránt. 
A zenei hangzás azon múlik, 
hogy a megfelelő csengettyű 
idejében szólaljon meg, 
ezért, amíg az egyik cseng, 
nekem máris keresnem kell 
a szemkontaktust és már a 
következőre kell mutatnom, 
hogy ő is idejében tudjon re-
agálni.

– A később érkezők is 
könnyen beilleszkedtek az 
együttesbe?

– A foglalkozásokba min-
denkit igyekeztem bevonni. 
A próbáinkat énekkel kezd-
tük, ebben mindenki részt 
tudott venni. A csengőzésbe 
már csak azok kapcsolód-
hattak be, akik képesek vol-
tak felvenni velem a szem-
kontaktust. Persze, van 
olyan dal, amikor a csengő-
vel is csak egyetlenegyszer 
kell megszólaltatni egy-egy 
hangot, ezt rábízhattam 
arra, aki kevésbé volt ügyes, 
mert nem okozott neki fe-
szültséget, hogy állandóan 
figyelnie kell. Ha nagyon jól 
ment, legközelebb már két-
szer is „szerepet kapott” a 
csengője és így fokozatosan 
kapcsoltam be őket is a pro-

dukcióba. A legfontosabb az 
volt, hogy a csapat valameny-
nyi résztvevője érezze: rá is 
szükség van. Előfordult, 
hogy valamelyikük azzal 
piszkálta a társát, hogy neki 
csak egyetlenegy hang ju-
tott. „Ez igaz – mondtam –, 
de bizony arra az egyre is 
nagy szükség van!” Meg kel-
lett tanulniuk elfogadni, ér-
tékelni és tisztelni egymást.

– Több empátiát igényel-
tek, mint a zeneiskola növen-
dékei?

– Az életben számos olyan 
helyzet adódhat, amikor az 
egészséges felnőtt is alig ké-
pes uralkodni magán, tőlük 
meg aztán végképp nem vár-
ható el, hogy mindig minden-
ben toleránsak és elfogadó-
ak legyenek! Azt azonban 
sikerült megértetnem velük, 
hogy együtt zenélni csakis 
úgy lehet, ha elfogadják, 
hogy a társukra épp akkora 
szükség van, mint rájuk, és 
ez kölcsönös. Olyan jó volt 
látni, ahogy lassanként meg-
tanultak egymásra is figyel-
ni, sőt már nem piszkálták, 
aki hibázott, hanem biztat-
ták és segítették. Arról nem 
is szólva, hogy hihetetlenül 
sokat számított nekik a szín-
pad és az őket megtapsoló 
közönség! Hiszen őket a bu-
szon, a boltban vagy az ut-
cán, jobb esetben „csak” le-
nézték, rosszabb esetben 
meg bántó megjegyzésekkel 
illették. Meggyőződésem, 
hogy a fellépések a szüleik-

nek is sokat jelentenek. Ami-
kor azt látják, hogy az 
egyébként mellőzött, kire-
kesztett és lenézett csemeté-
jük ott áll a reflektorfény-
ben, s több száz fős hallgató-
ság ünnepli, számukra 
olyan, mint egy terápia. Eny-
hít a traumán és erőt ad ne-
kik a hétköznapokhoz. Szá-
momra pedig az volt a legna-
gyobb ajándék, hogy közel 
kerülhettem hozzájuk, mert 
tudtam, feladatom van velük. 
Semmivel sem vagyok jobb 
szülő attól, hogy nekem 
egészséges gyermekeim 
születtek. Erről ugyanis 
nem mi döntünk. Hívő em-
berként azonban elfogadom, 
hogy a Teremtő mindent cél-
lal tesz az életünkben.

– Nem csak ön adott sze-
retetet, ők is viszonozták. Mi-
ért vált meg mégis az együt-
testől?

– Valóban szerettek, s ne-
kem is nagyon a szívemhez 
nőttek ezek a gyerekek. 
Ezért is volt olyan nehéz szá-
momra az elválás. Ők ugyan-
is úgy érezték, hogy cserben 
hagyom őket. Roppant nehéz 
volt elfogadtatni velük, hogy 
bár szívesen maradnék, de a 
korom és az egészségi álla-
potom miatt már nem foly-
tathatom az együttes vezeté-
sét. Nehéz szívvel, de mégis 
kénytelen voltam két évvel 
ezelőtt átadni a Csengettyűs 
Együttes vezetését. Ma is 
rettenetesen hiányzik! Igaz, 
egy ideig még visszajártam, 

„A zene sokkal mélyebbre hatol a lelkünkben, mint a beszéd”
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hogy segítsem az utódomat, 
aki igen ügyesen teszi a dol-
gát. Örülők, hogy a srácok is 
hamar a szívükbe zárták. 
Kezdetben csak szemlélő-
ként vett részt a foglalkozá-
sokon, majd miután már jól 
ismerték, lépésről lépésre 
vette át az együttes irányítá-
sát. Ekkor megnyugodtam, 
biztos voltam abban, hogy 
Rozbora Ádám irányításá-
val a legjobb kezekbe került 
a Csengettyűs Együttes to-
vábbi sorsa.

– A gyermekpszichológiá
ról lemondott, de miként lett 
hivatása a muzsika?

– Tulajdonképpen a gyer-
mekpszichológiát is úgy 
képzeltem, hogy zenével is 
lehet gyógyítani. Sőt, ma 
még erősebb a meggyőződé-
sem, hogy ez működik. Bár 
akkoriban csak egyetlen 
embert ismertem Magyar-
országon, akinek zenepeda-
gógiai és pszichológiai dip-
lomája is volt. Engem is taní-
tott, így sok, ezzel kapcsola-
tos előadását hallgattam 
meg, így szerettem bele 
ebbe a módszerbe. Megér-
tettem, hogy a zenével olyan 
lelki mélységekig lehet el-
jutni, ami másként elérhe-
tetlen és időről időre min-
denkinek szüksége van 
ilyen segítségre, nem kell 
ahhoz betegnek lenni. Bár-
kivel előfordulhat, hogy 
olyannyira szorítja, fojto-
gatja a feszültség, hogy be-
szélni sem tud róla, de a 
zene segít ezt feloldani. 
Mondhatom, hogy a zene és 
a pszichológia így is végig-
kísérte az életem, mindket-
tőt tudtam alkalmazni a ze-

netanításban. Nekem az volt 
fontos, hogy mindenki azt 
kaphassa meg a zene által, 
amit ő maga képes befogad-
ni és amennyi szükséges 
számára ahhoz, hogy egész-
séges legyen a lelke. Ezért 
lettem zenetanár, vezettem 
23 évig egy nagy vegyes kó-
rust, s így mindig láthattam 
a zene gyógyító erejét a ma-
gam és a mások életében is.

– Alapítója, sokáig a veze
tője volt a biatorbágyi művé
szeti iskolának. Ez a feladat 
miként találta meg?

– Érden tanítottam még, 
amikor 1992-ben Biatorbágy 
akkori polgármestere fel-
kért, szervezzem meg hely-
ben a zeneoktatást, hiszen a 
helyi diákok csak a főváros-
ba utazva tanulhattak hang-
szeren játszani. Jómagam is 

Budapestre hordtam be öt 
fiunkat, hogy zenét tanul-
hassanak. Ismertem a prob-
lémát, ezért vállaltam el a 
helyi zeneiskola alapítását 
és vezetését, majd négy év 
után művészeti iskolává fej-
lesztését, a képzőművészeti 
báb-, néptáncoktatást is be-
vezettük. Számomra fontos 
volt, hogy a pedagógusok 
befogadóak legyenek, ne 
csak a tehetséges diákokra 
fordítsanak kiemelt figyel-
met, hanem azokra is, akik 
kevésbé tehetségesek, de na-
gyon szeretnének zenét ta-

nulni, muzsikálni. Igaz, ve-
lük többet kell foglalkozni, 
de megéri, mert a szülő, a 
tanár és az igazgató számá-
ra is aligha létezik nagyobb 
ajándék, mint amikor a gye-
rekek fülig érő szájjal, boldo-
gan mennek haza a zeneis-

kolából, mert korántsem te-
her, hanem igazi felüdülés 
számukra a zenetanulás.

– Ötgyermekes édesanya
ként állta meg a helyét zene
pedagógusként, iskolaigaz
gatóként, egy felnőtt kórus 
és a Csengettyűs Együttes 
vezetőjeként. Miből merített 
mindehhez erőt?

– Mi adott erőt? Elsősor-
ban a hit, az isteni gondvise-
lés. Azután a zene. A saját 
bőrömön is megtapasztal-
tam, hogy a zene mindig gyó-

gyít. Öt fiúgyermekem szüle-
tett, egyiküket 21 éves korá-
ban autóbalesetben elveszí-
tettem. A szörnyű vesztesé-
get fel kellett dolgozni. A 
szüleim, testvéreim Miskol-
con laktak, így közvetlen se-
gítséget nem várhattam tő-

lük, bár, ha a helyzet úgy 
hozta, bármikor számíthat-
tam rájuk. Nem állítom, hogy 
könnyű időszak volt, amíg a 
fiúk kicsik voltak, de mindig 
megbirkóztunk a gondokkal. 
Az iskolában és otthon is 
mindig voltak örömök, ami-
től feltöltődhettem. A gyere-
kek felnőttek és mindegyi-
kük zenész lett, Bolyki Bro-
thers Acapella Együttes né-
ven már a fél világot bejár-
ták, és számos nemzetközi 
versenyt megnyertek.

– Elvárta tőlük, hogy a 
zene legyen a hivatásuk?

– Nem. Csupán egyetlen 
kikötésem volt, hogy mind-
egyiküknek kötelező leg-
alább két évig zenét tanul-
ni, hogy megtudják, meg-
érezzék, mit nyújthat a 
zene. Ha lejár a két eszten-
dő, bármikor abbahagyhat-
ják, meg sem fogom kérdez-
ni, miért nem szeretnék 
folytatni! Aztán valamiért 
egyikük sem akarta abba-
hagyni! Elismerem, néha, 
amikor délutánonként 
mind az öten egyszerre 
gyakoroltak, már megbán-
tam, hogy ilyet kértem tő-
lük! Az egyik trombitált, a 
másik klarinétozott, szaxo-
fonozott, ketten hegedül-
tek, egy a zongora billen-
tyűit püfölte, szóval ez az 
időszak meglehetősen ne-
héz volt. Mondogattam is: 
de jó dolgom lenne, ha in-
kább rajzolni tanultak vol-
na, az csendesebben ment 
volna. Persze, ma már jókat 
derülünk ezen, és őszintén 
örülök, hogy a fiaim egész-
séges lelkű emberek és si-
keres zenészek lettek.

„Ajándék volt, hogy közel kerülhettem hozzájuk, mert tudtam, feladatom van velük”
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Cipősdoboznyi  
szeretet
Szeretetcsomag elnevezéssel indít jótékonysági akci-
ót Érd városa. Több mint kétszáz nehéz körülmények 
közt élő érdi gyermeknek tehetik szebbé a karácso-
nyát azok, akik megtöltenek egy cipősdobozt új – il-
letve nem használt – játékkal, meséskönyvvel, író-
szerrel.

Polcon árválkodó, nem 
használt plüssmackó, má-
sodjára is megkapott me-
séskönyv, fel sem bontott 
társasjáték – ami otthon 
csak a helyet foglalja, an-
nak egy kevésbé szeren-
csés családban élő gyerek 
nagyon örülhet.

Ezeknek a gyerekeknek 
szeretne örömet okozni Pu-
lai Edina képviselő (Job-
bik), a Szeretetcsomag ak-
ció kezdeményezője, aki a 
Család- és Gyermekjóléti 
Központ, valamint önkénte-
sek és támogatók segítsé-
gével szervezi a cipősdo-
boz-akciót.

– Érd-alsónál, a bevásár-
lóközpont melletti Európa-
sétányon álló faházban de-
cember 9-én, 10-én és 16-án 
9 és 17 óra között gyűjtjük 
az ajándékokkal megpakolt 
cipősdobozokat. Az Érd 
Arénában is le lehet adni 
őket december 9–16. között 
reggel 8-tól este 8-ig. Kér-
jük azokat, akik csomagot 
állítanak össze, csak új, il-
letve nem használt játékot, 
könyvet, írószert – nagyobb 
gyereknek apróbb ruhane-
műt, például egy szép sálat 
– tegyenek a dobozba, eset-
leg csokoládét, más édessé-
get, de semmi olyat, ami 
romlandó. Aki szívesen 
ajándékozna gyümölcsöt, 
köszönettel elfogadjuk, de 
csak külön csomagolva. 
Kérjük, a cipősdobozokra 
írják rá, hány éves és mi-

lyen nemű gyermeknek állí-
tották össze. Becsomagolni 
a dobozt nem szükséges – 
tette hozzá Pulai Edina, 
akitől megtudtuk azt is: a 
dobozokat a Család- és 
Gyermekjóléti Központnak 
adják át, és ők szállítják ki 
a családoknak.

