
Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu
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Klímás Kalina Cross, Kombi modellek 
készletről 1,6 motorral  
már 2 749 000 Ft -tól.

Gyere el érdi kereskedésünkbe és 
nézd meg a készleten lévő Ladákat.

Érd: 06 30 530 7140

Ladát azonnal készletről!

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A fel-
tüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • Vegyes
fogyasztás: 6,4 - 7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148-164 (g/km). A fotók illusztációk.

A jövő most kezdődik.
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Iparos u. 5 INTERSPAR

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 
szürkehályog, zöldhályog és szemfenéki meszesedés szűrése

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 

+36709494996 19
05

09

„A segítő szolgálatban nincs két egyforma eset, nap, sőt, óra sem”
Beszélgetés Récsei Krisztinával, a Szociális Gondozó Központ intézményvezetőjével n 4–5. oldal
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Isk olakezdésre átadták a Szent István hidat
Vasárnap a város vezetői és a NIF 

Zrt. képviselői átvágták a nemzeti-
színű szalagot a Szent István hídon. 
Az érdiek többsége nagyon várta a 
híd elkészültét, már a hivatalos ün-
nepség idejére is rengeteg civil gyűlt 
össze, hogy részese lehessen ennek 
a nem mindennapi eseménynek. Va-
sárnap délutánra pedig családi 
program lett belőle, kerékpárosok, 
gyalogosok, autósok tömege nézte 
meg, milyen lett a híd. T. Mészáros 
András (j2), Érd polgármestere kö-
szönetet mondott valamennyi közre-
működőnek. Azt mondta: „egy híd 
építése mindig szimbolikus jelentő-
séggel bír, kifejezi az összetartozást. 
Ez most különösen igaz, hiszen a 
Szent István híd valóban összeköti a 
várost, jelképezi, hogy nem két rész-
ből áll a település, hanem ez egy vá-
ros”. A hidak 60,7 méter fesztávolsá-
gúak, kétszer egysávosak. Összesen 
774 méter hosszú útszakaszt építet-
tek ki, a híd hosszúsága 451 méter.
 n 3. oldal

Új tanév, új épület a Marianumban

Szeptember 3-án már a gyerekek zsivajától volt han-
gos a Marianum iskola, ahol az elmúlt hónapokban 
nagy felújítások, átalakítások zajlottak. A régi szárny 
mellett megépült az új, amit hamarosan szintén bir-
tokba vehetnek a gyerekek.  n 7. oldal

Tanszereket gyűjt a Fészek Egyesület

Az iskolakezdés sok család számára lehet megterhelő 
anyagilag, de mi a helyzet vajon azokkal, akiknek krí-
zisbe került az életük? A Fészek Egyesület adomány-
gyűjtő akciója éppen ezeknek a gyermekeknek kíván 
segítséget nyújtani.  n 11. oldal

Lüktető játék kapusbravúrral

A TARR Andráshida SC ellen is megőrizte veretlensé-
gét az Érdi VSE, amely Mojzer György duplájával, Mel-
czer Vilmos góljával, illetve Kertész Ferenc tizenegyes-
védésével 3–0-ra győzött az NB III Nyugati csoportjá-
nak ötödik körében.  n 22. oldal

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

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

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

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

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

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

5.  TEKAUER NORBERT (független) 
Tel: 06-20-914-4037 
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com 
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 (független) 
 06-20-410-7921 
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: 06-23-427-410,  
06-23-427-510

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

Bejelentkezés: 
06-70/214-9062. 

Cím: Érd, Orvos u. 23.  
(az Aréna mögött)

Dr.  Popdán László
reumatológia magánrendelés

f	 Fájdalom csillapítása akut 
esetben (hétvégén is).

f	 Gyógyszeres, fizioterápiás, 
akupunktúrás, injekciós 
kezelések.

f	 Gerinc (nyak, hát, derék) 
ízületi és ínhüvely fájdalmak 
kezelése (teniszkönyök, ízületi 
gyulladás).

f	 Köszvények, rohamok 
csillapítása.

f	 Osteophorosis (csontritkulás) 
kezelése.

f	Gyógyszer felírás.
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Isk olakezdésre átadták a Szent István hidat
– Történelmi pillanat – mondta egy asszony az unokájá-
nak, amikor vasárnap a déli órákban a város vezetői és 
a NIF Zrt. képviselői átvágták a nemzetiszínű szalagot a 
Szent István hídon. Az érdiek többsége nagyon várta a 
híd elkészültét, már a hivatalos ünnepség idejére is ren-
geteg civil gyűlt össze, hogy részese lehessen ennek a 
nem mindennapi eseménynek. Vasárnap délutánra pe-
dig családi program lett belőle, kerékpárosok, gyalogo-
sok, autósok tömege nézte meg, milyen lett a híd.

A hidat már a nyolcvanas 
évek óta tervezte a város, 
hiszen korábban csupán két 
teljes értékű átkelési lehe-
tőség volt a városban (a 
Duna utcában és a Balatoni 
úton), mivel az alagútban 
például a magasabb jármű-
vek már nem férnek el. 
Ezért is jelentős a Szent Ist-
ván híd átadása, ami a Gár-
donyi Uszodával szemközt 
lévő benzinkúttól vezeti fel 
a forgalmat a kétszer egy-
sávos hídra, amelyen szint-
beli kerékpársáv és egyol-
dali gyalogosjárda is van. A 
hídszerkezetek a Buda-
pest–Pusztaszabolcs vasút-
vonal és a Budapest–Szé-
kesfehérvár vágány felett 
futnak át. A beruházás ré-
szeként felújították a Szent 
István utat a Kossuth Lajos 
utca és a Rákóczi út között, 
és új útszakaszt építettek a 
Rákóczi Ferenc utca és a 
Hivatalnok utca között a 
Szent István út meghosz-
szabbításaként, az Elöljáró 
utcába bekötve. 

Aradszki András (Fi-
desz–KDNP), a térség or-
szággyűlési képviselője úgy 
fogalmazott, a beruházás-
nak köszönhetően csökken a 
város közlekedési szétta-
goltsága. Kiemelte, hogy Érd 

egy dinamikusan fejlődő vá-
ros, ahol folyamatosan nő a 
lakosságszám, ahol fejlődik 
az intézményi rendszer, 
ezért is rendkívül jelentős, 
hogy az itt élők a jelenleginél 
egyszerűbben és gyorsab-
ban közlekedhessenek. Az 
országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta azt is, hogy 
amellett, hogy élhetőbbé vá-
lik a közlekedés, új járdák és 
új utak épülnek.

T. Mészáros András, Érd 
polgármestere köszönetet 
mondott valamennyi közre-
működőnek. Azt mondta, 
egy híd építése mindig szim-
bolikus jelentőséggel bír, 
kifejezi az összetartozást. 
Ez most különösen igaz, hi-
szen a Szent István híd való-
ban összeköti a várost, jel-
képezi, hogy nem két rész-
ből áll a település, hanem ez 
egy város.

– Ennek a hídnak a meg-
építése nagyon fontos a vá-
ros szempontjából, hiszen a 
vasútvonal úgy vágja ketté 
Érd városát, mint egy folyó. 
Eddig három átjáró volt ezen 
a „folyón”, most itt a negye-
dik. Reméljük, előbb-utóbb 
lehetőségünk lesz a Bagoly 
utcában is megépíteni a fe-
lüljárót – tette hozzá a pol-
gármester.

A NIF Zrt. vasútfejlesztési 
igazgatója, Somodi László 
a műszaki tartalommal kap-
csolatban ismertette, hogy a 
hidak 60,7 méter fesztávol-
ságúak, kétszer egysávo-
sak. A szakemberek össze-
sen 774 méter hosszú útsza-
kaszt építettek ki, a híd hosz-
szúsága 451 méter. Az új út-
szakaszokon kiépítették a 
közvilágítást és a csapadék-
víz-elvezető rendszert is. A 
Szent István híd gyalogosan 
és kerékpárral is járható, a 
gépkocsik pedig 50 km/h se-
bességgel közlekedhetnek.

Az Európai Unió és a ma-
gyar állam által finanszíro-
zott beruházás két végpont-
ját, a Kossuth Lajos utca–
Szent István út csomópontot, 
valamint az Elöljáró utca–

Velencei út csatlakozást Érd 
Megyei Jogú Város csináltat-
ja meg a Modern Városok 
program keretében várható-
an egy éven belül. Amíg erre 
nem kerül sor, addig a NIF 
Zrt. egy ideiglenes utat épí-
tett négy méter szélesség-
ben a Velencei út felé. Ennek 
a 70 méteres szakasznak a 
teljes szélességű aszfaltozá-
sa nem történt meg, mert a 
jelzőrendszeres keresztező-
dés kiépítése miatt a földet 
át kell forgatni, el kell készí-
teni az útalapot, amibe az-
után a kábeleket és az irá-
nyítórendszert is beépíthe-
tik.

A Kossuth Lajos és Szent 
István utcák találkozásában 
álló benzinkút átépítésére is 
szükség van még, hogy a 

Szent István hídra zavarta-
lanul lehessen felhajtani, il-
letve, hogy a benzinkút mű-
ködése is zavartalan legyen, 
és biztonságban lehessen 
oda be-, illetve onnan kihaj-
tani. Várhatóan 2019 közepé-
re ez a csomópont is meg-
épül. Amíg ez meg nem törté-
nik, 3,5 tonnás korlátozás 
lesz érvényben a hídon, mivel 
a le- és felhajtásnál a na-
gyobb teherautók nem férné-
nek el rendesen. A szakem-
berek mostantól egy hóna-
pon keresztül figyelik majd a 
híd forgalmának alakulását, 
és a tapasztalatok függvényé-
ben alakítják majd ki a forga-
lomtechnikát úgy, hogy előt-
te egy lakossági fórumon is 
megkérdezik az ott élőket.

QQ BNYH

„A Szent István híd valóban összeköti a várost, jelképezi, hogy nem két részből áll a település, hanem ez 
egy város”
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Egy élet segítő  
szolgálatban
Harmincnégy évig dolgozott az érdi szociális ellátórend-
szerben: foglalkozott sérült fiatalokkal, évekig gondo-
zott roma családokat, felkutatta a társadalom perifériá-
jára szorult, fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőket. 
Előbb a családsegítő szolgálat, majd a Szociális Gondo-
zó Központ intézményvezetője lett, de ahogy vallja: vé-
gig megmaradt szociális munkásnak, aki a terepen él. 
Most nyugdíjba vonult ugyan, de továbbra is segíteni 
szeretne másokon, és vannak nagy álmai, tervei. Récsei 
Krisztinával beszélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Érden született?

– Budapesten, ott is éltem 
huszonöt éves koromig. A ti-
zenegyedik kerületben lak-
tunk, oda jártam általános 
iskolába, ahonnan az utam a 
Hetényi Géza Egészségügyi 
Szakközépiskolába vezetett.

– Miért pont ezt a pályát 
választotta?

– A szüleimmel együtt so-
kat tanakodtunk, hol tanul-
jak tovább. Anyukám elvitt 
egy pályaválasztási tanács-
adásra, ahol kerek-perec ki-
jelentették: nekem valami-
lyen segítő szakmában kell 
elhelyezkedni. Akkoriban 
ezek még az egészségügyi 
ellátórendszerhez tartoztak.

– A pályaválasztási ta-
nácsadó javaslata és az ön 
elképzelése mennyire talál-
kozott?

– Mindig is segítőkész 
gyerek voltam. Azt nem 
mondom, hogy jó magavise-
letű is – inkább fiús. De a 
segítő szándék mindig is 
bennem volt, ahogy az egész 
családomban. Gyerekko-
romtól azt láttam, hogy szü-
leim, nagyszüleim mindig 
segítettek, támogattak vala-
kit, akár családon belül, 
akár azon kívül. Anyukám 
mindig valamilyen közös-
ségben dolgozott, és rend-
szeresen voltak idősebb pat-
ronáltjai; akár egy szom-
széd, akár egy barát édes-
anyja, aki egyedül maradt. 
A szüleim egyébként elvál-
tak; édesapám, aki építész-
mérnök volt, korán meghalt. 
Nevelőapukám rendkívül 

intelligens ember volt, aki 
olyan értékeket örökített 
rám, mint a pontosság, meg-
bízhatóság, precizitás. Ná-
lam a kilenc óra az kilenc 
óra, és ha valakinek ígéretet 
teszek, azt biztos, hogy be is 
fogom tartani.

– Ezzel az otthonról hozott 
„batyuval” milyen hivatást 
választott az egészségügyi 
szakközépiskola után?

– Először gyógytornász 
szerettem volna lenni. Egy 
évig dolgoztam a sportkór-
ház fizikoterápiás részle-
gén, amit nagyon szerettem, 
jól is éreztem magam, de rá-
jöttem: ez nem az én utam. 
Visszatértem a XI. kerületi 
Szent Imre kórházba – ma 
már így hívják –, ahol az is-
kolai gyakorlatomat töltöt-
tem. Az intézmény szülésze-
ti, nőgyógyászati osztályá-
hoz tartozott a Bártfai utcai 
rendelő nőgyógyászati rész-
lege. Négy évig dolgoztam itt 
asszisztensként. Rengete-
get tanultam, önállósodtam, 
és nagyon jól éreztem maga-
mat itt. Szerintem ott dol-
goznék a mai napig is, és 
onnan mennék most nyug-
díjba, ha Paróczai Zoltán-
né Mariann – a Habilitációs 
Központ vezetője, akivel osz-
tálytársak voltunk a közép-
iskolában – nem keres meg 
1983-ban azzal a kéréssel, 
hogy csatlakozzak a dr. Di-
zseri Tamás által tervezett 
fejlesztő napközihez. Mari-
ann akkoriban egy bentla-
kásos gyermekotthonban 
dolgozott, sokat jártam be 
hozzá, hiszen a barátságunk 
a középiskola után is meg-
maradt. Ismertem a sérült 
srácokat, nem állt távol tő-
lem ez a világ. Kihívásnak 

éreztem, hogy velük foglal-
kozzam, és rögtön igent 
mondtam. A megalapítás, a 
berendezkedés és a megnyi-
tás után egy ideig Budapest-
ről jártam Érdre, a szabad-
időmben, illetve a nyári sza-
badságom alatt, hivatalosan 
pedig 1984. február 1-jével 
jöttem ide dolgozni.

– Nehezebb volt ez a hiva-
tás, mint asszisztensként dol-
gozni a nőgyógyászaton?

– Semmivel sem volt nehe-
zebb, hiszen az egészség-
ügyben – főleg egy szülészet-
nőgyógyászati osztályon – 
találkoztunk mindennel, a 
születéstől a halálig. Volt 
olyan eset is, hogy közölni 
kellett az anyukával, hogy 
sérült babát vár. Én egyéb-
ként sem éreztem soha szá-
nalmat, sajnálkozást egy-
egy sérült ember láttán – ne-
kem ők olyan természetesek, 
ugyanúgy az élet részei, 
mint az egészséges embe-
rek. Más felfogással ezen a 
területen nem is lehet dol-
gozni. Akkoriban ez nem 
nyolcórás munka volt: rend-
szeres éjjel-nappali ügyele-
tet vállaltunk, együtt éltünk 
tehát a családokkal.

– Meddig tartott ez az idő-
szak?

– 1997 végéig. Akkor kap-
tam egy felajánlást az akko-
ri családsegítő szolgálat ve-
zetőjétől, Tarnóczi Mariká-
tól: foglalkozhatnék azokkal 
a családokkal, amelyekben 
sérült fiatalok élnek, és fel-
kutathatnám azokat a fogya-
tékkal élő gyerekeket, akik 
semmilyen ellátásban nem 

részesülnek, és szüleik ma-
gukra hagyatva, a társada-
lom perifériáján küszköd-
nek. Nagyon tetszett a kihí-
vás, elvállaltam hát, és nem-
sokára új feladatot is kap-
tam: a roma családgondo-
zást, három évig. Mindkét 
feladat csodálatos volt. Ren-
geteget tanultam. Nagyon 
hálás vagyok Marikának: 
megtanított a szakma csín-
jára-bínjára. Tudni kell, 
hogy a szociális törvény 
csak 1993-ban jött ki, addig 
a családsegítő szolgálatok 
próbálták meg segíteni a sé-
rült fiatalokat nevelő csalá-
dokat.

– Közben önnek is családja 
lett.

– Igen, még Paróczai Mari-
ann-nal dolgoztam, mikor 
férjhez mentem, és megszü-
letett a lányom.

– Sikerült megtalálni az 
egyensúly a munka és a csa-
lád között?

– Igen. És nagyon jó dolog, 
hogy a lányomnak ugyan-
olyan természetessé vált a 
sérült emberek között való 
élet és a másokon való segí-
tés, mint nekem. Petra to-
vábbvitte a „családi hagyo-
mányt”, szociológus lett, 
akinek nagyon fontos a mi-
értek, az okok kutatása is. 
Emellett mérlegképes köny-
velői szakmája is van – úgy 
gondolta, lesz olyan élet-
helyzet, amikor ezt tudja 
hasznosítani. A gyermekko-
rára visszatérve, amikor át-
kerültem a családsegítő 
szolgálathoz, megtapasztal-
hatta a segítő szakma ezen 

oldalát is – tudni kell ugyan-
is, hogy ezen a pályán nem 
tehetem meg azt, hogy dél-
után négykor leteszem a 
munkát, és reggel nyolckor 
felveszem. Ez alatt a negy-
ven év alatt tulajdonképpen 
végig azon dolgozott az 
agyam, a lelkem, hogyan le-
hetne bizonyos élethelyzete-
ket megoldani – és nemcsak 
munkaidőben, hanem folya-
matosan.

– Hogyan lehet elkerülni a 
kiégést ebben a szakmában?

– Úgy, hogy a hivatásomon 
belül mindig találtam kihí-
vást, és választottam valami 
újat. Ezt így negyven év után 
mindenkinek tudom taná-
csolni: nem szabad leragad-
ni, egy területnél sokáig 
megmaradni. Vagy ha igen, 
olyat válasszunk, ahol min-
dig meg lehet újulni. Mint 
például a családsegítő szol-
gálat, ahol állandóan valami 
másba lehet fogni, ahol nincs 
két egyforma eset, nap, sőt, 
óra sem. A Szociális Gondo-
zóközpontban, mint nagy 
egységben, pont az a jó, hogy 
a váltást „házon belül” is 
meg lehet oldani: ha úgy ér-
zem, elfáradtam az idősek-
kel való törődésben, átme-
gyek egy másik területre, 
mondjuk a szenvedélybete-
gekhez. Sok kollégám „ván-
dorolt” így, mert én mindig 
úgy gondoltam: lehetőséget 
kell biztosítani arra, több te-
rületet is kipróbáljanak. Így 
meg lehet tartani a jó mun-
kaerőt, és megelőzni a ki-
égést. Persze, az is előfor-
dult, hogy egy-egy kolléga 
visszavágyott a régi helyére, 
és utólag azt mondta: ne is 

„A családsegítő szolgálatban nincs két egyforma eset, nap, sőt, óra sem”
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ajánljunk fel másikat, mert 
az eredetinél jobb nincs.

– Sok a pályaelhagyó?

– Egyre több az olyan fia-
tal, aki nem találja a helyét. 
Nagyon fontos, hogy ez a hi-
vatás nagyobb megbecsü-
lést kapjon. Ki az, aki idős 
szüleimet gondozni fogja? 
Ki az, aki fogyatékkal élő 
gyermekemmel foglalkozik 
majd? Ki tud tanácsot adni, 
hova forduljak, amikor 
egyik hozzátartozóm szen-
vedélybeteg lett? Jelen va-
gyunk az élet minden terüle-
tén, a születéstől a halálig. 
Aki ezen a pályán megma-
rad, az elhivatottságból, 
szeretetből, szakmaiságból 
teszi. Büszke vagyok a mun-
katársaimra, akik hosszú 
éveken keresztül másokért 
dolgoznak, napi nyolc-tizen-
két órában. Ellátják az idő-
seket, megmosdatják, meg-
etetik a hajléktalanokat, 
odaállnak két veszekedő 
ember közé, hétvégenként 
meleg ételt osztanak vagy 
épp a háttérben azon mun-
kálkodnak, hogy a szakdol-
gozók gördülékenyen tudják 
végezni mindennapi felada-
tukat.

– Vannak sikerélmények és 
eredmények?