– Reméljük, sokan sze-
retnének örömet szerezni a 
nehéz körülmények közt élő 
gyerekeknek, és legalább 
kétszáz szeretetdoboz ösz-
szejön az akcióban – zárta 
szavait a képviselő.

A Család- és Gyermekjó-
léti Központ nagy örömmel 
fogadta a cipősdobozos 
kezdeményezést. Bereiné 
Petrik Mária intézményve-
zető érdeklődésünkre el-
mondta: már készül a meg-
ajándékozandók listája, 
hogy mire a szeretetdobo-
zok megérkeznek, már 
csak a továbbításukról kell-
jen gondoskodni.

– Gondolunk a családok 
átmeneti otthonában élő 
gyermekekre is – tette hoz-
zá a vezetőnő, aki kérdé-
sünkre úgy nyilatkozott: 
mivel van olyan család, 
ahol négy-öt gyerek is van, 
várhatóan kétszáz-két-
százötven nevet tartalmaz 
majd a fent említett lista.

Hogy mennyire lesz ezek-
nek a gyerekeknek örömteli 
a karácsonyuk, az rajtunk, 
segíteni tudó és akaró em-
bereken is áll.

QQ ÁdÁm

Parkvárosi adomány
Negyvenháromezer forint értékben adományozott tartós 
élelmiszereket a Családok Átmeneti Otthonának egy 
parkvárosi baráti közösség. Az otthon örömmel fogadta a 
felajánlást, hiszen azoknak a családoknak, amelyek egyik 
pillanatról a másikra utcára kerülnek, és gyakran egy szál 
ruhában menekülnek az otthonba, nagy szükségük van 
ruhaneműre, élelmiszerre. Az otthonban élő többi család-
nak is nagyon jól jött az adomány, hiszen a karácsonyi 
süteményhez való kellékek – mák, dió, lekvár, csokoládé 
– is került a csomagba. Mint az akcióban részt vevő Takács 
Éva lapunknak elmondta, a parkvárosi civil közösség ko-
rábban is több alkalommal támogatta az otthont: egy 
korábbi jótékonysági összejövetelük bevételéből patika-
utalvány vásároltak, amit egy gyógyszertárban tudtak le-
vásárolni a családok. A csoport aktívan részt vesz a városi 
rendezvényekben is: a tavaszi várostakarításon ők tették 
rendbe a Tetőfedő utca környékét.

„Ne  engedjünk a szirénhangoknak”
A kormány családbarát intézkedéseiről, oktatáspoliti-
kájáról, az idősek támogatásáról beszélt Simó Károly, 
az Érdi Fidesz szóvivője múlt csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján. A politikus beszélt arról a „cukisodási folya-
matról” is, amely a Jobbikot és Vona Gábort jellemzi 
mostanában.

Simó Károly kiemelte: a 
gyermekes családok életkö-
rülményei jelentősen javul-
tak az elmúlt évben – ma 
másfélszer annyit ér egy át-
lagos, kétszülős gyermekes 
család nettó átlagkeresete, 
mint 2010-ben.

– Érd a családok városa, 
az átlagéletkor csupán 35 év, 
ezért is különösen fontos 
számunkra a kormány csa-
ládbarát politikája – húzta 
alá a szóvivő, hozzátéve: a 
nemrég bevezetett otthonte-
remtési kedvezményt már 
csaknem 60 ezer család vet-
te igénybe országszerte, és 
Érden is nagyon sokan éltek, 
élnek ezzel a lehetőséggel. 
Kiemelte továbbá a bölcsőde-
programot, amelynek kere-
tében Érden korszerűsítet-
ték és bővítették a férőhelye-
ket és emelték a bölcsődék-
ben dolgozók bérét is.

– A kormány nem csak a 
fiatalokra, az idősekre 
is gondolt: vállalta a 
nyugdíjak értékének 
megőrzését, valamint a 
szépkorúak az év vé-
gén nyugdíjprémiumot, 
Erzsébet-utalványt és 
nyugdíj-kiegészítést 
kapnak. Az egészség-
ügyről is érdemes szót 
ejtenünk, ahol a rend-
szerváltás óta nem volt 
ilyen mértékű béreme-
lés, és komoly beruhá-
zások zajlanak ország-
szerte. Érden is nagy 
fejlesztések történtek, 
és indulnak továbbiak 
januártól – mondta 
Simó Károly, aki kitért 
arra is, hogy mérséklő-
dött az ifjúsági munka-
nélküliség, és nőtt a fo-
gyatékkal élők és a 
megváltozott munkaképes-
ségűek foglalkoztatása.

A szóvivő az oktatáspoliti-
kával kapcsolatban emlé-
keztetett arra, hogy Gyur-
csány Ferenc és a szocialis-
ták kormányzása idején több 
száz iskolát zártak be és 
több ezer pedagógust tettek 
utcára, százmilliárdokat 
vontak el az oktatásból, és a 
pedagógusoktól is elvettek 
közel egyhavi bért.

– A Fidesz 2010 óta pótolja 
az oktatástól elvett pénze-
ket, 2013-ban pedig elindí-
totta azt a reformfolyamatot, 

amely megalapozza a stabi-
labb működést és a jobb tel-
jesítményt. Ma országszerte 
megújulnak és épülnek az 
iskolák, közel 150 települé-
sen valósul meg tanterem, 
tornaterem vagy tanuszoda 
építése, további 527 iskolá-
ban indulnak felújítások és 
informatikai fejlesztések. A 
VMG tornaterme is e prog-
ramnak köszönhetően épül-
hetett meg – tette hozzá Simó 
Károly, hangsúlyozva: a Mo-
dern Városok program kere-
tében Érden több új iskola 
épül, és már meglévő iskolá-
kat is felújítanak.

– A 2018-as költségvetés-
ben 572 milliárd forinttal 
többet biztosít a kormány 
oktatásra, mint a baloldal 
által utoljára benyújtott 
2010-es költségvetés. A pe-
dagógusok bére 2013 óta át-
lagosan 50 százalékkal nőtt, 
és egyre több fiatal látja ki-

számíthatónak, vonzónak a 
pedagógusi pályát: 30 száza-
lékkal nőtt a pedagóguskép-
zésre jelentkező fiatalok 
száma – mondta Simó Ká-
roly.

A szóvivő sajtótájékozta-
tóján a Jobbikról is szót ej-
tett.

– Vona Gábor és a Jobbik 
ártatlan szemekkel azt akar-
ja elhitetni a magyar embe-
rekkel, hogy megváltoztak. 
Hízelegve igyekeznek elfe-
ledtetni azt a képet, amely 
nem is olyan régen még lát-
ható volt: Vona Gábor szoros 

kapcsolatot ápolt a Magyar 
Gárdával, és előfordult, hogy 
gárdista mellényben jelent 
meg a parlamentben, a ho-
lokauszt kapcsán élcelődött, 
és az iszlámban látta az em-
beriség utolsó reményét. A 
mostani „cukisodási folya-
mat” nem feledteti, hogy 
Vona Gábor egy interjúban 
arról beszélt: nem zárkózna 
el, hogy az LMP-vel és a Mo-
mentum nevű botránypárttal 
együtt kormányozzon. Azzal 
a Momentummal, amelynek 
az alelnöke nemrégen még a 
DK, az Együtt-PM és az 
MSZP közös jelöltje volt, és 
aki most úgy akar politizál-
ni, hogy egy keresztényde-
mokrata politikus sajtótájé-
koztatóján fennhangon ordi-
bál és próbál a mikrofon 
mögé kerülni.

– Fel kell tennünk a kér-
dést: mi lenne az országgal, 
milyen szövetség születne 
abból, ha a közelmúltban 
még erősen kirekesztő és fé-
lelemkeltő Jobbik összeállna 
a tolakodó, kiabáló, mások 
terveit elrontani akaró Mo-
mentummal? Hogyan tudná-
nak egymással beszélni?

Figyelmeztető jelként 
kell, hogy a fülünkbe cseng-
jenek Heller Ágnes szavai: 
nem érdekes, hogy tudnak-e 
együtt kormányozni, az a 
fontos, hogy megnyerjék a 
választást, aztán az ország-
gal majd valami lesz. Ez fe-
lelőtlen magatartás. Vona 
Gábor és a Jobbik próbál 
ebbe az irányba lépéseket 
tenni, ezt próbálja előkészí-
teni. Én azt tanácsolom 
mindenkinek: figyeljen a je-
lekre, és ne engedjen a szi-
rénhangoknak – zárta sza-
vait Simó Károly. Q -k-

Simó Károly kiemelte a bölcsődeprogramot, amelynek keretében Érden 
korszerűsítették és bővítették a férőhelyeket és emelték a bölcsődékben 
dolgozók bérét is
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Emléktáblát kapott 
dr. Romics László

Múlt pénteken a városvezetés, a család, az egykori kollégák, tisz-
telők körében felavatták dr. Romics László emléktábláját a róla 
elnevezett egészségügyi központ előcsarnokában. Mint azt T. Mé-
száros András polgármester köszöntőjében kifejtette, a néhai 
professzor és családja tősgyökeres érdinek számít, ezért is jelent 
örömet a város számára, hogy egy ősi érdi család egyik büszkesé-
géről emlékezhetnek meg ilyen módon. Kőszegi Gábor, az intéz-
mény igazgatója azt mondta, hogy nagyon jó példát mutat Érd 
azzal, hogyan kell megemlékezni egy-egy híres szülöttjéről. A fő-
igazgató szerint mindenki szívébe melegség költözött azzal, hogy 
megidézték dr. Romics László érdi gyermekkorát és kiváló mun-
kásságát. A névadó fia, dr. Romics László meghatottan beszélt 
édesapjáról, aki valamennyi családtagjának példaképe volt, hi-
szen nemcsak ő maga, hanem keresztapja, Romics Imre is miatta 
lett gyógyító n BNYH

Új ifjúsági szakreferensek
Bemutatta referenseit Fodor Enikő, az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat diákpolgármestere múlt hétfőn a Polgárok 
Háza dísztermében, valamint tájékoztatta a nyilvános-
ságot, hogy Csóka Gyula, a Kós Károly Szakképző Iskola 
mandátumhoz jutott diákja személyes okokra hivatkoz-
va lemondott képviselőségéről, ezért helyére az alapok-
mány értelmében a hatodik legtöbb szavazatot kapó 
diák lép a testületbe.

A felszabadult mandátu-
mot Hampó Helga, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium ta-
nulója kapta, aki a jövőben a 
diákjogok és diák-érdekkép-
viseletért felelős referensi 
posztot is viselheti. A további 
referensek: Lepp Tamás 
Márk – sajtóreferens, Tuli-
pán Kincső – ifjúsági és kul-

turális ügyekért felelős refe-
rens, Csurgó Csenge – testü-
leti titkár és jegyzőkönyvve-
zető, Balázs Bence – városi 
és testvérvárosi kapcsolato-
kért felelős referens, Murgás 
Levente – sport és egészség-
ügyért felelős referens, Var-
ga Bence – környezetvédele-
mért felelős referens.

Fodor Enikő elmondta, 
hogy valamennyi diákképvi-
selő elérhető személyesen, 
valamint az erd.ifjusagi.on-
kormanyzat@gmail.com cí-
men is. A kérdésekre a témá-
ban illetékes referensek fog-
nak válaszolni, ha pedig 
szükséges, akkor intézkedni.

A harmadik Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat idén is célul 
tűzte ki, hogy munkájukat 
minél többen megismerjék: 
szeretnék, ha az érdi diákok 
tisztában lennének célkitűzé-
seikkel és eredményeikkel.

Jó hír, hogy az Érdi Ifjúsá-
gi Önkormányzat Facebook-
oldala kedvelőinek száma az 
elmúlt egy hónapban is je-
lentősen növekedett. Fodor 
Enikő ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy azt remélik, 
a lájkolók száma folyamato-
san nőni fog, hiszen ez már 
az a generáció, amely a vi-
lághálót használja az infor-
mációcserére.

Az Ifjúsági Önkormányzat 
decemberben tovább szeret-
né növelni a népszerűségét, 
logózott szaloncukrot fog-
nak osztani a városközpont-
ban, s remélik, hogy még 
több érdi megismeri őket.