– Aki a munkájában nem 
lát pozitívumot, ne maradjon 
ezen a pályán. Itt kevés a 
nagy sikersztori, és sok az 
apró lépés. Minden napban 
van valami jutalom. Ha ezt 
valaki felismeri, észreveszi, 
az olyan lökést ad, hogy hol-
nap és holnapután is ezt a 
munkát fogja végezni.

– Ilyen például az ételosz-
tás is: a hála, a köszönet ki-
mondva, kimondatlanul su-
gárzik az emberek arcáról.

– Így van. Az egyházak-
kal közösen kezdtük, azóta 
sok vállalkozó, magánsze-
mély csatlakozott hozzánk. 
Hihetetlen, mennyi mindent 
kapunk az emberektől, le-
gyen az egy tábla szalonna 
vagy három meleg cipő. Az 
emberi összetartásnak itt 
mutatkozik meg az igazi 
ereje, eredménye. Ne feled-
kezzünk meg a kollégákról 
sem, akik hóban-fagyban, a 
pihenőnapjukon eljönnek, 
segítenek. Nyáron pedig, a 
legrekkenőbb hőségben ki-
járnak az idősekhez, ételt 
visznek nekik, ellenőrzik, 
van-e vizük elegendő. És itt 
visszakanyarodtunk a ko-
rábbiakhoz: fel kell ismerni 
és meg kell becsülni, hogy 
ezek az emberek mennyi 
mindent tesznek azért, hogy 
a város közössége talpon 
maradjon és működjön. Eb-
ben sok-sok ember munkája 
benne van.

– Többek közt az öné is. 
Hogyan alakult a pályája a 
2000-es években?

– Miután Tarnóczi Marika 
nyugdíjba ment, a családse-
gítőt, valamint a gyermekjó-
léti szolgálatot kettéválasz-
tották, és én lettem a család-
segítő vezetője. Az Emma 
utca 8. alatt kezdtük meg a 
munkát kicsi, de szenzációs 
csapatommal. Sok szolgálta-
tást beindítottunk: a támo-
gató szolgálatot, a szenve-
délybetegek alacsonykü-
szöbű szolgáltatását, az ut-

cai szociális munkát. Sokat 
pályáztunk, dolgoztunk, de 
nagyon jó együttállás volt, 
és nagyon szerettem velük 
dolgozni. Ezért egyik sze-
mem sírt, a másik nevetett, 
mikor a gondozóközpont ve-
zetését elvállaltam 2014-
ben. Nem váltam ugyan el 
tőlük, fél szemem, fél szívem 
mindig is ott volt, de ez már 
egy másik kihívás volt.

– A Szociális Gondozó Köz-
pont vezetőjeként mi volt a 
legfontosabb feladata?

– Koordinálni, képviselni, 
menedzselni, a hátteret biz-
tosítani ahhoz, hogy a mű-
ködés megfelelő legyen. Ez 
már nem szakmai feladat, 
ami miatt volt egy kis hiány-
érzetem is. Soha nem felej-
tettem el ez alatt a négy év 
alatt, hogy honnan jöttem, 
mit képviseltem, hol és kik-
kel dolgoztam. Mindig nyit-
va állt az ajtóm nemcsak a 
kollégák, hanem az ügyfelek 
előtt is.

– Az egyik éjjel-nappal hív-
ható krízistelefonszám is az 
öné volt…

– Igen, hívtak is. És ez így 
jó. Vezetőként is megmarad-
tam csizmába bújt szociális 
munkásnak, aki a terepen 
él. Az, hogy kellett mellette 
adminisztrációs feladatokat 
végezni, tárgyalni, szerző-
déseket tető alá hozni, az 
egy dolog – a szívem a szak-
máé volt és lesz. Ott kell iga-
zából helytállni.

– A szakmai előmenetel-
hez nem volt szükség külön-
féle pluszvégzettségekre?

– Munka mellett elvégez-
tem a főiskolát, szakvizsgá-
zott szociálpedagógus va-
gyok, emellett vezetői és 
szervezési ismereteket, csa-
ládvédelmet, romológiát ta-
nultam, végeztem. Folyama-
tosan képeztem magam, csu-
pán az utolsó öt évben nem 
vállaltam tanulmányokat. 
Azt vallom, a folyamatos ta-
nulásra, tájékozódásra, fej-
lődésre nagy szükség van.

– Belefért-e valamilyen 
hobbi az életébe? Mi az, ami 
kikapcsolja, pihenteti?

– Családcentrikusak va-
gyunk, a mai napig együtt 
van a család, sok közös 
programunk van. Olvasok, 
kertészkedek – ez nekem a 
béke és a kikapcsolódás. So-
kat utazgatunk, kirándu-
lunk, akár belföldön, akár a 
szomszédos országokban. 
Egyik kedvencünk Ausztria; 
apai ágon szász családból 
származom, német nyelvű 
általános iskolába jártam, 
így adott a nyelv, az ország 
szeretete. Kétlaki életet élek 
egyébként: szabadidőmet 
Fehérvárcsurgón töltöm a 
családommal. A párom pe-
cás, és olyan helyet keres-
tünk, ahová el tudunk vonul-
ni, elbújni a világ elől. A Ba-
kony és a Vértes közötti kat-
lanban található a település, 
érintetlen, vadregényes táj 
vesz minket körül, és van 
egy horgásztó is. Rengeteg 
programot kínál ez a terü-
let. A jövőmet részben itt 
képzelem.

– Vonjunk mérleget: mi az, 
amit örömmel hagy itt és mi 
az, amit sajnálattal?

– Sajnálom a munkatársa-
imat, akikkel békében, sze-
retetben dolgoztunk együtt, 
de nem sajnálom a sok admi-
nisztrációt, papírmunkát. 
Sajnálom itt hagyni a terüle-
tet, ahol negyven évet töltöt-
tem, de a több évtizedes, 
tisztességben letöltött szol-
gálat után megpihenni na-
gyon jó dolog. Nyilván nem 
lehet kiugrani egyik napról 
a másikra. Mindig kell újabb 
kihívásokat keresni és talál-
ni, most sem lesz ez más-
ként, ugyanakkor a csalá-
dom egy kicsit visszakap, 
aminek nagyon örülnek. 
Többet szeretnék anyukám-
mal foglalkozni, akinek egy-
re nagyobb igénye van arra, 
hogy több időt töltsünk 
együtt. Nélkülük, mármint a 
családom nélkül, akik min-
denben mellettem álltak és 
segítettek, nem ment volna 
ez a negyven év, és nagyon 
örülök, hogy nem „szoktak 
le” rólam, és igényük van 
arra, hogy többet legyünk 
együtt. Ugyanakkor, ahogy 
az előbb utaltam rá, vannak 
terveim: a Habilitációs Köz-
pont vezetőjével, Paróczai 
Mariann-nal, aki szintén ha-
marosan nyugdíjba vonul, 
van egy közös életcélunk – 
szeretnénk a sérülteknek 
egy biztos otthont, lakhatási 
lehetőséget létrehozni, aho-
vá az idősödő szülők biza-
lommal adják gyermeküket. 
Ezt a bizalmat azok a szü-
lők, akiknek gyermekei évti-
zedek óta nappali ellátásban 
részesülnek nálunk, belénk 
vetették, és nem szeretnénk 
őket cserben hagyni. Úgy ér-
zem, eme álmunk, célunk 
megvalósítása életpályám 
méltó befejezése lesz.
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A játékokra várnak az Erdőszélén
Az Erdőszéle óvoda eszközbeszerzése és a Szent István 
híd átadása volt a témája a múlt szerdai polgármesteri 
sajtótájékoztatónak. T. Mészáros András elmondta: vár-
hatóan 2019 közepére épül meg a hídhoz csatlakozó Kos-
suth Lajos utcai, illetve Velencei úti két csomópont.

Vasárnap délutántól jár-
ható a Szent István híd, 
amely Érd keresztirányú 
forgalomelvezetését szolgál-
ja a település északi és déli 
oldala között. Folytatásá-
ban, az Elöljáró utca és a Ve-
lencei út csatlakozásánál, 
illetve a híd másik végén, a 
Kossuth Lajos utcánál, ön-
kormányzati projekt része-
ként újítja fel a város az utat 
a Modern Városok program-
ban. A tervek már elkészül-
tek, a pénz is rendelkezésre 
áll, a közbeszerzés azonban 
elhúzódott – számolt be róla 
T. Mészáros András múlt 
szerdai sajtótájékoztatóján.

– A Kossuth Lajos és Szent 
István utcák találkozásában 
álló benzinkút átépítésére 
még szükség van, hogy a 
Szent István hídra zavarta-
lanul lehessen felhajtani, il-
letve, hogy a benzinkút mű-
ködése is zavartalan legyen, 
és biztonságban lehessen 
oda be-, illetve onnan kihaj-
tani. Várhatóan 2019 közepé-

re ez a két csomópont is meg-
épül. Amíg ez meg nem törté-
nik, 3,5 tonnás korlátozás 
lesz érvényben a hídon, mi-
vel a le- és felhajtásnál a na-
gyobb teherautók nem férné-
nek el rendesen – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
aki kérdésünkre elmondta: a 
Kossuth Lajos–Szent István 
utcák kereszteződésében 
lámpás körforgalmat alakí-
tanak majd ki. Egyelőre még 
nem változik a forgalmi 
rend, azaz továbbra is a Kos-
suth Lajos utcán közleke-
dőknek lesz elsőbbségük a 
Szent István utca sarkán. 

A polgármester azt is el-
mondta: a szakemberek egy 
hónapon keresztül figyelik 
majd a híd forgalmának ala-
kulását, és a tapasztalatok 
függ vényében alakítják 
majd ki a forgalomtechnikát 
a Vörösmarty, Rákóczi, 
Szent István és Kossuth ut-
cák tömbjében.

Elkészült az Erdőszéle 
óvoda Felső-Parkvárosban; 

az építkezés rendben lezaj-
lott, az eszközök közbeszer-
zési eljárása viszont elhú-
zódott, bürokratikus okok 
miatt. 

– Kora tavasszal elkezd-
tük az eljárást, de csak júli-
us 27-én tudtuk megjelen-
tetni magát a kiírást a hatá-
lyos jogszabályok által meg-
követelt pluszellenőrzések 
miatt. A beérkezett ajánlato-
kat augusztus 28-án bontot-
tuk fel, és leghamarabb két 
hét múlva kerülhet sor a 
szerződéskötésre. Így a tel-
jes eszközbeszerzésre há-
rom-négy héten belül kerül-
het sor. Kérjük a szülők, pe-
dagógusok, gyerekek türel-
mét – fűzte hozzá T. Mészá-
ros András. 