Qn NYH
Fodor Enikő (középen) elmondta, szeretnék, ha az érdi diákok tisztá-
ban lennének célkitűzéseikkel és eredményeikkel

Meg újult a Tusculanum óvoda
Az energetikai felújításon átesett tagóvodában tartott 
sajtótájékoztatót múlt szerdán dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő és T. Mészáros András polgár-
mester. Mint elhangzott, a Tusculanum tagóvoda, az 
Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde épület-
együttesének energetikai felújítását a magyar állam és 
az EU vissza nem térítendő támogatásként 250 millió 
forinttal segítette.

A több mint kétszáz gyer-
meknek otthont adó Tuscu-
lanum óvoda kivitelezési 
munkálatai tavasszal indul-
tak a Modern Városok prog-
ram keretében. Szigetelték a 
lapostetőt, kicserélték a nyí-
lászárókat, szigetelték a 
homlokzatot és a lábazatot, 
korszerűsítették a fűtést. A 
felújítás ősszel fejeződött be, 

az épület műszaki átadása is 
megtörtént. Mint T. Mészá-
ros András polgármester 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, a munkálatoknak kö-
szönhetően az intézmény 
épületenergetikai besorolá-
sa hat kategóriát javult.

– Bízom benne, hogy a to-
vábbi működtetés, üzemelte-
tés korszerűbb és olcsóbb 

lesz a fenntartó, azaz a vá-
ros számára – hangsúlyozta 
T. Mészáros András, kiemel-
ve: a Modern Városok prog-
ramja történelmi lehetőség; 
olyan lehetőséget kapott a 
város, ami az elmúlt száz 
esztendőben nem állt rendel-
kezésére.

Dr. Aradszki András ener-
giaügyért felelős államtitkár 
kiemelte: a Modern Városok 
program keretében számos 
beruházás valósult és valósul 
meg a jövőben Érden: több 
mint százmilliárd forint ér-
kezik a városba, amely ösz-
szegből többek között az ok-
tatási, egészségügyi intéz-
mények is megújulnak.

– A kormány kiemelten ke-
zeli a gyermekeket nevelő 
családok életkörülményei-
nek javítását. Fontos az ok-
tatási, nevelési intézmények 
építése, korszerűsítése, hi-
szen ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy a fiatalok bátrabban 
merjenek gyermeket vállal-
ni. Az óvodai korszerűsítés-
sel – mint amilyen ez a beru-
házás is – csökkennek az 
energetikai költségek. A fű-
téskiadáson megtakarított 

pénzt a gyermekek nevelésé-
re, a játékok beszerzésére 
tudjuk fordítani, és ha úgy 
alakul a költségvetés, to-
vább folytathatjuk az óvoda-
pedagógusok bérének eme-
lését is – hangsúlyozta 
Aradszki András.

– Kívánom, hogy az óvoda 
harmonikus, alkotóerőben 
teljes közösség legyen. A tár-
gyi feltételek egyre jobbak, 
és azon van mind a kormány, 
mind a város, hogy ezen a 
helyzeten még inkább javít-
sunk, és tovább folytassuk 
azt a programot, ami a de-
mográfiai helyzetünk javítá-
sát szolgálja – mondta 
Aradszki András, aki azzal 

zárta szavait: büszke arra, 
hogy választókerületében 
minden, a KEHOP-program 
keretében energetikai kor-
szerűsítésre pályázó oktatá-
si intézmény támogatást 
nyert.

A Tusculanum óvodára 
nagyon ráfért az energetikai 
korszerűsítés. Mint Artner 
Lászlóné tagóvoda-vezető 
kérdésünkre elmondta, az 
energetikai felújításnak kö-
szönhetően az épületben 
nemcsak egyenletesebb a 
meleg, de sokkal könnyebb a 
csoportszobák tisztán tartá-
sa is, a jól szigetelő nyílászá-
rók miatt.

Qn ÁdÁm K.

Dr. Aradszki András: a kormány kiemelten kezeli a gyermekeket ne-
velő családok életkörülményeinek javítását

Szigetelték a tetőt, a homlokzatot és a lábazatot, kicserélték a nyí-
lászárókat, korszerűsítették a fűtést
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Dalos székely születésnap
Megalakulásának 46. évfordulóját ünnepli a hétvégén a 
Kóka Rozália által alapított Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör.

Kóka Rozália, az Érden 
letelepült és otthonra lelt, 
énekelni szerető bukovinai 
asszonyokat összegyűjtve, 
1971. december 1-jén meg-
alapította az Érdi Bukovi-
nai Székely Népdalkört, 
amit – rövid kihagyással – 
több mint négy évtizede ve-
zet. A népdalkör tagjai pár 
éve egyesületet alapítottak, 
így az idei születésnapi ün-
nepséget az Érdi Bukovinai 
Székelyek Egyesülete és az 
Érdi Bukovinai Székely 
Népdalkör szervezésében 
tartják meg december 2-án, 
szombaton15 órai kezdettel 
a Magyar Földrajzi Múze-
um emeleti konferenciater-
mében.

A rendezvényen Kodály 
Zoltán születésének 135. és 
halálának 50. évfordulójáról 
is megemlékeznek. A nép-
dalkör Kodály Zoltán gyűjté-
séből válogatott népdalcso-
korral lép fel, Kóka Rozália 
pedig – aki mindössze 15 
éves volt, amikor először ta-
lálkozott a világhírű magyar 
zeneszerzővel – „Kodály Zol-
tán és a bukovinai széke-
lyek” címmel tart előadást. A 
népdalkör vezetője egy ko-
rábbi riportban számolt be 
arról, hogy sok esztendővel 
ezelőtt ifjú kórustagként vett 
részt a Keszthelyen megtar-
tott Dunántúli középiskolai 
kórusok találkozóján, ahol 
Kodály vezényelte le a közel 

ezernyi résztvevőből álló, 
egyesített kórus fellépését. 
Bár, mint mondta, a mester 
rendkívül szigorú volt a kö-
zös dal betanításakor, de ő 
ennek ellenére nagyon sze-
rette és tisztelte a jeles zene-
szerzőt – tette hozzá Kóka 
Rozália, aki egyéb érdekes-
ségekről is beszámol majd a 
népdalkör idei születésnapi 
ünnepségén.

A délután folyamán az ün-
nepeltek és a résztvevők 
film összeállítást is láthat-
nak az elmúlt évek utazásai-
ról és a jelentősebb szereplé-
sekről. A tagokat az ugyan-
csak a Népművészet Mestere 
címet viselő Illés Imréné is 
dallal köszönti. A szombat 
délutáni rendezvényre min-
den érdeklődőt szívesen vár-
nak a népdalkör tagjai!

QQ BE

Egy  perc alatt négy oroszlán
A Magyar Földrajzi Múzeumban látható Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők című állandó kiállításon Széchenyi 
és Kittenberger mellett helyet kapott egy kevésbé is-
mert vadász, a gyulai származású Mészáros Kálmán is.

Mészáros Kálmánt nem 
jegyzik a legnagyobb ma-
gyar vadászok-utazók-írók 
között, pedig van olyan törté-
nete, amilyennel a legna-
gyobbak sem dicsekedhet-
nek: egy perc alatt négy 
oroszlánt ejtett el 9,3-as Mag-
num golyókat használva. Az 
utolsóként meglőtt állat hör-
gő ordítással támadt rá, s vé-
gül mindössze kétméternyi 
távolságból lőtte agyon. Mé-
száros Kálmán későbbi visz-
szaemlékezésében írta: 
„Nem tagadom, kissé büszke 
örömmel fogtam a fényképe-
zéshez, hiszen tudtommal 
egy perc alatt négy fejlett 
oroszlánt, s köztük két hímet 
nemigen lőtt még egy afrikai 
vadász sem.”

Az 1894-ben született Mé-
száros Kálmán orvosi diplo-
májának megszerzésével ép-
pen elérte az első világhábo-
rút, sebészként még bekap-

csolódhatott, utána viszont a 
széthullott országban nem 
tudott elhelyezkedni, így azt 
gondolta, keres egy olyan he-
lyet a világban, ahol kevés az 
orvos. 1924-ben érkezett meg 
Abesszínia fővárosába, Ad-
disz-Abebába. Hogy miért 
éppen erre az országra esett 
a választása, nem tudni, de 
az biztos, nem arra számított 
az ifjú doktor, ami ott várta. 
Még akkor sem – vagy éppen 
azért –, ha nyomban Go-
dzsám tartomány fejedelmé-
nek, Ras Hailuhnak lett az 
udvari orvosa. Az ígért kór-
ház, jól felszerelt orvosi lakás 
a valóságban egy nyomorú-
ságos sárkunyhót jelentett. 
Fizetést hónapokig nem ka-
pott. A helybéliek ellensége-
sen fogadták a messziről jött 
orvost.

A vadászatban viszont 
örömét lelte, mindegy volt 
neki, hogy zebra, antilop, 

kafferbivaly vagy oroszlán. 
De nem csak lőtte, filmezte is 
a vadakat Zeiss kamerájá-
val. Etiópia szinte minden 
vidékére eljutott, közben ma-
láriában szenvedőket kezelt 
és trópusi férgekkel fertőzött 
bennszülötteket gyógyított, 
műtött, szüléseket vezetett 
le. Amikor az etióp trónörö-
kös keresztapját meggyógyí-
totta, az beajánlotta a csá-
szári udvarhoz. Hailé 
Szelasszié a főorvosává ne-
vezte ki, majd egy évtizedes 
abesszíniai orvosi munkáját 
az Etiópia Tiszti Csillagjá-
nak Lovagja Érdemrend ki-
tüntetéssel ismerte el, ami 
az érdi múzeumban látható 
több dokumentummal 
együtt, amelyeket lánya ado-
mányozott az intézménynek. 
Trófeáit még életében a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak 
ajánlotta fel az 1956-ban el-
égett Kittenberger-gyűjte-
mény pótlására.

Mészáros Kálmán 1938-
ban tért haza, nyugdíjazásáig 
praktizált, 1971-ben hunyt el.

QQ M. Nagy

Mészáros Kálmán a négy oroszlánnal  (Forrás: Feyér Balázs archívuma)

ADVENTI HANGVERSENY
AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,

MINDEN ADVENTI VASÁRNAP, 
AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

December 10-én fellép a
Rosenbrücke Német Nemzetiségi Énekkar

Karnagy Vékey Mariann
Orgonán kísér Nagy Márta

Szólisták:
Szijártó Bernadett, Nágelné Zombori Anita, Cséplő Csaba, Fedinecz Pál

„Nézd, követemet küldöm színed előtt,
Hogy készítse előtted az utat.”

Mt.11,10.

Mikulások a főtéren

Mikulások várják a gyerekeket a főtéren 2017. december 6-án 9 
órától 13 óráig és délután 15 órától 18 óráig. A Mikulás Ófaluba is 
ellátogat: a kúthoz délután negyed hétkor érkezik. Nagy szeretet-
tel vár mindenkit a főtéren Herendi Éva, Kőműves Nikoletta, An-
tunovits Antal, Bada Zoltán, Demjén Attila és Fazekas József

NyakuNkoN a hidegek, reNdeljeNmost!
műaNyag Nyílászárókmost 7 év garaNciával!
Műanyag ablak IDEI GYÁÁRI ÁÁRON Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁÁRON

ema európai minőség ablakgyártó kft. 2030 Érd, Iparos u. 30. 70/608-0808

53
70

51

árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!

mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

53
67

43

Ö Vállaljuk régi bútorok restaurálását,
polírozását, fényezését és teljes
felújítását!

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

Ö Porolás
Ö Biotisztítás
Ö Szagtalanítás
Ö Szegés, javítás

KÁRPITOSKÁRPITOS
SZŐNYEG ÉS KÁRPIT TISZTÍTÁS!
ÓRIÁSI SZÖVETVÁLASZTÉK!

Telefon:
+3630 350 9148

XXII. Budafok Mária
Terézia út 10.

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

Központ:
0630/680-0078

út k t l t

S !

6.
hu
és:

út k t álá át

u
:

Minőségi
borok

közvetlenül
a pincészetből
Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, Ászár-
Neszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16 53

61
79

2017-
es új

53
72

43

Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi
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Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

MÚZEUMBARÁT KÖR
PROGRAM

Dr. Gercsák Gábor

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Belépődíjak: felnőtt 300 Ft, gyermek és diák: 200 Ft
Múzeumbarát Köri tagkártyával ingyenes!

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

www.foldrajzimuzeum.hu

2017. december 12. (kedd) 17.00 óra

Dr. Horváth Gergely 
egyetemi docens 

(ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)
főiskolai tanár

Barangolások Xinjiangban, 
Kína északnyugati részén

Adventi programajánló
A város adventi gyertyagyújtásainak „gazdája” hagyo-
mányosan a Szepes Gyula Művelődési Központ. A főté-
ren betlehemet állítanak, s óriási adventi koszorún 
gyújtják meg a gyertyákat vasárnapról vasárnapra, az 
ünnephez természetesen illő programok is tartoznak.

December 3-án 15 órától 
Adventi forgatagon vehetnek 
részt az érdeklődők. Itt a Ha-
bilitációs Központ Csenget�-
t�űs Eg�üttesének műsora 
teremt majd meghitt hangu-
latot a Pumukli Óvoda kicsi-
n�einek és a Marianum Isko-
la betlehemes műsorának. A 
délután fő műsorszáma 
Gryllus Vilmos koncertje 
lesz, a Téli daloskön�v című 
produkció 16.30-kor kezdő-
dik. A rendezvén� ideje alatt 
a színpad mellett fölállított 
sátorban Tamaskáné Ja-
kab Margit, a Szövőműhel� 
vezetője várja a g�erekeket 
kézműves-foglalkozásra. A 
programokon a részvétel in-
g�enes.

Az első g�ert�át T. Mészá-
ros András polgármester 
g�újtja meg a város adventi 
koszorúján az eg�házak 
képviselőinek részvételével.

Ezekben a hetekben a g�e-
rekek izgatottan lesik a Mi-
kulás érkezését is, aki két 
adventi vasárnap között el-
látogat a művelődési köz-
pontba is, ahol december 
9-én találkozik a g�erekek-
kel, akik, mielőtt átvennék 
tőle az ajándékcsomagot, 
meghallgathatják a Csurgó 
Zenekar koncertjét. Erre a 
programra belépőt 850 forin-
tért lehet váltani, a csomag-
jeg� a Mikulás költségeinek 
fedezésére 950 forint.

December 10-én, a máso-
dik adventi vasárnapon 15 
órától igazi csemegét kínál a 

művelődési központ: a swing 
mag�ar hercegének kikiál-
tott Gájer Bálint karácson�i 
koncertjére várják az érdek-
lődőket. Az énekes a mai ma-
g�ar swing’n pop zenei stílus 
meghonosítója és vezéralak-
ja, tehetségét 
nemcsak rajon-
gói éltetik, ha-
nem szakmai dí-
jak sora is tanús-
kodik erről. Kár 
lenne hát ki-
hag�ni a koncer-
tet, amire 2990 
forintért váltha-
tók jeg�ek.

A második 
g �ert�a meg-
g�újtására az 
előadás után ke-
rül sor a főtéren.

December 17-
én 15 órától a 
g�erekeké lesz a 
művelődési köz-
pont. A Nefelejcs 
Bábszínház (15 
óra) a Süni és a 
kislán� című téli 
mesével érkezik. 
Barta Viktória 
hangszersimo-
gató keretében 
mutatja be a kü-
lönböző népi vonós hangsze-
reket (16 óra), Hudák Ágnes-
től és az általa vezetett Kis-
harang G�ermektánc-eg�üt-
testől pedig népi táncokat 
tanulhatnak az érdeklődők.

A főtéri g�ert�ag�újtás 
ezen a vasárnapon 17.30-kor 

lesz, de ezzel a 
program nem ér 
véget, mert a 
művelődési köz-
pont színházter-
mében 18 órakor 
kezdődik a Ha-
dikfalvi betlehe-
mes az Érdi Bu-
kovinai Széke-
l�ek Eg�esülete 
és az Érdi Buko-
vinai Székel� 
Népdalkör tag-
jainak előadásá-
ban.

Belépőt ennek 
a napnak a prog-
ramjaira nem 
kell váltani.

Az új parkvá-
rosi közösségi 
ház sem marad-
hat ki a kará-
cson�várásból, 

annál is inkább, mivel a kör-
n�ékbeliek kezdik megszok-
ni, megkedvelni a sok g�e-
rekfoglalkozást, -programot 
kínáló intézmén�t.

December 8-án 16 órától 
kézműveskedéssel, 17 órától 
az Iszkiri zenekar koncertjé-
vel várhatják a kicsik a Mi-
kulást, aki 18 órakor érkezik 
meg tele zsákkal. A részvé-
tel ing�enes, csak regiszt-
rálni szükséges.

December 16-án görög ka-
rácson� lesz a házban, 18 
órától görög táncházzal vár-
nak a Görög Nemzetiségi 
Önkormán�zat szervezésé-
ben minden érdeklődőt.

December 20-án 19 órától 
pedig a felnőtteket szóra-
koztatja majd a Catsb� 
eg�üttes, akikről érdemes 
tudni, hog� az évek óta tartó 
electroswing-láz eg�ik leg-
frissebb hazai képviselői.

December 13-án, 15 óra-
kor a Csuka Zoltán Városi 
Kön�vtárba érdemes elláto-
gatni, ahová ug�ancsak az 
advent és a karácson� je-
g�ében hívták meg Lukács 
Sándor Kossuth-díjas szín-
művészt eg� önálló irodalmi 
esttel. Akik ismerik, tudják, 
hog� értő és érző versmon-
dásra számíthatnak, hiszen 
Lukács Sándor maga is sok-
kötetes költő. Maradandó él-
mén�t kínál hát az ing�enes 
délutáni program, aminek 
keretében kihirdetik a 
kön�vtár által kiírt betle-
hemkészítő pál�ázat ered-
mén�ét is.

QQ -y-

Lukács Sándor önálló estje december 13-án, 
15 órakor kezdődik a Városi Könyvtárban
 Forrás: csukalib.hu

December 10-én, 15 órától Gájer Bálint kará-
csonyi koncertjére várják az érdeklődőket a 
művelődési házban  Forrás: szepesmk.hu
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SZERETETCSOMAG
karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés

rászoruló gyerekeknek

Gyűjtőpontok:

ÁLDOTT,  BÉKÉS
KARÁCSONYT 

KÍVÁNUNK!

Érd, Európa - sétány (STOP SHOP melletti faház)
December 9.,10.,16. 

09:00-17:00

ÉRD Aréna (Érd, Velencei út 39-41.) 
December 9-16. között

 08:00 -20:00

Amit várunk:

JÁTÉKOK
ÉDESSÉG

ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK3

1
2

Érdi  Család-  és  
Gyermekjóléti

Központ NOI K
E

Z
IL

A
B

D
A

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 70 374 8877

Így írok én...
Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT 

irOdALMi PáLYázATOT hirdET
áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS diáKOK réSzérE

A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

A pályázat témája kötetlen.
 KATEGÓRIÁK:  

vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 

2018. JANUÁR 10.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:

elektronikus formában az  
igyirokenerd@gmail.com e-mail címre

vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ  
2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK: 
maximális terjedelem 10 000 karakter,  
2 centiméteres margók, 1-es sorköz.

A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét,  
értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,  

életkorát és a tanintézet nevét.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására

2018. január 21-én, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor 
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

További információ Varga Katalintól kérhető  
a következő telefonszámon:

06/23/365 490 – 112-es mellék.

Idén lovasszánon érkezik a Mikulás!
Szeretettel meghívjuk önt és családját az első simonpusztai lovas Mikulás-ünnepre, ahol színes programokkal,  

a Nemzeti Lovas Színház fellépésével, lovaglási lehetőséggel és természetesen sok-sok ajándékkal várjuk

2017. december 6-án 11:00-16:00 között a Simonpusztai Lovasparkban!
Ízelítő a programból:
11.30-12.00  Szabadidomítás filozófia a lovaglásban és Kecske móka Tászler Melindával
12.15-12.45  Díjugrató bemutató – Zárug Gyula és tanítványai
13.00-13.30  Mikulásváró musicalek lóhátról – a Nemzeti Lovas Színház előadása
13.30-tól  Mikulás program (szános kocsikázás, fotózkodás a Mikulással és krampuszokkal)
13.45-től  Iskolásoknak hirdetett rajzpályázat eredményhirdetése; a zsűri elnöke: Czeglédiné Kenyeres Réka lovas festőművész

Az ingyenes lovagláshoz kérjük, regisztráljon a simonpuszta@ferling.hu címen!
Simonpusztai Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
dr. Aradszki András országgyűlési képviselő

Ünnepváró lovas Mikulás Simonpusztán

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Pollux 8 hónap körüli, kedves, kö-
zepesre nőtt fiatal kan kutyus. 
Élénk, játékos, jóindulatú, barát-
kozó, figyelmes, tanítható. Kertes 
házban érezné jól magát.

Nita 8 hónap körüli, közepesre 
nőtt, ivartalanított szuka kutyus, 
súlya kb. 20 kg. Még foglalkozást 
igényel, emberekkel barátkozó, 
általában kutyákkal is jól kijön.

2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely
1395 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely, csak vörös színben)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2650 Ft/m2

OSB tábla
2890 Ft/db-tól

Az árak az áfát tartalmazzák!

53
50

57

TETő-ZSindEly
SZaküZlET

53
69

71
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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

A belépők december 4-étől vehetők át a művelődési központban.

hagyományos csoportos tárlatára
2017. december 1-jén, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja: 
MAjorné Bániczki jUliAnnA művésztanár
Közreműködik: 
Deák Mihály énekművész, Rostás Zoltán, zongora

A PolY–ArT 
AlAPÍTVánY 

TiszTeleTTel 
MeghÍVjA 
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA 
MűvelőDési 
közPonTBA

Megtekinthető 2017. december 21-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. érd, Alsó utca 9.

Autós emelők
Hamarosan érkezik a tél és 

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

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

zete egyszerű minimális a 
meghibásodás, évek alatt 
maximum tömítés cserére 
szorulnak. Autó emelésén kí-
vül egyéb terhek emelésére 
és tartására is kiváló, kö-
szönhetően alacsony profiljá-
nak befér más tárgyak alá is.



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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Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)

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

E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE
53

77
89

53
50

05

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

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

• K Ö N Y V E L É S
felelősségvállalással

• Cégalapítás, megszüntetés
www.konyvelopartner.hu

Iroda: 2030 Érd, Citromfa u. 29.

53
50

28
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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
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok 
cseréje-vására
December 9-én, szombaton 9–12 óráig

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

ADVENT 2017
Gájer Bálint karácsonyi koncertje
A koncert után gyertyagyújtás a Főtéren. 

Jegyek elővételben kaphatók a művelő-
dési központ pénztárában
December 10-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Poly- Art alkotóinak kerámiái
Megtekinthető 2018. január 9-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
A Duna-Art Fotóklub csoportos 
kiállítása
Megtekinthető 2018. január 8-ig

KAMARATEREM
A Poly- Art alkotóinak hagyományos 
tárlata
Megtekinthető december 21-ig

KLUBÉLET

KERTBARÁT KÖR
Adventi koszorú készítése
Természetes díszítő anyagokról mindenki 
egyénileg gondoskodik
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 1-jén, pénteken 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
A jövő évi kiállítások megbeszélése, 
képértékelés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 5-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES
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

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118

PROGRAM
Meridiántorna
A részvétel ingyenes
Minden pénteken 9 órakor

Ringató – zenés foglalkoztató
Belépő 800 Ft
December 4-én, hétfőn 9.30 órakor

Bukfenctorna 1–3 éveseknek
Belépő 1000 Ft
December 5-én, kedden 9 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Rajzszakkör kisiskolásoknak
Belépő 3000 Ft
December 5-én, kedden 16 órakor

Babahordozó Klub
A részvétel ingyenes
December 8-án, 10.00–12.00

Mikulás-műsor
16 órától kézműveskedéssel, 17 órától az 
Iszkiri zenekar koncertjével, 18 órától a 
Mikulással várják a gyerekeket.
A részvétel ingyenes
December 8-án, pénteken 16 órától

ELŐZETES

Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
A részvétel ingyenes
December 12-én, kedden 9 órakor

Érdi TSE táncbemutató gyerekeknek
A részvétel ingyenes
December 15-én, pénteken 17.30 órakor

Görög karácsony
Görög hagyományok, táncház, 
görög finomságok
A részvétel ingyenes
December 16-án, szombaton 18 órakor

Karácsonyi koncert a Catsby zenekarral
A belépés ingyenes
December 20-án, szerdán 19 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036

info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, 
szombat-vasárnap 10–18 óráig