Szeptember elsején meg-
kezdődött a kézilabdasze-
zon. T. Mészáros András úgy 
fogalmazott: sikeres felké-
szülési időszakon van túl az 
ÉRD, az idei célok pedig na-
gyon hasonlóak az előző évi-
ekéhez – azzal a különbség-
gel, hogy idén valamivel 
hangsúlyosabb az elvárás a 
nemzetközi sikereket, illetve 
az utánpótlás-nevelést ille-
tően.

QQ ÁdÁm

Támogatások tanévkezdésre
A családtámogatásokról és az európai parlamenti vá-
lasztásokra való felkészülésről beszélt Simó Károly, az 
Érdi Fidesz szóvivője sajtótájékoztatóján. A politikus 
elmondta azt is: az érdi iskolák felkészülten várták a 
diákokat szeptember 3-án.

Üdvözöljük, hogy a Fi-
desz-kormány folyamatosan 
növeli a családok támogatá-
sát, így egyre kisebb terhet 
jelent a tanévkezdés. A szep-
temberi családtámogatások 
elutalását idén is előre hoz-
ták augusztus végére; a tá-
mogatások a héten érkeztek 
meg az 1,2 millió érintetthez, 
köztük az érdi családokhoz. 
Emellett az 1–9. osztályban 
ingyenes a tankönyvellátás, 
ami több tízezer forintos 
megtakarítást jelent mint-
egy egymillió diák családjá-
nak. A jövő évi költségvetés-
ben 11 milliárd forintot fordí-
tanak majd az ingyenes tan-
könyvellátásra – hangsú-
lyozta Simó Károly, az Érdi 
Fidesz szóvivője, aki el-
mondta azt is: a jogosult csa-
ládok idén is számíthatnak 
az ingyenes, illetve kedvez-
ményes étkeztetésre; két és 
félszer akkora összeget for-
dít erre a kormányzat, mint 

2010-ben, azaz több mint 72 
milliárd forintot.

– Jelentősen bővült a jogo-
sultak köre: a 2017–2018-as 
tanévben az egymillió böl-
csődés, óvodás és általános 
iskolás közül 600 ezer része-
sült ingyenes vagy kedvez-
ményes intézményi étkezte-
tésben, míg 2010-ben ez a 
szám csak 300 ezer volt. Az 
iskolatej- és -gyümölcsprog-
ramban még több jó minősé-
gű ételt kapnak a gyerekek 
– tette hozzá.

A szóvivő beszélt arról is, 
hogy Európában megkezdő-
dött a felkészülés a jövő év-
ben esedékes európai parla-
menti választásokra. Látha-
tó, hogy európai szinten az 
egyik legfontosabb téma a 
migráció kérdése. Mint 
mondta, az Európai Nép-
pártban két tábor van, az 
egyiket Macron francia el-
nök vezeti. Ez a politikai erő 
a migrációt támogatja. Ezzel 

szemben állnak Magyaror-
szág és szövetségesei, ame-
lyek meg akarják állítani az 
illegális migrációt.

– A jövő évi választások-
nak ez lesz a tétje: merre 
menjen Európa. A mi állás-
pontunk az: az európai em-
berek véleményét kell képvi-
selni, akik nem akarnak il-
legális migrációt. Más, új 
szellemi alapokon álló Euró-
pára van szükségünk. Hogy 
milyen szövetségek jönnek 
létre, az attól függ, hogy az 
EP-választásokon milyen 
erőviszonyok alakulnak ki. 
Ezért most az a dolgunk, 
hogy időben elkezdjük a fel-
készülést ahhoz, hogy minél 
erősebb Fidesz-delegáció és 
parlamenti képviselőcso-
port jöjjön létre. Itt Érden is 
elkezdtük a felkészülést. 
Kérjük azokat a jó szándékú 
embereket, akik szeretné-
nek részt venni, segíteni a 
kampányban, keressenek 
meg minket, és támogassa-
nak minket munkánkban, 
hogy az EP-választáson a 
legjobb eredményt tudjuk 
majd elérni – zárta szavait 
Simó Károly. Q Á. K.

Óvodafelújítások
Jövő nyárra halasztják a Kisfenyves Óvoda felújítását, annak elle-
nére, hogy a Modern Városok program részeként már megérke-
zett a renoválásra szánt pénz. Bács István alpolgármester, aki az 
óvodafelújítási projektekért is felel a városban, a helyi médiu-
moknak azt mondta, az ellátást veszélyeztették volna idén télen 
azzal, ha a Tállya utcai és a Tündérkert óvoda mellett egy harma-
dik intézményből is máshová költöztetik a gyerekeket. A Kisfeny-
ves Óvoda felújítása pedig komoly munkálatokat igényel majd: 
statikai megerősítésre is szükség van, hiszen repedések mutat-
ják, hogy az épület szerkezete is megsüllyedt bizonyos ponto-
kon, és hiába készítette elő az önkormányzat a projektet már 
2017-ben, de az építőiparban mutatkozó kapacitáshiány már a 
tervezéstől és az engedélyezéstől kezdve hátráltatta a folyama-
tokat. Az alpolgármester a Fenyves óvodába járó gyermekek 
szüleinek megértését kéri, azt mondta: folyamatosan kapcsolat-
ban voltak az óvodavezetővel, aki tájékoztatta a szülőket arról, 
hogy csak jövőre lesz felújítás. A városban egyébként három érdi 
óvoda épülete is megújul az ősz folyamán, a Modern Városok 
program keretében. A Tállya, illetve a Tündérkert óvoda felújítá-
sának ideje alatt a gyerekek más intézményekbe költöznek, de a 
Szivárvány óvoda is megújul, innen azonban nem kell kiköltözni-
ük a gyerekeknek. Jó hír viszont, hogy új oviba járhatnak a felső 
parkvárosi gyerekek és a Fácán közi apróságok.

Eldugult vizesárkok
Milliós károkat okoz másoknak, ha valaki a csapadékvíz-elvezető 
rendszerbe dobja a levágott zöldhulladékot. Helyszíni szemlét 
tartott Bács István alpolgármester azért, hogy személyesen is el-
lenőrizze a Vörösmarty és a Petőfi utca kereszteződésénél talál-
ható árkot, ahol egy víznyelő akna van telepítve, ugyanis az au-
gusztus közepén zajló óriási eső alatt ez a rendszer teljesen eldu-
gult. Bács István emlékeztetett, szigorúbban fogják ellenőrizni a 
csapadékvíz szennyvízhálózatba vezetését. Elmondta: azt ta-
pasztalják, hogy még mindig nagyon sokan a szennyvízelvezető 
rendszerbe vezetik az esővizet, emiatt a hálózat telítődik, és a 
város alacsonyabb részein a csatornarendszerből a közterületre 
ömlik a szennyvíz, amely az esővízzel keveredve elönti az ingat-
lanokat. 

A biztonság az első
Több mint kétszáz helyre riasztották a tűzoltókat a múlt szom-
bat esti felhőszakadás okozta károk miatt, de másnap is több 
helyen fennakadást okozott az eső és a szél, annak ellenére, 
hogy egészen kora estig úgy tűnt, hogy megússza a térség a vi-
hart. Az Érdi Napok nyitófesztiválját is elmosta az eső, a percek 
alatt összeálló szupercella könyörtelenül lecsapott a fesztiváló-
zókra is, ezért a résztvevők és a fellépők biztonsága érdekében a 
Kiscsillag koncertje közben leállították a további programokat. 
Wolf Kata, a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója el-
mondta: jelesre vizsgázott a biztonságtechnika a rendezvényen, 
hiszen a radaron sem lehetett előre látni, hogy ekkora vihar lesz, 
hirtelen, néhány perc alatt álltak össze a felhők és szakadt le az 
ég. Abban a pillanatban, hogy észlelték, hogy itt a vihar, leállítot-
ták a Kiscsillag koncertjét és a rendőrséggel, a katasztrófavéde-
lemmel, a polgárőrséggel és a közterület-felügyelőkkel elkezd-
ték kiüríteni a teret. Aki nem autóval érkezett a rendezvényre, 
azokat a Polgármesteri Hivatalba és a Szepes Gyula Művelődési 
Központba vitték be és kérték, hogy maradjanak bent, amíg el-
csitul az eső. Wolf Kata nagyon jónak értékelte az összefogást, 
ugyanis alig 15 perc alatt sikerült kiüríteniük az egész főteret. 
Szerencsére személyi sérülés nem történt, és ez a legfontosabb 
egy ilyen szituációban.

QQ NYH
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Új   tanév, új épület  
a Marianumban
Szeptember 3-án már nem a mesteremberek kopácsolá-
sától, hanem a gyerekek zsivajától volt hangos a Maria-
num iskola, ahol az elmúlt hónapokban nagy felújítások, 
átalakítások zajlottak. A régi szárny mellett megépült 
az új, amit hamarosan szintén birtokba vehetnek a gye-
rekek.

A Székesfehérvári Egy-
házmegye által fenntartott 
Marianum Német Nemzeti-
ségi Nyelvoktató Általános 
Iskola épülete több mint 
nyolcvanesztendős; a rend-
szerváltozás után felújítot-
ták, bővítették ugyan, ám 
időközben az intézmény el-
avult. Tavaly nyáron teljes 
energetikai korszerűsítésen 
esett át az épület, az idei 
szünidőben pedig a tetőt újí-
tották fel, és cserélték az 
elektromos hálózatot is. Az 
új szárny megépítésével mód 
nyílt belső átalakításokra is: 
a régi ebédlő helyén osztály-
termeket, illetve könyvtárat 
alakítottak ki, és sok meglé-
vő tantermet is átépítettek. 
Cserélték a burkolatot a fo-
lyosókon, kifestettek, és be-
építettek egy liftet is.

– A munkálatok nagyjából 
befejeződtek, apró finomítá-
sok még hátravannak, de ez 
nem befolyásolta a tanévkez-
dést – mondta Takácsné 
Tóth Noémi, a 448 tanuló-
nak otthont adó intézmény 
igazgatója.