PROGRAM
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
Kell egy csapat!
Előadó Mizser Attila amatőr csillagász, a 
Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára.
A belépés ingyenes
December 4-én, hétfőn 19 órakor

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

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036

06 23 365 470
www.csukalib.hu
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Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
gáltatásairól és díjszabásáról bővebb 
információk elérhetőek a 06-23-365-470 
telefonszámon vagy a www.csukalib.hu 
honlapon

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT
Bővebb információt honlapunkon és 
könyvtárunk egyéb elérhetőségein 
kaphatnak az érdeklődők

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat és az ünnepek 
jegyében
December 31-ig

PROGRAM
Poly-Art irodalmi díj átadása
A Poly-Art Alapítvány 2017-es antológiá-
jának bemutatója
December 6-án, szerdán 17 órakor

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

ZENEI KÖNYVTÁR
PROGRAM
Angol nyelvi klub
December 4-én, hétfőn 18 órakor

Zenei Klub
Találkozó Bácsy-Schwartz Zoltánnal, a 
Virtuózokból is ismert hegedűművésszel
December 5-én, kedden 18 órakor

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

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

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

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

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

December 4., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Békéscsabai ENKSE  (2017. 09. 09-ei 

mérkőzés ismétlése)
21:10 Kor Kontroll Percek 3. rész
21:30 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 Katolikus ünnepeink
 Advent - Karácsony
22:35 bibliai Szabadegyetem   73/90. rész
23:35 mozgás
 sportmagazin
0:05 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
0:20 Híradó
0:35 Tűzijáték

December 5., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép            
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 LMT Feat Joan Parisien
20:45 Vámos miklós beszélgetős műsora
21:40 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
  Érdi VSE–Pénzügyőr SE (2017. 08. 19-ei 

mérkőzés ismétlése) 
 23:20 műábránd
 23:40 mozgás
 sportmagazin
 0:10 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:25 Híradó
 0:40 Tűzijáték

December 6., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 

19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem   75/90. rész
21:00 A szabadság rabságában
 dokumentumfilm 2012
22:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
22:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

December 7., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 127. rész
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30  2017–2018. évi női kézilabda-

bajnokság
  Érd–Békéscsabai ENKSE  (2017. 09. 09-ei 

mérkőzés ismétlése)
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:25 mozgás
 sportmagazin
22:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:25  Kor Kontroll Percek 3. rész
23:45 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 0:00   Híradó
 0:15 Tűzijáték

December 8., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 127. rész
20:00 műábránd
20:20 mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm 2013

22:00 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:00 mozgás
 sportmagazin
23:30 Párbeszéd
 beszélgetés aktuális témákról
 23:45  Híradó
  0:00 Tűzijáték

December 9., SZOmbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek 3.  rész
19:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:20 mozgás
 sportmagazin
20:50 A szabadság rabságában
 dokumentumfilm 2012   
21:50 bibliai Szabadegyetem   75/90. rész
 dokumentumfilm
22:50  Katolikus ünnepeink
 Advent – Karácsony
23:25 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat 
23:55   Érdi Panoráma ism.
 heti események összefoglalója
 0:25 Tűzijáték

December 10., 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 mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm 2013 
22:40 Vámos miklós beszélgetős műsora
23:35  Kor Kontroll Percek 3.rész 
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
0:25 Érdi Panoráma ism.
 A heti események összefoglalója
0:55  Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 Bálint Lászlóval
  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 Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
 Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang  
 Gidófalvy Attilával

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  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 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  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 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
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 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
6.00 Aréna ism.
8.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
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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Közérdekű tájékoztatás

Tisztelt Érdi Lakosság, Szervezetek!
Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Érd Megyei Jogú Város terü-
letére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiak-
ban Kézikönyv), és az annak mellékletét képező értékkataszter 
tervezete.
A településrendezés részét képező új arculatformáló dokumentum váro-
sunk értékes táji és épített értékeinek bemutatása, a különféle karakteres 
területek lehatárolása mellett jó példák bemutatásával – a közérthető-
ség szem előtt tartásával – útmutatást kíván nyújtani a köz- és magán-
területek településképet javító használata, alakítása, beépítése során. A 
Kézikönyv a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján készült.
A Kormányrendelet 43/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján a polgármester 
az elkészült Kézikönyvet az érintett lakosság, társadalmi rétegek számára 
véleményezésre bocsátja.
A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük 
módjára a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú 
önkormányzati rendelet az irányadó.
A Kézikönyvet és az értékkatasztert megtekinthetik a Főépítészi Csoport 
irodájában (Érd, Alsó u. 1., II. em. 209.), a város honlapján a http://www.
erd.hu/nyitolap/fontos/felhivasok helyen.
Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 
2017. december 12-ig várjuk a foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai 
úton a Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve vagy a Pol-
gárok Háza Ügyfélszolgálatán leadva.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó  
lakossági fórumra, amelynek ideje 2017. december 4., 17 óra,

helye Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem.
Közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
 T. Mészáros András polgármester

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

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

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd, Aprófalva Bölcsőde

kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Edit utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a bölcsődei ellátásban 
részesülő 1–3 éves gyermekek szak-
szerű gondozása, nevelése, fejlesztése, 
napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium,
•	 érettségi és csecsemő- és 

kisgyermeknevelő (BA), vagy 
bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy 
csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ), csecsemő- és kisgyermekne-
velő-gondozó (OKJ), csecsemő- és 

gyermekgondozó (OKJ),
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél,
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat,
•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/808/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: kisgyermeknevelő;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. december 18.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Férfi Hajléktalanszálló

szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szakmai irányelveknek megfe-

lelően végezze el a hajléktalan-
szállón élők gondozását, hogy 
bekerülésük oka megszűnjön;

•	 mindezen felül biztosítja a sze-
mélyre szabott bánásmódot.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, szociális 

gondozó és ápoló;

•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet,
•	 erkölcsi bizonyítvány,
•	 cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 15. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 
történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/806/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: szociális segítő;

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

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

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

a megjelölt végzettséggel lehet-
séges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghallga-
táson vesznek részt;

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

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. december 18.
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Közérdekű felhívás

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – 
ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag 

 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

        Forduljon az          
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

    egészségi állapota,
  szexuális irányultsága, nemi 
identitása,

faji hovatartozása
vallási, vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
fogyatékossága,
családi állapota, anyasága vagy apasága,

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és 

megszüntetése.

 
Keresse fel Dr. Szatmári Éva

Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását!
További információ:
06-30-960-2657;

eva.drszatmari@gmail.com

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2030 Érd, Alsó utca 1-3. II. em. 205. számú tárgyaló

Tel: 06-23-522-300
2017. 12. 11. hétfő 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Közérdekű felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj

Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsa-
pata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi 
elismerését az érdi általános és középiskolák azon ta-
nulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános 
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő 
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú 
Város hírnevét.
•	 Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diá-

koknak adományozható, akik egyéni vagy 
csapatsportágban országos diákolimpián 
vagy országos bajnokságon 1. helyezést ér-
tek el, illetve válogatott kerettagok.

•	 Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a 
csapatoknak adományozható, akik a szak-
szövetség által kiírt csapatsportágban or-
szágos diákolimpia országos döntőjén 1–3. 

helyezést értek el vagy országos bajnoksá-
gon 1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata 
Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, 
valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javas-
latot.  A köznevelési intézmények vezetői, valamint a 
sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása 
érdekében évente egy személyre és egy csapatra tehet-
nek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, 
a válogatottságról a sportág országos szakszövetségé-
nek, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazo-
lása szükséges. Az elismerés adományozásáról a Sport 
és Ifjúsági Bizottság dönt.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, 
a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Bu-
dai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril Ká-
roly sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 
06-23-522-300/212-es mellék, havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje: 2018 január 10.

Sport és Ifjúsági Bizottság

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 
30. pont.
Ellátandó feladatok:
•	 közterületek jogszerű használa-

tának, közterületen engedélyhez 
kötött tevékenység szabályszerű-
ségének ellenőrzése;

•	 köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzése;

•	 a közterület rendjére és tisztasá-
gára vonatkozó jogszabály által 
tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszüntetése, 
szankcionálása;

•	 az ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatok járőrszolgálat keretében 
történő elvégzése, dokumentálása.

A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középiskola/gimnázium, közszol-

gálati középiskolai végzettség, 
vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés, vagy 
középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga;

•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: közigazgatásban, közterület-
felügyelői munkakörben eltöltött 
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás,
•	 objektivitás,
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség,
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz,

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2018. január 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. december 28. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Sike Attila nyújt, a 06-23-522-
314-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/3943-
19/2017., valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-fel-
ügyelő.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 a kinevezés határozatlan időre 
szól, 6 hónapos próbaidő kikö-
tésével.

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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MPL ÜNNEPI CSOMAGPONTOK

AHOVÁ ÜNNEPI
CSOMAGOD ÉRKEZIK

PONT,

Weben rendelsz? Csomagod vedd át könnyen, gyorsan Ünnepi CsomagPontjaink egyikén!

Nyitvatartás: Hétfő – szombat: 10:00 – 20:00 és vasárnap: 10:00 – 19:00

További információ: www.posta.hu/akciok/mplunnepicsomagpont

Kiemelt partnereink:

A HÉT MINDEN NAPJÁN, HOSSZÚ NYITVATARTÁSSAL VÁRUNK!
CSOMAGOD ÁTVEHETED A HOZZÁD LEGKÖZELEBBI ÜNNEPI CSOMAGPONTON!

Budakalász - Auchan
2011 Budakalász, Omszk park 1.

Budapest - Örs vezér tér
1106 Budapest X., Fehér út 1-3.
Fehér úti BKV buszvégállomás

Budapest - Shopmark
1191 Budapest, Üllői út 201.

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

Dunakeszi - Auchan
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.

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

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

Győr - Tesco
9012 Győr, Királyszék u. 33.

Pécs - Tesco
7634 Pécs, Makay István út 5.

Szeged - Tesco
6724 Szeged, Rókusi krt. 42.

Székesfehérvár - Tesco
8002 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.

Szigetszentmiklós - Auchan
2310 Szigetszentmiklós, Háros u. 120.

Tatabánya - Tesco
2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1.Az Ünnepi CsomagPontokat az áruházak esetében a parkolóban találhatod, ahol csak csomagátvétel lehetséges!
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MEGÉRDEMELT S IKERÜK
A MI JÖVŐNK .

Beszállítóknak
adnak munkát

Keltsd életre
a plakátot
az AppStore-ból
és a GooglePlay-ből
ingyenesen letölthető
LARA alkalmazással!

Új munkahelyeket
teremtenek

Adóbefizetésükkel
mindenki jólétét szolgálják

Helyi kezdeményezéseket,
intézményeket támogatnak

A nyertes

vállalkozások
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Egy hét látványpedagógia
Az Érdligeti Iskolában ki-
emelten fontos szerepe van 
a természettudományos 
nevelésnek, ezért minden 
évben hagyományosan 
megrendezik a természet-
tudományos hetet, amikor 
a diákok, elmerülhetnek a 
fizika, kémia, földrajz és 
biológia tantárgyak rejtel-
meiben.

A programok nem csak a 
felsősöknek szólnak, a hét 
elején a negyedikesek is el-
látogattak a Túr utcába a 
másik épületből. Ennek ket-
tős célja van: egyrészt ideje-
korán szeretnék velük is 
megkedveltetni a természet-
tudományokat, illetve ez 
egyfajta ismerkedés is a jö-
vőbeli új környezettel, a fel-
sősök világával.

Míg a kisebbeknek csak a 
szórakozás marad, a nyolca-
dikosok a felelősséget is 
érezhetik a vállukon, hiszen 
ők segítenek a kísérleteknél 
az alsóbb éveseknek, így 
azon túl, hogy felügyelik a 
kisebbeket, ők maguk is 
megismerik és megtanulják 

a fizikai, kémiai folyamato-
kat. Ezenkívül a héten a fel-
sősök a témához kapcsolódó 
filmet néztek és együtt ele-
mezték is a látottakat.

– Mivel általában nem túl 
kedveltek a természettudo-
mányos tantárgyak, főleg a 
fizika-kémia, ezért igyek-
szünk egy olyan látvánype-
dagógiát bevezetni az isko-
lában, amely elősegíti azt, 
hogy a gyerekek közelebb 
kerüljenek ezekhez az ún. 
„nehéz” tantárgyakhoz. És 
innen is jött az ötlet, hogy 

csináljunk egy ilyen temati-
zált hetet, amikor a diákok 
még jobban megismerked-
hetnek velük és ők maguk is 
kísérletezhetnek – mesélte 
Hajdu Hajnal, a program 
koordinátora.

Pénteken látványos kísér-
letekkel teli show zárta a 
programokat, „volt minden, 
ami durran vagy lángol”, és 
természetesen ebben is a 
természettudományok iránt 
elkötelezett nyolcadikosok 
segédkeztek.

QQ Meliska Fanni

„Adj új életet tárgyaidnak”
Régi műszőrme gallérból 
manó, dióhéjból pólyás, 
lyukas zoknikból kesztyű 
és óriáskígyó készült múlt 
csütörtökön a Pumukli 
óvoda családi délutánján. 
A gyerekek, szülők és óvó-
nők együtt alkottak az 
egyik teremben, míg a má-
sikban hulladékból készült 
játékokat próbálhattak ki 
a gyerekek és az anyukák.

A Pumukli óvoda harmad-
szor csatlakozott az Euró-
pai Hulladékcsökkentési 
Hét programjához, több szí-
nes és érdekes programot 
kínálva a gyerekeknek és 
szüleiknek.

Nagy sikert aratott a szín- 
és formaazonosító játék, a 
falapkákból készült kirakós, 
no meg a kidobójáték, ami-
hez zoknigombóclabdát és 
papírgurigákat használtak.

A csoportszobában varró-
sarkot is berendeztek: egy 
nagymama a kicsik páratla-
nul maradt zoknijaiból ké-
szített méteres mesekígyót, 
az anyukák pedig az elsza-
kadt bábokat, babákat javít-
gatták.

– Adj új életet tárgyaidnak 
– ez az Európai Hulladék-
csökkentési Hét idei témája. 

Szerettük volna megmutatni 
a gyerekeknek, hogy nem 
kell minden elszakadt játé-
kot kidobni, meg is javíthat-
juk őket – mondta lapunk-
nak Köhler Dolli Felicia 
óvónő, a tematikus hét prog-
ramjának kidolgozója. 

– A héten ellátogattunk 
egy ruhaszalonba, ahol nem-
csak új ruhákat készítenek, 
hanem átalakítást, javítást 
is vállalnak. Megmutatták a 
gyerekeknek, hogyan lehet 
megfoltozni az elszakadt ru-
hát és az ehhez való eszkö-
zöket. A héten sokat beszél-
gettünk az óvodásokkal er-

ről a témáról, és hangsúlyoz-
tuk azt is: nem kell minden 
megunt holmit kidobni, el is 
lehet ajándékozni az unal-
massá vált játékot, ruhát, 
megakadályozva a hulladék-
termelést. Ennek a gondolat-
nak a jegyében rendeztünk 
játékcsereberét is – tette 
hozzá az óvónő.

Hogy az intézmény kör-
nyezettudatos programjai 
mennyire sikeresek, azt mi 
sem tanúsítja jobban, mint 
az, hogy két évvel ezelőtt el-
nyerték az Európai Hulla-
dékcsökkentési Díjat. 

QQ ÁdÁM

A Pumukli óvoda harmadszor csatlakozott az Európai Hulladék-
csökkentési Hét programjához

Kísérleti oktatás. A cél: szórakoztatva tanulni

Tányérnyi  
gondoskodás
Bolognai spagetti, kenyér, szaloncukor, sütemények 
és meleg tea – ez volt a menü vasárnap az Emma utcá-
ban, ahol több mint háromszáz adag étel készült a 
Szociális Gondozó Központ és az egyházak egész té-
len át tartó közös ételosztásának első rendezvényén.

Nyolcvan, többnyire idős 
ember állt sorba vasárnap 
egy órakor a hosszú asztal 
előtt, ahol takarosan dobo-
zolva állt a több száz adag 
meleg étel, poharakban a 
forró tea. Az első téli étel-
osztásra az adventisták ké-
szítették az ebédet, míg a 
forró teáról, kenyérről, a 
padokról, sátrakról és az 
ingyen elvihető ruhane-
műkről a Szociális Gondozó 
Központ munkatársai gon-
doskodtak.

Ahogy azt az előző évek-
ben már megszokhatták a 
résztvevők, az ebéd most is 
közös imával indult, és be-
szélgetéssel ért véget. Ta-
lálkoztak itt rég nem látott 
ismerősök, akik, míg elpa-
kolták a dobozolt ebédet, 
váltottak pár szót, volt, aki 
ügyes-bajos dolgaiban kért 
segítséget a központ mun-
katársaitól.

– Nagy szükségem volna 
mosógépre, ha valaki fel-
ajánlana ilyet a gondozó 
központnak, én örömmel 
elfogadnám – lépett oda az 
egyik gondozóhoz egy 
nyolcvankét éves néni.

– A fiamnak viszem, aki 
súlyos epilepsziás. Ketten 
élünk. A lányom is beteg, a 
csípőjével műtötték, őt is én 
ápoltam a nyáron. Magam 
sem vagyok egészséges, a 

gyomrommal bajlódom – 
mesélte egy idős hölgy.

Az első ételosztáson álta-
lában jóval kevesebben 
szoktak lenni, mint tél köze-
pe-vége felé – sokan ugyan-
is még nem tudnak a lehető-
ségről. Ehhez képest a 
nyolcvan résztvevő soknak 
számít – tudtuk meg Pa-
róczai Zoltánnétól, a Dr. 
Dizseri Tamás Habilitációs 
Központ tagintézmény-ve-
zetőjétől. Az ételosztás fő-
szervezője elmondta azt is: 

körülbelül százötven adag 
ételt szállítanak házhoz 
azoknak, akik egészségi ál-
lapotuk miatt vagy mert tá-
vol laknak, nem tudnak sze-
mélyesen eljönni az ebédért.

– Tél végéig minden va-
sárnap osztunk meleg ételt 
az egyházak segítségével, 
kivéve december 24-ét és 
31-ét. Karácsony előtt ház-
hoz szállítjuk az ünnepi me-
nüt. Ezen a vasárnapon do-
bozolva vehették át az enni-
valót a látogatók, jövő héttől 
azonban már helyben fo-
gyaszthatják el az ebédet – 
tette hozzá Paróczai Zol-
tánné. 

A meleg ebédre, ruhára, 
tanácsra, egy kis együttlét-
re vágyókat minden vasár-
nap 13 órától várják az 
Emma u. 8. szám alatt.

QQ ÁdÁM katalin

Ételosztások decemberben
•	 	Az	egyházak	és	a	Szociális	Gondozó	Központ	(Emma	u.	8.):	december	

3.,	10.,	17.,	13	órától;	Házhozszállítás:	december	21.
•	 	Érd	és	Környéke	Horgászegyesület	(Művelődési	Központ	előtt):	de-

cember	21.,	13	órától
•	 Érdi	Fidesz	(Összefogás	székház	előtt):	december	23.,	12	órától
•	 	Érdi	Református	Gyülekezet	(Kálvin	téri	templomkert):	december	25.,	

11	órától
•	 Érdi	Vöröskereszt	(Összefogás	székház	előtt):	december	31.,	12	órától

Az első téli ételosztásra az adventisták készítették az ebédet

Lakossági 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826 8 F 2320 F

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182 7 Ft 232 Ft

apróh i rd e t é s i á r akapróh i rd e t é s i á r ak

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!
Hirdessen Ön is az Érdi Újságban,

ElérhEtőségEk:
2030 érd, szabadság tér 12.

Telefon: 06-23-520-117
E-mail:

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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671826,8 Ft 2320 Ft 182,7 Ft 232 Ft

KErEssE MiNdEN hÉTEN a posTaládáJábaN!
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat

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

Tel.: 06 30 / 940 6735
www.erdibeta.hu
facebook.com/erdibeta
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Búcsúkeringő
Öt osztály százötvenhat diákjára tűzték fel az osztály-
főnökök pénteken a Vörösmarty gimnáziumhoz való 
tartozást és egyben az elválást szimbolizáló szalagot.

Ez az első olyan alkalom, 
amikor a diákokban tuda
tosul, hogy csupán fél évük 
van hátra az iskola kötelé
kében. Ez az ünnepélyes 
pillanat megérinti a fiata
lok és a szülők szívét is – 
mondta lapunknak Szilas-
né Mészáros Judit igazga

tó az Érd Arénában tartott 
szalagavató bálon.

Ahogy az a gimnázium
ban már hagyomány, a vég
zős osztályok nemcsak két 
táncot (bécsi keringőt és 
egy vidám darabot) mutat
tak be, hanem levetítették 
azt a filmet is, amit a fiata
lok állítottak össze a gim
náziumban töltött négy, il

letve nyolc évükről. A sza
lagavató végén nem marad
hatott el az évfolyamkerin
gő sem.

– Nagyon jó érzés itt 
lenni. Mindenképp szép 
emlék számomra az itt 
töltött nyolc év, nagyon 
sok barátot szereztem – 

mondta a végzős Kecskés 
Áron. Mint hozzátette, az 
osztályuk nem búcsúként 
gondol erre a pillanatra, 
hiszen ott van még a bal
lagás – és előttük áll az 
érettségi is.

A szalagavató megrende
zését az Érdi Ifjúsági Ön
kormányzat támogatta.

QQ Á. K.

 (Fotó: VMG Stúdió/Jenei-Berta)

Mi leszel, ha nagy leszel?
Tizenöt szakmát tanulhatnak a jövő tanévben a diákok 
a Kós szakképző iskolában, amely múlt szerdán tartotta 
nyílt napját a szülőknek és diákoknak. Nemcsak az évek 
óta népszerű pincér, szakács és cukrász, hanem a hi-
ányszakmák iránt is nagy volt az érdeklődés.

Több mint háromszázöt
venen látogattak el múlt 
szerdán a Kós iskola nyílt 
napjára; az érdeklődők szá
ma százzal magasabb volt, 
mint tavaly, és megduplázó
dott a korábbi évekhez ké
pest.

– A szülők és a gyerekek 
láthatóan felismerték, hogy 

egy jó szakma biztos alapot 
jelent – mondta lapunknak 
Dózsa Lajos igazgató, aki a 
megnyitón hangsúlyozta: 
nem gond, ha egy nyolcadi
kos még nem tudja, mi lesz, 
ha felnő; nem baj, ha hosszú 
élete folyamán több szakmát 
szerez, és több lábon áll az 
életben.

– A 2018/19es tanévben 
tizenegy szakmát tanítunk 
szakközépiskolában, négyet 

szakgimnáziumban. A leg
népszerűbb a közszolgálati 
ügyintéző, valamint a ven
déglátóipari szakmák, ahol 
háromnégyszeres a túlje
lentkezés – jegyezte meg Dó
zsa Lajos.

Ma hiányszakmának szá
mít a hegesztő, a központifű
tésszerelő, a gépi forgácso

ló, a szerszámkészítő és a 
villanyszerelő. Aki ezekre a 
szakokra jelentkezik, plusz 
10–30 ezer forint tanulmányi 
ösztöndíjat kap havonta.

A nyílt napon elhangzott 
az is, hogy a szakképző is
kolában felvételi vizsga 
nincs, az általános iskolából 
hozott pontok számítanak – 
az 5., 6., 7. osztály év végi és 
a 8. osztály félévi eredmé
nyei alapján.

– Kívánom minden diák
nak, hogy hozzon felelősség
teljes döntést, ugyanakkor 
legyen tudatában annak, 
hogy ez a döntés nem végle
ges, későbbi élete folyamán 
más szakmákat is tanulhat. 
Fontos tudni azt is, hogy a 
pályaalkalmassági vizsgá
lat felülírhatja a vágyakat – 
színtévesztő fiatal nem me
het villanyszerelőnek. Ezért 
javaslom a diákoknak, hogy 
kérjenek pályaalkalmassági 
vizsgálatot háziorvosuktól 
még a jelentkezés előtt – zár
ta szavait az igazgató.

A nyílt napon a nyolcadi
kosok részt vettek több 
szakmai órán, bepillantot
tak a tanműhelyek életébe, 
beszélgettek jelenlegi diá
kokkal, tanárokkal, és szü
leik is tájékoztatást kaphat
tak az őket érdeklő kérdé
sekben.

– Szakácsnak készülök, 
két iskolát jelölök meg. Eb
ben az iskolában az a vonzó, 
hogy közel van, és tetszett ez 
a nyílt nap is. Azt hiszem, a 
cukrász szakot is megjelö
löm majd – mondta a nyolca
dikos Dani.

Tamás autószerelő szeret
ne lenni, édesapja nyomdo
kát követve.