Az iskola új szárnyában, 
az 1770 négyzetméteres épü-
letben tornacsarnok, ebédlő 
és négy tanterem kapott he-
lyet – itt évfolyamonként egy 
gimnáziumi osztályt helyez-
nek el. Az építkezés még 
tart, várhatóan szeptember 
végére fejeződik majd be. A 
birtokbavételhez szükség 
van még a használatbavételi 
engedélyre is – tudtuk meg 
az igazgatónőtől.

– Amíg nem költözhetünk 
be az új épületbe, a kilence-
dikeseknek azt a termet biz-

tosítottuk, ahol a nagy 
könyvtárunk lesz. A torna-
csarnokot, illetve az ebédlőt 
sem tudjuk még használni az 
új szárnyban, így a gyerekek 
étkeztetését két-három hétig 
még nem tudjuk megoldani 
– tette hozzá az igazgatónő.

Az épület után az udvar is 
megújul: a sportudvart átte-
lepítik az új szárny kertjébe, 
és a régi épület udvarán új 
játszóteret alakítanak ki. 

– Természetesen az épít-
kezés befejezésével is vár-
nak ránk feladatok, hiszen 
ez az első év, hogy gimnázi-

umi osztályt indítunk. Ez a 
teljes tantestületet nagy fel-
adat elé állítja. Emellett 
minden osztályunk létszá-
ma növekedett; sok új tanuló 
érkezett hozzánk szeptem-
berben. A létszám gyarapí-
tását az osztálytermek át-
alakítása tette lehetővé – 
tette hozzá Takácsné Tóth 
Noémi.

Az elkövetkező hónapok-
ban a gyerekek és tanáraik 
belakják az épületet; ekkor 
derül majd ki, milyen apróbb 
munkálatokra van még 
szükség.

– Célunk az, hogy a gyere-
kek örömmel járjanak ide, és 
olyan környezetben tanul-
hassanak, ahol ők is jól érzik 
magukat. Egyelőre nem ter-
vezünk újabb nagyobb léleg-
zetű felújítást, bár távlati el-
képzeléseink között szere-
pel egy óvoda létrehozása – 
zárta szavait az igazgatónő.

Ugyan nem a Marianum 
égisze alatt, de az egyház-
megye fenntartásában nyí-
lik Érden egy családi napkö-
zi – ez várhatóan szeptem-
ber 17-étől fogadja majd a 
gyerekeket. n ÁdÁm Katalin

Közétkeztetés:  
ára k és kedvezmények
Átlagosan nyolc százalékkal emelkedik a közétkeztetés 
térítési díja Érden szeptember elsejétől. Jó hír, hogy ősz-
től nemcsak az óvodákban, hanem a többi intézményben 
is utólag fizethetünk az étkezésért. 

Átlagosan nyolc százalék-
kal emelkedik a közétkezte-
tés térítési díja szeptember-
től. T. Mészáros András pol-
gármester lapunknak el-
mondta: a szolgáltató cég a 
nyersanyagnorma 18,2 szá-
zalékos emelését javasolta, 
ám az önkormányzat több 
szempont figyelembevételé-
vel, szakmai szervezeteket 
is megkérdezve úgy döntött: 
nyolcszázalékos emelést 
tart indokolnak, mivel az el-
múlt években ennyivel való-
ban emelkedtek a nyers-
anyagok árai – 2017-ben az 
étkezési térítési díjak nem 
emelkedtek.

Szeptember 1-jétől az álta-
lános iskola alsó tagozatá-
ban a napi háromszori étke-
zés a szülőnek 668 forintjába 
kerül naponta. Jó hír, hogy a 
diétás étkezés térítési díjai 
nem nőttek, és az is, hogy 
ősztől már nemcsak az óvo-

dákban, hanem az iskolák-
ban is utólag kell fizetni az 
étkezésért. A szeptemberi 
díjat tehát október 10-ig kell 
majd befizetni, csekken, át-
utalással, pénztárban vagy 
csoportos beszedési megbí-
zással.

Ahogy eddig, úgy a jövő-
ben sem kell fizetniük a böl-
csődei, óvodai és általános 
iskolai étkezésért a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülőknek. A 
bölcsődékben, óvodákban 
térítésmentesen étkezhet-
nek azok is, akiknek a csa-
ládjában az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg a 
nettó 119 300 forintot, vagy 
ahol tartósan beteg, illetve 
fogyatékos gyermeket nevel-
nek, valamint azokban a 
családokban, ahol három 
vagy több gyermek van.

Az általános és középisko-
lákban – nappali oktatás 

esetén – 50 százalékos étke-
zésidíj-kedvezmény jár a há-
rom-, illetve több gyermeket 
vagy tartósan beteg, illetve 
fogyatékos gyermeket neve-
lő családoknak – ha már 
nem jogosultak ingyenes ét-
keztetésre, és 50 százalékos 
kedvezmény jár a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, a közép-
iskola nappali tagozatán ta-
nuló diákok számára is. 

Ezek normatív, azaz álla-
mi támogatások; az önkor-
mányzat további 50 százalé-
kos kedvezményt biztosít 

azoknak a családoknak, 
ahol az egy főre jutó havi jö-
vedelem nem haladja meg a 
85 500 forintot.

Fontos tudni: a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság egy 
évre kerül megállapításra, 
az újbóli kérelem a korábbi 
jogosultság időtartama 
alatt, annak megszűnését 
megelőző három hónapban 
is benyújtható. Az önkor-
mányzat által adható térí-
tésidíj-kedvezmény a tanév 
folyamán bármikor igényel-
hető. A kérelmeket a Polgár-

mesteri Hivatal Humán Iro-
dájánál lehet benyújtani. A 
nagycsaládosok az iskolák-
ban jelezhetik, hogy jogosul-
tak a díjmentességre.

Á lta lános tendencia 
egyébként az érdi iskolák-
ban, hogy míg az alsósok 
többsége az intézmény men-
záján étkezik – és általában 
naponta háromszor –, felső-
ben erősen megcsappan az 
előfizetésesek száma, és in-
kább csak az ebédet kérik, a 
középiskolások pedig alig 
vesznek részt a közétkezte-
tésben.  n ÁdÁm Katalin

Ősztől már nemcsak az óvodákban, hanem az iskolákban is utólag kell fizetni az étkezésért

Érkeznek a legkisebbek a tanévnyitó istentiszteletről
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Ha Érd Napok, akkor testvérvárosi találkozó és konfe-
rencia aktuális társadalmi-politikai témákról. Idén is 
összeültek Érd partnertelepüléseinek küldöttségei – a 
lengyelországi Lubaczów-ból, a szlovákiai Léváról, a 
szerbiai Szabadkáról és a romániai Szászrégenből – egy 
eszmecserére, ezúttal a II. világháború és az azt követő 
hidegháborús évtizedek hatását vitatták meg.

A beszélgetés témája és a 
testvérvárosi kapcsolatok 
összefüggéseként T. Mészá-
ros András polgármester 
gondolatébresztő beszédé-
ben utalt arra, hogy a telepü-
lések közötti partneri kap-
csolatok a II. világháború 
utáni megbékélésben, a ké-
sőbbi fejlődésben fontos sze-
repet játszottak. Emlékezte-
tett rá, hogy az első ilyen 
kapcsolat ötlete a háború 
után merült föl, 1963-ban Né-
metország és Franciaország 

közötti barátsági szerződés 
aláírásával.

Ezek a folyamatok Magyar-
országon a rendszerváltozás 
után gyorsultak föl, Érd vonat-
kozásában ez 2003-ban ered-
ményezte a lengyelországi 
Lubaczów-val megkötött test-
vérvárosi szerződést. A part-
nertelepülések száma azóta 
hatra emelkedett.

A témával kapcsolatban a 
polgármester mintegy vitain-
dítóként elmondta, hogy a II. 
világháború és a hideghábo-

rús időszak hatásaival foglal-
kozni a mai politikai helyzet-
ben is időszerű, hiszen a Szov-
jetunióból orosz birodalom 
lett, az USA-ban a meghatáro-
zó irányelv, hogy Amerika az 
első, mindez konfliktusokat 
szül vagy szülhet, amelyek-
nek lehetőleg élét kell venni, 
hiszen ezek érinthetik a mi 
térségünket is. De remélhető, 
hogy a jövő évi európai válasz-
tás után vissza lehet térni a 
térség minden országának 
biztonságot garantáló, együtt-
működésen alapuló politizá-
láshoz. Ebben az érdekeink 
közösek, még ha léteznek is 
olyan kérdések, események, 
amelyeket másképp értéke-
lünk mi vagy másképp érté-
kelnek Lengyelországban, 
Szlovákiában, Romániában 
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Az élet(ünk) egy nagy színház…
És mi állandóan szerepet játszunk benne. A sértett me-
nyet, a rabszolgaságban tartott feleséget, az odaadó 
anyát. Vasárnap délután ezeket a szerepeket vitte szín-
re két nagyszerű színésznő, Horváth Lili és Láng Anna-
mária dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő értelme-
zésében, Tollár Mónika rendezésében. 

Tollár Mónika érdeme az, 
hogy meglátta az inkább 
gyermekeknek írt könyvei-
ről híres Janikovszky Éva A 
lemez két oldala című írásá-
ban annak mára is aktuális 
üzenetét és értékét. 2013 óta 
a könyv alapján írt színpadi 
feldolgozást már csaknem 
ötvenszer adták elő különbö-
ző szereposztásokban, ál-
landó sikerrel. Mert van va-
lami Janikovszky stílusában 
– az őrá annyira jellemző 
ironikus hangnemen túl, 
ami gyereket, felnőttet egy-
aránt nevetésre sarkall –, 
ami miatt képesek vagyunk 
rá, hogy elismerjük, minden-
féle nehézség nélkül, hogy 
igen, ilyen szerepeket és 
csatákat mi is játszunk, 
mert mi sem vagyunk tökéle-
tes anyák és feleségek és 
szeretők és anyósok. 