– Voltam ma egy matek
órán, majd az autodiagnosz
tikai és a gépészeti műhely
ben. Tetszett, amit láttam, a 
tanárok is kedvesek voltak. 
A Kós az első iskola, amit be 
fogok jelölni – mondta a fia
talember, aki elégedetten 
tért haza édesanyjával a 
nyílt nap után.

QQ ÁdÁm K.

Több mint háromszázötvenen látogattak el múlt szerdán a Kós isko-
la nyílt napjára



Legyél csapatunkmegbecsült tagja!
Ragadd meg a lehetőséget,
és jelentkezz!

Átlagbér:
234000Ft2akár
apróbaidőt követően
A havi jövedelemmagában foglalja az alapbért,
különböző pótlékokat, túlórát, prémiumot és egyéb
béren kívüli juttatásokat is.

SZÁMOSJUTTATÁS ÉSKEDVEZMÉNY

VONZÓHAVI
PRÉMIUM-
RENDSZER

SZOCIÁLISTÁMOGATÁS

BÉRPÓTLÉKOK

Aktuális állásajánlataink:
www.auchan.hrfelho.hu

Jelentkezés:
E-mailen: toborzas.budaors@auchan.hu

telefonon: 06 23 887 724
személyesen: áruházunk vevőszolgálatán

ktuális állásajánlataink:

RUGALMAS
AN

VÁLASZTH
ATÓ

MUNKAIDŐ
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Driving Mobile Media Innovation

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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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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ÁLLÁST KÍNÁL
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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.

J.S. LOGISTICS KFT. KERES

ADMINISZTRÁTORI
POZÍCIÓRA, 4 ÓRÁBAN

MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYT.

FŐBB FELADATOK:
• adatrögzítés • okmányok ellenőrzése,
lefűzése • a könyvelés munkájának
adminisztratív támogatása • iratrendezés,
postabontás, iktatás.
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

• számítógép felhasználói szintű ismerete
• pontos, precíz, alapos munkavégzés.

Munkavégzés helye: Érd
Jelentkezéseket a

emese.kiss@jslogistics.eu
email címre várjuk. 53
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Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosimunkára

kollégát keres.

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

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

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális
gondozó, takarítónők. Bérezés:
megegyezés szerint+egyéb jut-
tatások. Jelentkezés
a hidegh@index.hu email cí-
men vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időponte-
gyeztetés a 06-23-365-627 tele-
fonszámon.
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Fényképes önéletrajzokat a
zoldseghaz@freemail.hu címre várjuk.

Érdi élelmiszerüzletünkbe
megbízható, szorgalmas

eladó
munkatársat keresünk teljes munkaidőre.

Az érdi Gyömbér Patika

GYÓGYSZERÉSZ
munkatársat keres.

Érdeklődni: 06-30/210-6072
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Ford Fiesta (1,3 cm3 2003-as
üzemképes) sürgősen tulajdo-
nostól eladó. 06-30-967-6517

OKTATÁS

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

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

VEGYES

Két heverő+1 ágy, intarziás vitrin,
háromajtós szekrény, 2 hokedli
és ülőpad, új grillsütő, Karancs
gáztűzhely, egy régi konyhai
asztal, nagy hősugárzó, tollpár-
na, paplanok eladók. 06-23-
356-991, 06-30-568-8942

Keresem! Azt a becsületes, meg-
bízható, nyugdíjas úriembert,
aki hosszabb távon vállalná ná-
lam gyümölcsfa, szőlő metszé-
sét, sövény nyírást, ásást, majd
kertgondozást. 06-20-4830448

Ausztrál juhász kutyakölyök akci-
ós áron, megbízható helyre ela-
dó. Érdeklődés: 06-23-381-152
(este, üzenetrögzítő), 06-30-
676-8939

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

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

Malomkő eladó (átmérő 95 cm)..
06-30-5494230

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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REDŐNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 53
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VÁLLALKOZÁS

53
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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

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

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

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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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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SPIRITUÁLIS tanácsadásÁ
SSSOOORRRSSSEEELLLEEEMMMZZZÉÉÉSSS

06 70 288 9834
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

52
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép,

szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, 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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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

Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 52

84
50

Csókásvízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Ács, kőművesmunkát, burkolást,
festést vállalok legolcsóbban,
kisebb tetőjavításokat is. 06-30/
566-9051

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

Családi tanácsadó
rendel Érden. Szigeti Krisztina 52

8
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06303836936 www.kapcsolaticoach.hu

Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid határidővel! 06-70-
2260118
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Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken katai.zoltan@homm.hu

vagy 36-20-2369011

Autóbuszokat üzemeltető kft.

keres
a XI. kerületbe.

Középfokú végzettség
előnyt jelent.

és

keresünk XI. kerületbe azonnali
kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú
végzettség szükséges.
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CSALÁDI HÁZ

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

ALBÉRLET KÍNÁLAT

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

TELEK

ÉPÍTÉSI TELEK kis házzal, főútvo-
nalon, 976 nm-es, 14,5 millió
Ft-ért eladó. Ár: 06-20-9204261

Tárnokon üdülési telek kis házzal

4 millió Ft-ért eladó. 06-20/263-

1465.

INGATLAN

OtthOn plusz Ingatlan
Eladó-kiadó ingatlanok
06-20/582-9895 53
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Az Érdi Újság kézbesítésére, illet-
ve a Pest megyei településeken
megjelenő reklámkiadványok
terjesztésére munkatársakat
keresünk. Jelentkezés: 06-30-
8567135

AUTÓ/MOTOR

OPEL ASTRA 2011-es évjáratú, dí-
zel, kiváló állapotban sürgősen
eladó. Ár: 1 890 000 Ft. 06-20-
9204261

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92

28

MÉDIATANÁCSADÓT
Az

kkeres.

553
78

63

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

Amit várunk:
• rugalmas, dinamikus személyiség

Az önéletrajzokat a
hr.erdiujjsagg@ggmail.com e-mail címre vájjuk.
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Rek ordot döntöttek a judósok
Siklóson rendezték november 24-én a serdülő korosztály ma-
gyar bajnokságát a cselgáncsozóknak. A Diósdi DSE és Érdi 
JC sportolói felülmúlták magukat és négy érmet szereztek.

Bodor Sára (57 kg) három 
győztes meccsel menetelt a 
döntőig, ahol azonban kika-
pott, s ezüstérmes lett. Hajdu 
Ilang (44 kg) ugyancsak há-
rom győzelemmel kezdett, de 
az elődöntőben kikapott, így a 
bronzmérkőzésen lépett tata-
mira, amelyet leszorítással 
nyert meg, s állhatott a dobo-
gó legalsó fokára. Büki Vik-
tória (52 kg) is hasonlóan 
menetelt előre, mint társai, 
végül korosztályon aluliként 
a harmadik helyig jutott.

Vargha Zsolt (81 kg) az elő-
döntőig ért, de itt nem tudta 
megverni a későbbi győztest, 
azonban a kisdöntőben ipponnal 

győzött, s lett bronzérmes. Riedl 
Dóra (52 kg) kiválóan kezdett, 
viszont harmadik meccsén ki-
kapott, s bár a vigaszágon to-
vábbment, ötödik meccsét el-
bukta, s hetedik helyen zárt.

Dávid Évának (+63 kg) 
nem volt szerencséje, első 
meccsén kikapott, s a vigasz-
ágon sem tudta folytatni a 
küzdelmeket.

A Diósdi DSE és Érdi JC re-
kordot döntött, hiszen a klub 
megszerezte idei tizenkette-
dik bajnoki érmét, amire a 
korábbiakban még nem volt 
példa, úgy, hogy az érdiek nö-
velhetik még ezt a számot.

QQ D. B.

Remeklő birkózók
Az Érdi Spartacus SC diák és serdülő korosztálya is 
bejutott az egri országos döntőbe, miután az Abony-
ban rendezett területi bajnokságon remekeltek az 
egyesület sportolói.

Az Érdi Spartacus SC 
diák korosztályú csapatát 
az abonyi viadalon csak a 
Cegléd együttese tudta 
megelőzni, míg a házigaz-
dákat megelőzték az érdi-
ek. A serdülőknél szintén a 
Cegléddel vívták a döntőt a 
Spartacus birkózói, mi-
után a Nyársapát és a Du-
naújváros sportolóit is le-

győzték, így mindkét kor-
osztályban ezüstérmet 
szereztek, ezzel jogot sze-
rezve az egri rendezésű 
korosztályos országos baj-
noki döntőre.

A kisebbek is szerepeltek 
Abonyban, ahol a csapat-
bajnokság mellett tartották 
a XVII. Skultéty Sándor 
nemzetközi szabadfogású 

gyermekversenyt. Itt is szé-
pen meneteltek az érdiek, 
miután Narancsik Levente 
(22 kg) és Jakab Roland 
(26 kg) arany-, Szenicza 
Emma (35 kg), Szenicza 
Nimród (30 kg), Sulin 
Nimród (40 kg), illetve Ga-
zsi Blanka (42 kg) ezüst-, 
míg Gazsi Nóra (24 kg) és 
Virlics Anna (25 kg) bronz-
érmes lett, emellett Kőszegi 
Kalmár Bálint a pontszer-
ző, ötödik helyet szerezte 
meg a harminckilósok kö-
zött. Q -d-

Ezüstös ősz az Ercsi úton
Végig dominált, s 3–1-es győzelmet aratott az Érdi VSE 
a Gyirmót FC Győr II ellen, hazai környezetben az NB III 
Nyugati csoportjának 16. fordulójában.

Kertész Ferenc az Érdi 
VSE szombati edzésén ujjsé-
rülést szenvedett, így a csa-
pat kapuját a Gyirmót FC 
Győr II ellen Borek Norbert 
védte, míg a csapatkapitányi 
karszalagot Csiszár Zoltán 
viselte.

A házigazda a mérkőzés 
elejétől kezdve nekirontott a 
Gyirmót II-nek, s Németh 
Gábor Vince, Pintér Nikola, 
valamint Melczer Vilmos be-
adásai rendre veszélyt te-
remtettek az ellenfél kapuja 
előtt. Az első gólra sem kel-
lett sokat várni, miután a ti-
zenkettedik percben Balá-
zsovics Máté a kipattanó 
labdát lőtte kapura, lövésébe 

pedig Kelemen Patrik ért 
bele gólt érően (1–0). A foly-
tatásban is több lehetőséget 
dolgozott ki Limperger 
Zsolt csapata, de nem sike-
rült kihasználni ezeket, míg 
a Gyirmót II nem jelentett 
veszélyt Borek Norbert ka-
pujára.

A szünet után tovább roha-
moztak az érdiek, s egy bal 
oldali beadásra Melczer Vil-
mos Rengel Pétert megelőz-
ve érkezett remekül, csuka-
fejese pedig túljutott a ven-
dégeken (2–0). Ezt követően 
is sok lehetőséget dolgozott 
ki a hazai együttes, de egy 
szabadrúgás után Vörösba-
ranyi Armand szedte össze 

a lepattanó labdát, s gurított 
az érdi kapuba (2–1). A ven-
dégek zárkózása ellenére 
nem esett kétségbe a hazai 
csapat, tíz perccel a vége 
előtt Balázsovics Máté Kele-
men Patrik passza után for-
gatta meg védőjét, s lőtt a 
kapufa és a kapus között a 
rövidbe (3–1).

A hajrában tartotta az 
eredményt az Érdi VSE, s 
győzelmével második helyen 
zárta az őszt, hiszen a BKV 
Előre hazai pályán 2–1-es 
vereséget szenvedett az éllo-
vas Kaposvári Rákóczi FC-
től.

– Sajnos visszatérő problé-
mánk, hogy ellenfeleink 
helyzet nélkül betalálnak, 
nekünk meg kell hat helyzet, 
hogy rúgjunk hármat. Ezen 
mindenképpen javítanunk 
kell. De azért benne van a 
fiúk fejében, hogy szerdán 
egy fontos mérkőzés vár rá-
juk és ott is szeretnénk to-
vábbmenni – értékelt Lim-
perger Zsolt vezetőedző.

– Nem volt túl nagy tempó-
ja a mérkőzésnek, én úgy 
éreztem. A helyzeteink meg-
voltak, hogy több gólt rúg-

junk, aztán az ellenfél talált 
egy gólt, amivel izgalmasab-
bá tette a mérkőzést, de az-
tán Máté is betalált, így nyu-
godtan fejezhettük be a 
meccset – nyilatkozta Kele-
men Patrik. – Ez a második 
hely olyan, hogy ugyanannyi 
pontunk van, mint a Kapos-
várnak, szóval nem érzem 

magunkat másodiknak, at-
tól függetlenül, hogy nem mi 
vagyunk az első helyre írva. 
Egy jó csapat vagyunk, ta-
valyhoz képest még jobbak, 
szóval ott lehetünk a feljutá-
sért folyó harcban – tette 
hozzá az őszi ezüstéremről.

QQ Domonkos Bálint

A Diósdi DSE és Érdi JC sportolói négy érmet szereztek a serdülő ob-n

A diák és serdülő csapattagok, valamint a gyerekverseny résztvevői, Kovács János, Vejki Tamás és 
Tar Mihály edzőkkel

ÉRDI VSE–GYIRMÓT FC GYŐR II 3–1 (1–0)
Érd, 200 néző. V: Borbás Bottyán (Gyürüsi, Bati)
Érdi VSE: Borek – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós (Fü-
zér, 88.), Kónya, Melczer – Balázsovics (Ország, 81.), Kelemen P., Pin-
tér N. (Tárkányi, 87.)
Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gólszerzők: Kelemen P. (12.), Melczer 
(58.), Balázsovics (80.), ill. Vörösbaranyi (72.).

Balázsovics Máté góljával biztosította be a győzelmét az Érdi VSE 
 (Fotó: Balogh István)
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Érdligetre került a vándorkupa
Hatodszor került sor november 24-én az Érdi Batthyány 
Sportiskolai Általános Iskola tantermeiben az Érdi VSE 
sakk szakosztálya által elindított érdi és diósdi általá-
nos iskolások sakkversenyére.

Idén ugyan jelentkeztek 
diósdiak, de betegség miatt 
végül nem jöttek el, ezért 
csak a helyi iskolák sakko-
zópalántái versenyeztek 
egymással. A nevezettek kö-
zel egyhatoda volt kénytelen 
lemondani a részvételt 
egészségügyi okokból, így 
végül hat iskola negyvenegy 
tanulója ült asztalhoz öt for-
dulón keresztül. A versenyt 
Horváth Péter, az Érdi VSE 
sakk szakosztályának veze-
tője nyitotta meg.

Az első forduló sorsolása 
után mindenki elfoglalta a 
helyét és elkezdődtek a 

játszmák. Sok gyermek a 
szüleivel érkezett, akik izga-
tottan figyelték csemetéik 
küzdelmeit. A legkisebbek-
nél előfordult, hogy egy-egy 
vereségnél „eltörött a mé-
cses”. Ilyenkor rászorultak a 
vigasztalásra, de végül min-
denki túl tudott lépni és foly-
tatni a versenyt. Több eset-
ben a rendezőknek – Janku 
Ildikó, Holtság István – kel-
lett dönteni vitás kérdések-
ben, bár akadtak a gyerekek 
között is „önjelölt” bírók.

A verseny befejezése után 
Rozgonyi János, a Batthy-
ány iskola igazgatója adta át 

a díjakat a győzteseknek és 
helyezetteknek. Az iskolák 
közötti versenyt nagy küz-
delemben az Érdligeti Álta-
lános Iskola nyerte meg, így 
fél évig az ő vitrinjükbe ke-
rült a vándorkupa. Az érmes 
helyezések a következőkép-
pen alakultak:

1–2. osztály fiúk: 1. Nagy 
Levente (Érdligeti), 2. Van-
ek Benedek (Kőrösi), 3. Or-
bán Soma (Bolyai); 1–2. osz-
tály lányok: 1. Pintér Hanna 
(Érdligeti), 2. Bartos Anna-
mária (Kőrösi); 3–4. osztály 
fiúk: 1. Nagy Botond (Érdli-
geti), 2. Pintér Vilmos (Érd-
ligeti), 3. Havasi Benjámin 
(Bolyai); 3–4. osztály lányok: 
1. Demeter Jázmin (Bolyai), 
2. Orbán Flóra (Bolyai), 3. 
Körmendi Lili (Batthyány); 

5–6. osztály fiúk: 1. Galgóczi 
Ágoston (Vörösmarty), 2. 
Szentgyörgyi András (Bat-
thyány), 3. Vitányi Márk 
(Érdligeti); 5–8. osztály lá-
nyok: 1. Pup Lili (Maria-
num), 2. Bajóti Lili Kökény 

(Bolyai), 3. Tóth Tamara 
(Marianum); 7–8. osztály 
fiúk: 1. Mocsári Marcell (Vö-
rösmarty), 2. Szíjártó Zol-
tán (Marianum), 3. Soós 
Sándor Márk (Érdligeti).

QQ H. P. L.

Az iskolák közötti versenyt nagy küzdelemben az Érdligeti Általános 
Iskola nyerte meg

Fejben elcsúsztak
Zsinórban negyedik hazai mérkőzésére készült a női 
röplabda NB II Közép csoportjának tizedik fordulójá-
ban a Delta RSE Érd, ahol kétszettes előnyről kapott 
ki a csapat.

Dömötör-Mátrai Beáta 
csapata ígéretesen kezdte 
az MTK Budapest U21-es 
együttese elleni összecsa-
pást, hiszen az első játsz-
mát kilenc ponttal, 25:16-ra 
nyerte a házigazda a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
tornacsarnokában. Sőt, a 
második szett kiélezett 
végjátékában 27:25-re, 2:0-
ra is vezetett az érdi együt-
tes, amely közel állt első 

hazai győzelme megszerzé-
séhez, ám a fővárosi kék-fe-
hérek a harmadik felvonást 
öt ponttal, a negyediket tíz-
zel nyerték meg, s a sírból 
hozták vissza a találkozót, 
amikor a mindent eldöntő, 
ötödik játékrészt 15:11-re 
megnyerték, így 3:2-es si-
kert arattak a Delta vendé-
geként.

– Megint fejben csúszott 
el. Mintha megijedtek vol-

na attól a lányok, hogy tu-
dunk nyerni. Az első szett-
re szépen, határozottan 
mentek neki, a másodikat 
szorosan, de azért hoztuk, 
ez ráébresztette őket, hogy 
nem lesz olyan könnyű 
mérkőzés ez. A harmadik 
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QQ Domi

Megijedtek attól, hogy nyerhetnének

Öt  érdi a magyar válogatottban
Szabó Edina marad az 
ÉRD női kézilabdacsapa-
tának vezetőedzője, Janu-
rik Kingával, Kisfaludy 
Anettel és Katarina 
Krpezs-Slezákkal szerző-
dést hosszabbított a klub, 
amelynek nyolc játékosá-
val rajtol december elsején 
a világbajnokság.

Az ÉRD női kézilabdacsa-
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továbbiakban is alkalmassá 
teszi Őt a közösen tervezett 
jövőbeni munka folytatásá-

ra!” – olvasható a klub közle-
ményében.
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rik Kinga és Kisfaludy Anett, 
valamint a szerb jobbszélső, 
Katarina Krpezs-Slezák is 
marad Érden, miután mindhá-
rom kulcsemberével szerző-
dést hosszabbított a klub.

Janurik Kinga és Kisfalu-
dy Anett az ÉRD első NB I-es 
szezonja óta erősíti a csapa-
tot, míg Katarina Krpezs-
Slezák 2014 nyarán csatla-
kozott a kerethez, s nem is 
oly rég a klub legeredménye-
sebb játékosa lett.

Janurik és Kisfaludy ré-
szese volt mind az öt bajnoki 
bronzéremnek a csapattal, a 
Mag yar Kupában elért 
ezüst- és bronzéremnek is, 
továbbá Janurikot válasz-
totta meg a 2016-os év leg-
jobb kapusának a Magyar 
Kézilabda Szövetség. A 
szerb jobbszélső három 
bronzérme mellett a kupasi-
kerekben is részt vállalt, s a 
2015/2016-os idény gólki-
rálynője lett.

QQ Domonkos

Kezdődik a vb
Az ÉRD nyolc játékosának részvételével kezdődik december else-
jén a németországi női kézilabda-világbajnokság. A klub öt játé-
kost ad a 19 fős magyar csapatba, egyet-egyet pedig a svéd, a szerb 
és a spanyol válogatottakba. Kim Rasmussen Gávai Szonjára, Janu-
rik Kingára, Kisfaludy Anettre, Klivinyi Kingára és Tóth Gabriellára is 
számít. A svédeknél Henrik Signell együttesébe Jamina Roberts 
került be, Katarina Krpezs-Slezák a szerbek csapatkapitányaként 
vesz részt a vb-n, a spanyol keretben pedig Mireya González szere-
pel. A magyar váogatott december 2-án Norvégiával, 3-án Svédor-
szággal, 5-én Argentínával, 7-én Lengyelországgal, 8-án pedig 
Csehországgal játszik.

Kisfaludy Anettel, Katarina Krpezs-Slezákkal és Janurik Kingával 
szerződést hosszabbított a klub. Mellettük Tekauer Norbert elnök 
 (Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
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Önk ormányzat gyerekszemmel
Mi a polgármester úr kedvenc színe? Hát a kedvenc 
sportja? Ült már hajón, repülőn? Hogyan telik egy nap-
ja? Van háziállata? – csak úgy záporoztak a kérdések a 
Batthyány iskola 2/a osztályos tanulóitól T. Mészáros 
Andráshoz. A gyerekek tanulmányi kirándulásra ér-
keztek a hivatalba, ahol a polgármester fogadta és 
kalau zolta őket.

A Batthyány iskola máso-
dikosai már tudják: a pol-
gármester úr kutyát tart, 
kedvenc sportága az úszás 
és a kézilabda, ült már ha-
jón, és nem szeret repülni. 
Mindezt egy különleges ta-

nulmányi kiránduláson tud-
ták meg a diákok, akik azért 
érkeztek az Alsó utcába, 
hogy megismerkedjenek a 
hivatallal, no meg a város 
vezetőjével. Minden másodi-
kos egy kérdéssel készült, 

amire természetesen vá-
laszt is kapott.

– Tizenkilenc gyermek lá-
togatott el hozzánk, és néz-
hette meg, hol intézik a vá-
ros dolgait. Nagyon okos 
kérdésekkel érkeztek, ezek-
re mind igyekeztünk vála-
szolni. Megmutattuk nekik 
a közgyűlési termet, a tár-
gyalót, illetve a polgármes-
teri irodát. Láthatóan min-
den nagyon tetszett nekik, 
de legnagyobb sikere a sza-
vazógépnek volt, amit több-
ször is kipróbáltak. Remél-
jük, más gyerekek, osztá-
lyok is kedvet kapnak majd 
ahhoz, hogy megnézzék: 
hogy is működik az önkor-
mányzat – mondta lapunk-
nak T. Mészáros András, 
aki üdvözlendőnek tartja, 
hogy megnyissák a hivatalt, 
és bemutassák az önkor-
mányzatiságot a fiatalok 
előtt.

A gyerekek megismer-
kedhettek Fodor Enikő di-
ákpolgármesterrel is, aki 
az általános iskolásoknak 
szóló akcióikról mesélt a 
gyerekeknek, mint például 
az uszodabérlet-sorsolás, 
illetve az általános iskolák-

nak szóló sporteszköz-tá-
mogatás.

Ez volt az első tanulmányi 
kirándulás a Polgármesteri 
Hivatalban. Az ötlet a Bat-
thyány iskola tanítóiban me-
rült fel: mint kérdésünkre 
elmondták, a látogatás nem-
csak a tananyaghoz illesz-
kedett, hanem az olyan kom-
petenciákhoz is, mint a de-
mokráciára, a felnőtt, illetve 
az aktív állampolgári létre 
nevelés. A gyerekek sok kér-
déssel készültek, de nem-
csak a válaszokkal és élmé-
nyekkel gazdagodtak, ha-
nem egy finom tízóraival és 

sok apró ajándékkal is, az 
önkormányzat jóvoltából.

– Nekem minden tetszett, 
de legjobban a szavazás – 
mondta egy lelkes másodi-
kos. A gyerekeknek a köz-
gyűlési teremben több fontos 
kérdésben is dönteniük kel-
lett: ezek egyike az volt, sze-
retik-e az iskolát. A batthyá-
nyis másodikosok zöme 
igennel szavazott – volt azért 
nem válasz és tartózkodás is 
–, arra viszont, hogy tet-
szett-e nekik ez a tanulmá-
nyi kirándulás, csak igen 
válasz érkezett.

QQ Á. K.

A gyerekeknek a közgyűlési teremben több fontos kérdésben is dön-
teniük kellett, ezek egyike az volt: szeretik-e az iskolát?

A batthyányis másodikosokat Fodor Enikő diákpolgármester és  
T. Mészáros András polgármester kalauzolta a városházán
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