A könyvet olvasni maga is 
óriási élményt nyújt, erre 
tett még rá egy jó nagy adag 
élvezeti értéket az, ahogy 
Horváth Lili és Láng Anna-
mária a szerepekbe beleél-
ve magukat előadták a min-
dennapokból ismert szituá-
ciókat. A rendezvény mode-
rátora ez alkalommal dr. 
Gyurkó Szilvia gyerekjogi 
szakértő, a Hintalovon Ala-
pítvány elnöke, aki nem ha-
zudtolta meg magát, és a 
gyermekek szemszögéből 
igyekezett minden szituáci-
ót kivesézni a közönség ak-

tív közreműködésével. Szó 
esett a gyermekbántalma-
zásról: a lelki és fizikai erő-
szakról, az utóbbival szem-
ben 2005-ben nálunk is beve-
zetett zéró toleranciáról, a 
válásokról, az azonnali, 
őszinte kommunikáció hiá-
nyáról, a mamahotelről és 
még egy sor nagyon is húsba 
vágó kérdésről. Tették mind-
ezt úgy a szereplők, hogy 
mégsem dőlt bele senki sem 
a kardjába az előadás végén, 
hanem képesek voltunk egy 
jót nevetni magunkon. 

A közönség soraiban he-
lyet foglaló Rácz Éva, aki az 
előadás alatt többször is 
hozzászólt a felvetett kérdé-
sekhez, elmondta, hogy 
azért jött el a programra, 
mert szereti Janikovszky 
Éva stílusát, és gyakorló 
szülőként, nagyszülőként 
érdekes volt meghallgatnia, 
hogyan lehet kezelni a gye-
rekneveléssel vagy a házas-
sággal kapcsolatos hétköz-
napi szituációkat. Ugyanak-
kor nem hiszi, hogy ha vala-
ki magára is ismert az elját-
szott szerepekben, már úgy 
megy haza, mintha kicserél-
ték volna.

– A családban leginkább 
ösztönösen viselkedünk, és 
hiába tudatosulnak később 
bennünk a hibák, újra és 
újra elkövetjük őket – tette 
hozzá. 

QQ JAN

Hogy legyünk jól férfiak?
A Férfi – portrék és törté-
netek. A fotókat Szabó Ág-
nes készítette, aki koráb-
ban már csinált egy soro-
zatot nőkről, ebből jött az 
ötlet, hogy férfiportrék is 
készüljenek. Gál Saci 2016 
óta ír blogot Az ember 
címmel, már 200 beszélge-
tésen is túl van. Innen már 
csak egy lépés kellett, és 
megszületett a program: 
portrék és történetek egy 
tárlaton, ami most a műve-
lődési központban látható.

A képekről tiszta tekin-
tettel néznek ránk a legin-
kább bizakodónak látszó 
különböző korú férfiak 
négyéves kortól nyolcvanig. 
Letisztult, a környezetük-
ből kiragadott arcok, ame-
lyek a tekintetükkel üzen-
nek, s amelyekből nem az 
sugárzik, hogy megrémül-
tek volna a kérdéstől, ami 
Gál Saci faggatózásainak 
az esszenciája: hogyan kell 
jól férfinak lenni? 

Márpedig a kérdés lé-
nyegében egy konfliktus-
helyzetből fakad, amikor a 
blogger egy fiatal lelkésszel 
beszélgetett, aki házassági 
válsága kapcsán azt mond-
ta, hogy mindig csak arról 
beszélünk, hogy ki a nő, de 
arról kevés szó esik, hogy ki 
a férfi. Ez adta az ihletet Gál 
Sacinak, hogy a férfiaknak 
szegezze a kérdést, mit is 
gondolnak napjainkban a 
férfiminőségről.

S ezt a gondolatot fejtette 
ki ugyanaz a fiatal lelkész, 
Hamar Dávid tárlatot meg-
nyitó eszmefuttatásában, 

visszautalva az alapkérdés-
re: milyen a férfi ma? 

– Arra a kérdésre, hogy ki 
vagyok én, a tizenkét éve 
házas, keresztény férfi az 
elmúlt években sehol sem 
futottam válaszokba. Azt 
viszont tizenötezer-féle mó-
don elmondták, hogy mi ne 
legyek. Ennek a folyamat-
nak a vége egy zavarodott 
férfi, aki vagy passzív, ag-
resszív szerepbe bújik, vagy 
cerkófmajommá válik. Ha 
pedig azt találná mondani, 
hogy ő Férfi, akkor egyből 
megvádolnák, hogy nem 
tiszteli a nőt, mert értékte-
lenebbnek és gyengének 
tartja. Pedig a férfi önmagá-
ban még mindig csak annyit 
jelent, hogy „más”, és ez 
azért van így, hogy egymást 
kiegészítsük. Ma viszont ott 

tartunk, hogy a szerepeket 
feloldottuk, egy nő is tud 
szerelni, a férfi pedig gye-
rekre vigyázni, ugyanak-
kor nem mondtuk meg a fér-
finak, hogy ő mitől férfi. Az 
eredmény pedig rengeteg 
összezavarodott, helyét és 
szerepét nem találó férfi. És 
én igazából azt látom, hogy 
ezzel a nők is veszítettek.

Nemcsak a falakon látha-
tó képekből sugárzik ennél 
lényegesen több bizakodás, 
de Gál Saci is úgy látja az 
összes beszélgetés ismere-
tében, hogy nincsen okunk 
elkeseredni, mert a megszó-
lított férfiak többségének 
egészséges az értékrendje, 
amelyben központi szerepe 
van az embernek lenni gon-
dolatnak.

QQ M. NAgy

Gál Saci blogger és Szabó Ági fotós
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Gyermek ésfelnőttszemüveglencsék-30%

Induljon az ősz
     tökéletes
látással!

Az akció 2018. szeptember 1–30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes új, komplett szemüveg vásárlása esetén,
egyfókuszú, 1.5 törésmutatójú szemüveglencsékre. További részletek az üzletben.

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.

 (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24
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és Szerbiában. De az Európa 
előtt álló legfontosabb feladat-
ban, az illegális és legális be-
vándorlás kezelésében hason-
lóan vagyunk érdekeltek.

Lubaczów polgármestere, 
Szpyt Krzysztof felidézte a hi-
degháborús éveket, amikor a 
térség országai a szovjet 
blokk részeként el voltak vág-
va a nyugati technikai fejlődés 
lehetőségeitől, s hiába figyel-
ték, hogy mi történik a fejlett 
országokban. A rendszervál-
tozás hozta meg a lehetőségét, 
hogy igazából Európa részévé 
válhassunk.

A lévai küldöttség képvise-
letében Tolnai Csaba önkor-
mányzati képviselő emléke-
zett meg a hidegháború idő-
szakáról, teljesen érthető mó-
don – annál is inkább, mivel a 

szomorú eseményre éppen 50 
esztendeje került sor – a var-
sói szerződés Csehszlovákia 
elleni agressziójára koncent-
rálva. Fölidézte a prágai ta-
vasz eseményeit, amelynek 
során Alexander Dubček és 
követői az emberarcú szocia-
lizmus megvalósítását tűzték 
ki célul, s azt, ahogy csírájá-
ban fojtotta el ezt a szovjet ha-
talmi gépezet.

A Szászrégenből érkezett 
vendégek nevében Kajcsa Má-
ria, a polgármester jogi ta-
nácsadója szólt hozzá a témá-
hoz, kiemelve, hogy a második 
világháború súlyos traumája 
után fölmerült az igény az or-
szágok közötti kapcsolatok 
rendezésére, s fölidézte az 
utat, amelyet a kontinens álla-
mai megtettek az Európai 

Unió megalakulásáig, amitől 
a tagországok mindenekelőtt 
az európai polgárok biztonsá-
gának szavatolását várják el.

Nagy Kiserős Melinda, a 
szabadkai delegáció tagja egy 
sajátos szempontból közelít-
hette meg a témát, arról be-
szélt, hogy a háború utáni Ju-
goszlávia hogyan vált el nem 
kötelezett országgá, s hogyan 
próbált hasonló államok ösz-
szefogásával egy harmadik 
szövetséget szervezni a két 
óriási hatalmi tömb között.

A konferencia zárásaként 
dr. Kubassek János, a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum igaz-
gatója foglalta össze a II. vi-
lágháború óta eltelt évtizedek 
történetét, fölidézve a legfon-
tosabb politikai eseményeket 
és azok hatásait. n (mnp)

A forró gázköd titkai
Kézzelfogható űr – ezzel a 
címmel tartott előadást az 
Érdi Csillagászati Klub-
ban Dénes Lajos a nap-
rendszerek keletkezésé-
ről. Hogy mindaz, ami el-
hangzott, mennyire volt 
kézzelfogható, azt ki-ki 
maga döntheti el, de hogy 
mély és nagyon szakmai 
volt az előadás, abban 
mindenki egyetértett a té-
mában képzettektől a lai-
kus érdeklődőkig.

Az elmélet szerint egy for-
ró gázködből jött létre a Nap-
rendszer, amely a gravitáció 
miatt zsugorodott és hűlt. 
Idővel egyre gyorsabban for-
gott és gömb alakúvá vált. A 
centrifugális erő miatt a 
gömbből korong lett, a ko-
rongról pedig övek váltak le 
és ezekből bolygók keletkez-
tek, a központi anyagból pe-
dig a Nap lett. Mindez persze 
a végletekig leegyszerűsített 
változata a folyamatnak.

Azt is tudni kell – már ha 
érteni akarunk valamit a ti-
tokból, ami a bolygók kiala-
kulását övezi –, hogy a ma 
elfogadott elmélet szerint a 
második generációs nap-
rendszerek olyan gázfelhő-
ből alakulnak ki, amelyben a 
hidrogénen és héliumon kí-
vül már szinte minden elem 
jelen van. Ennek oka, hogy 
egy közeli – csillagászati lép-
tékkel mérve! – szupernóva-
robbanás által létrejött nehe-
zebb elemek keveredtek a 
gázfelhőbe. Mindezt úgy kell 
elképzelnünk, hogy ezeknek 
a szilárd elemeknek a szem-
csemérete mikronnál kisebb, 

nagyjából a cigarettafüst ko-
romszemcséihez hasonlatos 
– hozott találó hasonlatot 
Dénes Lajos. Ennek a kiin-
dulási alapnak nevezhető 
gáz- és porkeveréknek – ko-
rongnak, ahogy a tudósok 
mondják – a korát a mi Nap-
rendszerünk esetében 6 mil-
liárd évesre becsülik!

Itt el is érkeztünk ahhoz a 
ponthoz, ha tovább próbál-
nánk boncolgatni a bolygók 
keletkezésének részleteit, az 
óhatatlanul szétfeszítené 
egy ilyen beszámoló kerete-
it, így erre kísérletet sem te-
szünk. Helyette megemlí-
tünk még egy érdekességet 
arról, hogy a tudósok miként 
is próbálják megérteni azo-
kat a folyamatokat, ame-
lyeknek végeredménye egy 
naprendszer kialakulása. 

Észak-Amerika, Európa 
és Chile tudósai komoly 
munkával – és legalább 
olyan komoly anyagi áldo-
zattal – létrehoztak az An-

dok egyik 5000 méter maga-
san fekvő síkságán egy kü-
lönleges paraméterekkel 
rendelkező rádióteleszkóp-
rendszert, amit ALMA névre 
kereszteltek (Atacama  
Large Millimeter Array), s 
ami összesen 64 teleszkóp-
ból áll, amelyek szorosan 
egymás mellett sorakoznak, 
egy futballpályányi területet 
elfoglalva. A szerkezet jelen 
évtizedünk eleje óta műkö-
dik, s milliméteres vagy an-
nál nagyobb pontossággal 
képes mérni a rádióhullámo-
kat. Segítségével tudják 
megfigyelni a csillagászok 
az úgynevezett hideg sötét 
anyagot, a gázfelhőket, ame-
lyekben új csillagok szület-
nek és amelyek galaxisok 
keletkezésében játszanak 
fontos szerepet. Használatá-
val minden bizonnyal egyre 
kézzelfoghatóbbá, de leg-
alábbis felfoghatóbbá válik 
majd tudásunk a naprend-
szerek keletkezéséről. n –y–

Az ALMA összesen 64 teleszkópból áll
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Ha örökbe fogadná Dajmondot vagy Gamblert, ve-
gye fel a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Te-
lefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Siri-
us Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Dajmond 4–5 év közötti, 
kedves, játékos, labdázós ku-
tyus, ivartalanított szuka. 
Mozgékony, de nem tolako-
dó, ragaszkodó, emberbarát. 
Nagy termetű, békés, jóindu-
latú. Régóta vár gazdira.

Gambler barátságos, kis-kö-
zepes termetű, 2 év körüli ke-
verék, ivartalanított kan ku-
tyus. Leginkább beagle és 
tacskó keverékének tűnik. Vi-
dám és pörgős, ezért aktív 
gazdinak ajánljuk.

Meg szépült a gyermekkönyvtár
A nyári zárás ideje alatt 
felújították kívülről a gyer-
mekkönyvtár épületét: ja-
vították és lefestették a 
homlokzatot, az ablakokat 
és a lábazatot, valamint az 
ereszburkolatot, és egy új 
ajtót is beépítettek. A mun-
kálatokat az ÉKFI végez-
tette el.

Érden 1954-ben hozták lét-
re a népkönyvtárat, a Wimp-
fen-kúria – akkor Tanácshá-
za – épületében. A Községi 
Tanács tizennégy évvel ké-
sőbb vásárolta meg a Hiva-
talnok utcai családi házat, 
ahová felújítás után a köz-
ponti könyvtár költözött. Itt 
ma a gyermekkönyvtár mű-
ködik.

Az épület felújítása pár 
éve kezdődött: új tetőt kapott 
a közel százéves ingatlan, 
majd elvégezték a belső fes-
tési munkálatokat, és a kol-
légák is nagyon sokat dol-
goztak azon, hogy a könyv-
tár belülről vonzó, lakályos 
legyen. Most sor került a 
külső felújításra is, ami ala-
pos szervezést igényelt.

– A nagyobb munkálatok 
azért körülményesek, mert 

nem szívesen zárjuk be több 
hétre intézményünket, hi-
szen egy szolgáltató helynek 
folyamatosan nyitva kell tar-
tania. Nyári zárva tartásunk 
is csak két hét szokott lenni. 
Szerencsére sikerült az ÉK-
FI-vel megbeszélni, hogy a 
könyvtár zárását követően 
szinte azonnal megkezdőd-
jön a munka – mondta la-
punknak Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
igazgatója.

– Sok helyen kellett javíta-
ni, erősíteni a vakolatot, és 

az ablakokat is lecsiszolták, 
újrafestették. Nemcsak a fa-
lak, hanem a lábazat és az 
ereszburkolat is új színt ka-
pott. A nagy hőség miatt egy 
kicsit csúsztatni kellett a 
munkákat, de 29-ére sike-
rült így is befejezniük a fel-
újítást, illetve a munkálatok 
utáni takarítást a szakem-
bereknek. Igaz, ekkor a 
könyvtár már kinyitott, de 
úgy ütemezték a feladato-
kat, hogy ez ne jelentsen 
akadályt – tette hozzá az 
igazgató.

QQ Á. K.

Nemcsak a falak, hanem a lábazat és az ereszburkolat is új színt kapott

MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE 
ELADÓKAT KERESÜNK!

A Family Frost K�  eladó partnereket keres mélyhűtött 
termékek gépkocsiról történő értékesítésére, 

Sóskút és vonzáskörzetéből.
Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi 
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

  AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
•  B kategóriás jogosítvány,

 vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:
•  Egy multinacionális cég biztos háttere.
•  Versenyképes jövedelem!
•  Prémiumok!

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
 e-mailcímen, vagy érdeklődjön a 
06-30-300-9113-s telefonszámon. 18

88
38

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ELÉRHETŐSÉGE

20
23

30

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: www.concordia-therm.hu

λD=0,031 W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal λD=0,039 W/mk!

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

19
77

08

 5 cm 399 Ft/m2 

10 cm 799 Ft/m2 
15 cm 1199 Ft/m2

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1949 Ft/m2

6 cm 2124 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2474 Ft/m2

10 cm 2824 Ft/m2

12 cm 3174 Ft/m2

14 cm 3524 Ft/m2

15 cm 3699 Ft/m2

16 cm 3874 Ft/m2

18 cm 4224 Ft/m2

20 cm 4574 Ft/m2

komplett rendszer 1,5, 
szilikon vakolattal:   10 cm 

 15 cm

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati 
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2210 Ft/m2

6 cm 2419 Ft/m2

7 cm 2628 Ft/m2

8 cm 2837 Ft/m2

10 cm 3255 Ft/m2

12 cm 3673 Ft/m2

14 cm 4091 Ft/m2

15 cm 4299 Ft/m2

16 cm 4509 Ft/m2

18 cm 4927 Ft/m2

20 cm 5345 Ft/m2
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Tan szereket gyűjt a Fészek
Az iskolakezdés sok család számára lehet megterhelő 
anyagilag, de mi a helyzet vajon azokkal, akiknek köz-
ben olyan krízisbe kerül az életük, hogy gyermeküknek 
végül tőlük elszakítva kell megkezdenie az iskolát? A 
Fészek Gyermekvédő Egyesület tanszeradomány-gyűj-
tő akciója éppen ezeknek a gyermekeknek kíván segít-
séget nyújtani.

A tanszergyűjtő akció-
nak nincs meghatározott 
időtartama, bármikor szí-
vesen fogadnak ilyen jelle-
gű adományokat, mondta el 
Báló Ottília, a Fészek 
Gyermekvédő Egyesület 
igazgatója megkeresé-
sünkre. A gyűjtés célja, 
hogy az egyesület képes le-
gyen minél szélesebb tár-
házból biztosítani a krízis-
helyzetbe került családok-
ból az Érdi Átmeneti Ott-
honba vagy a nevelőszülői 
családokba érkező gyerme-
kek számára azt, amire az 
iskolában szükségük lehet. 

Ezek a gyerekek egész év-
ben akármikor érkezhetnek, 
gyakorlatilag semmiféle 
vagy nagyon csekély tan-
szerrel és az iskolai élethez 
szükséges más jellegű anya-
gi feltételekkel akár az át-
meneti otthonba, akár a ne-
velőszülői családokba, ezért 
egész évben szívesen veszik 
a tanszerektől a ruhákig és 
sportszereken át az olyan 
felajánlásokat is, amelyek 
például egy-egy szórakozá-
si, kikapcsolódás vagy kul-
turális eseményen való rész-
vételre ad lehetőséget. 

A tanévkezdés miatt jelen-
leg elsősorban az iskolakez-
déssel kapcsolatos tansze-
rekre, iskolatáskákra van 
szükségük, de annak is örül-
nek, ha egy ezeket áruló 

boltba érvényes vásárlási 
utalványt kapnak. 

A Fészek egyik fő felada-
ta, ahogy azt Báló Ottília 
megfogalmazta, az, hogy 
míg ezeknek a gyermekek-
nek a környezetükből, a csa-
ládjukból kiszakítva is kell 
élniük átmenetileg, azért az 
egyesület munkatársai igye-
kezzenek segítséget nyújta-
ni abban, hogy minél több 
dolog maradjon meg a maga 
állandóságában, hiszen ép-
pen elég nagy lelki teher ne-
kik már így is a családjuktól 
való távollét. Éppen ezért az 
átmeneti otthonba kerülő 
gyermekek általában ugyan-
abban az iskolában folytat-
hatják tanulmányaikat, aho-
vá korábban jártak, bízva 
abban, hogy néhány hét, né-
hány hónap alatt megoldód-
nak a problémák, és vissza-
kerülhetnek a saját család-
jukba.

Az adományok az Érdi Át-
meneti Otthonban, a Fészek 
Gyermekvédő Eg yesület 
központjában, a Karolina út 
3. szám alatt adhatóak le, 
ami 0–24 óra között nyitva 
áll. Báló Ottília arra kéri a 
támogatókat, hogy az ado-
mányozás előtt telefonálja-
nak a 06-23-375-843-as tele-
fonszámon, ahol érdeklődni 
tudnak arról, milyen jellegű 
adományokra van aktuáli-
san szükség. n JAN

Tizennyolc év kertbarátság
A Kertbarát Kör 2001 óta működik Érden, és ahogy 
kezdetben, úgy most is a hobbikertészeket fogja össze. 
Szombaton már a tizennyolcadik alkalommal rendez-
ték meg terménybemutatójukat, az Érdi Napok Nyitó-
fesztiválja keretében. A kiállított érdi gyümölcsök, 
zöldségek, gyógyfüvek és virágok mellett tanácsokkal, 
receptekkel, kóstolóval várták a látogatókat.

Ki hinné, hogy Érden 
megterem a gránátalma, il-
letve a gyermekfejnyi para-
dicsom? Kóstoltak már 
zölddió-befőttet, majonézes 
padlizsánkrémet? Akik el-
mentek a kertbarátkör idei 
t e r mé ny b e mut at ó já r a , 
azoknak nemcsak a sze-
mük, hanem a szájuk is jól-
lakott, frissítőnek pedig a 
gyógynövényteákból kor-
tyolhattak az érdeklődők.

Ez az idei alkalom külön-
leges volt: a kertbarátok ha-
marosan betöltik a 18. évü-
ket, azaz – ahogy Németh 
Antal elnök fogalmazott – 
nagykorúvá válnak.

– 2001-ben alakultunk, 
csupa amatőr. Azóta sincs 
profi kertészünk. Egymás-
tól tanulunk, no meg az in-
ternet, illetve könyvek se-
gítségével, és eljárunk to-
vábbképzésekre is. Tagja-
ink nagy része nyugdíjas, 
ami nem csoda: nekünk van 
igényünk a kerti munkára, 
illetve a közösségi életre, a 
fiatalabbak munka után 
erre már sajnos nem érnek 
rá – mondta lapunknak Né-
meth Antal, hozzátéve: a fi-
atalokat leginkább a gyere-
keken keresztül tudják 
megszólaltatni – ennek ér-
dekében évekkel ezelőtt el-
indították kis kertész prog-
ramjukat: a jelentkező gye-

rekeket rendszeresen mag-
vakkal, palántákkal, no 
meg jó tanácsokkal látják el 
a kertbarátok.

A kis kertészekről a klub 
másik vezetője, Ács Kata 
beszélt lapunknak. Mint 
mondta, most négy, 7–11 
éves gyerek tagja a prog-
ramnak. 

– Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy a gyerekek min-
dennapjainak részévé vál-
jon a kertészkedés, egy-
részt azért, mert így való-
színűleg felnőttként is saját 
gyümölcsöket, zöldségeket 
termesztenek majd, más-
részt így a gyerekek sok is-

meretet szereznek a növé-
nyekről is – hangsúlyozta.

A négy kis kertész a 
nagymamájuk révén lett 
tagja a programnak. Babot, 
mustármagot, borsót, para-
dicsomot nevelnek – a ter-
méseket, illetve a palántá-
kat elhozták mutatóba a 
terménybemutatóra is.

– Azért jó, ha kertészke-
dik a gyerek, mert közel ke-
rül a természethez, széles 
körű ismereteket szerez, és 
sikerélménye is van – mond-
ta mosolyogva.

Sikerélményekből a fel-
nőtteknél sem volt hiány: 
huszonhárman hozták el 
kertjük büszkeségeit a mű-
velődési központba, no meg 
a négy kis kertész is kiállí-
tott. Képviseltette magát a 
Kern Péter Kaktuszkör is, 
száznál is több kisebb és 
nagyobb kaktusszal. 

 n ÁdÁm KAtAliN

Az érdi kertekben a gránátalmától a fügéig minden megterem



12 | 2018. szeptember 5. |    program

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zárva; 
kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 12–
19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül az 
előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására.
Asztaldíj 1250 Ft. További információ Czin-
derné Bea, 06-30-597-8823
Szeptember 15-én, szombaton 9–12 óráig
A férfiak a fejükre estek!
Topolcsányi Laura–Berkes Gábor zenés 
vígjátéka
A három előadásra szóló bérletek elfogytak, 
az alkalmi belépőjegyek 3200 Ft-os áron 
korlátozott számban kaphatók
Szeptember 23-án, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
A Duna – Zalánkeméntől a Fekete-
tengerig

Tanos Miklós fényképei
Megtekinthető szeptember hónapban

KAMARATEREM
A Férfi: portrék és történetek
Szabó Ági fotós és Gálfi Saci blogger kiállí-
tása
Megtekinthető október 2-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor

Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

Guzsalyas kézimunka szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

Kertbarát Kör
A Terménybemutató kiértékelése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 7-én, pénteken 17 órakor

Kern Péter Kaktuszkör
Peru–Bolívia–Argentina–Brazília 
kutyafuttában. Előadó dr. Gyúró 
Zoltán
Szeptember 13-án, csütörtökön 18 órakor

Irodalomkedvelők klubja
Évadnyitó klubnap, felolvasás, újság 
(IRKA)
Helyszín: Érd, Radnai u. 50.
Szeptember 14-én, pénteken 15.30-tól

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

TÁRLAT
Sakk-mindörökké
Pápai János sakk-képeslap kiállítása
Megtekinthető szeptember 21-ig

PROGRAM
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
Szeptember 12-én, szerdán 10 órakor
Anyatejes világnap
Az Érdi Védőnői Szolgálat szervezésében
Szeptember 14-én, pénteken 10–12 óráig

ELŐZETES
POLY-ART kiállításmegnyitó
Szeptember 22-én, szombaton 16 órakor
Bogár Muzsika gyerekkoncert
Szeptember 29-én, szombaton 16.30 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szünnap, 
kedd-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás 
megtekintésére jogosító teljes 

árú jegy 1000 Ft,  
a kedvezményes jegy ára 500 
Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

TÁRLAT
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775
Mindennapi élet Érden a 13–16. században.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos 
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus 
újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba 
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink 
emlékére.

A múzeum tetőtéri 
előadóterme és a kocsiszín 

rendezvényekre bérbe vehető 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra. 

Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036.

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

Kézműves Klub
Nyaklánchorgolás
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 15-én, szombaton 10 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
kozossegihaz@szepesmk.hu

HETI ESEMÉNYEK

HÉTFŐNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning és testegyensúly foglalkozás
15 órakor

KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
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Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

PROGRAM
FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás az iskolakezdés jegyében
Szeptember hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
Érdi Jazzfesztivál
A Czirják Csaba Trió koncertje
Szeptember 6-án, csütörtökön 18 órakor
Angol nyelvű társalgási klub
Szeptember 10-én, hétfőn 18 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 

előre kérjenek időpontot azon 
részleg e-mail címén, telefonszámán 

vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap

Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

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

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

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

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

TÁRLAT
Tápai Nóra iparművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 22-ig

SzEpTEmbEr 10., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság    
 Érd–GVM Europe-Vác
20:40 Kor Kontroll percek 
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 24/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 11., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 SZABÓ_WOJTASIK_SZANDAI_NÉMETH 02    
20:40 Vámos miklós beszélgetős műsor 
 37. rész 2002    
 Spíró György író  
21:25 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–MÉNFŐCSANAK ESK
23:05 műábránd 
23:25 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 12., SzErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 25/90. rész
20:50 Első fesztivál                                          
 koncert-dokumentumfilm
21:50 A bíró 5. rész
 dokumentumfim 2015  
22:30 Sztárportré 161. rész

23:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:30 Fény-kép
 dokumentumfilm 
00:00 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:15 Híradó
00:30 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 13., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Sztárportré 161. rész
20:35  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság    
 Érd–GVM Europe-Vác
21:45 Kempo  
 sportmagazin
22:00  Kor Kontroll percek 
22:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:55 mozgás
 sportmagazin
23:25 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:55 párbeszéd EXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
00:15 Híradó
00:30 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 14., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll percek 
20:25 Vasúti építészet magyarországon  
 ismeretterjesztő film
21:20 Szabadulás nélkül    
 Kubassek János előadása
21:45 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép
 kulturális magazin 
22:45 mozgás
 sportmagazin

23:15 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 10.
23:45 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 15., SzOmbAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll percek
19:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:25 mozgás
 sportmagazin
20:55 Sztárportré 162. rész
21:25 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Első fesztivál                                          
 koncert-dokumentumfilm                                             
22:55 A bíró  5. rész
 dokumentumfim 2015
23:35 bibliai Szabadegyetem 25/90. rész
00:25 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:55 Tűzijáték

SzEpTEmbEr 16., VASÁrNAp
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
21:00 Vasúti építészet magyarországon  
 ismeretterjesztő film
21:55 Szabadulás nélkül        
 Kubassek János előadása
22:20 mozgás sportmagazin
22:50 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:20 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 10.
23:50 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:20 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
00:50 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
08.00 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
06.00 Aréna ism.
08.00 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.
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É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

ESÉlY tEREMtő ÖSZtÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván 
biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és 
középfokú oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási 
intézményben: 
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 
3,5-es átlagot eléri;

•	 magatartása jó vagy példás;
•	 igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltéte-
lek közül legalább egynek is 
fenn kell állnia: 
•	 a pályázó hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos 
helyzetű;

•	 családba fogadott;
•	 átmeneti nevelésben 

részesülő;
•	 védelembe vett;
•	 ideiglenes hatállyal elhe-

lyezett;
•	 utógondozói ellátásban 

részesülő.
A Köznevelési és Művelődési Bi-
zottság a pályázatok elbírálása 
során az alábbi szempontok és 
sorrend alapján dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok 
esetén az ösztöndíjban az 
ötödik évfolyamtól lehet ré-
szesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt borí-
tékban kell benyújtani személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 
3.) vagy postai úton (Polgármesteri 
Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1., Pf.: 
31.). A postai úton benyújtott 
pályázat esetében a benyújtási 
határidőn a postára adás idejét kell 
érteni. A borítékon fel kell tüntetni: 
„Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról a Pályázatok, álláshir-
detések rovatból. 

A pályázat benyújtási határide-
je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaíté-
léséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályáza-
tok érvénytelenek, ezért azokat a 
Köznevelési és Művelődési Bizott-
ság a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formailag 
megfelelő pályázatot pedig érdem-
ben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban ré-
szesülnek a tanév 10 hónapjára.
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 

bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a kifi-
zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni. Az Esélyteremtő 
Ösztöndíj megszüntetéséről a Közne-
velési és Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

tEHEtSÉGGONDOZÓ ÖSZtÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja
Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése a 
Tehetséggondozó Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és 
segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges érdi tanulók számára 
az alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan 
a város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek
A tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási 
intézményben:
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 
pályázat benyújtását meg-
előző tanévben kimagasló, de 

legalább a 4,5-es tanulmányi 
átlagot eléri.

Alapfokú nevelési-oktatási 
intézményben folytatott ta-
nulmányok esetén a tehetség-
gondozó Ösztöndíjban legko-
rábban a hatodik évfolyamtól 
lehet részesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza, 
Érd, Alsó u. 3.) vagy postai úton 
(Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, 
Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai úton 
benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel 
kell tüntetni: „Tehetséggondozó 
Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán vagy letölthető a www.erd.
hu honlapról a Pályázatok, álláshir-
detések rovatból. 
A pályázat benyújtási határide-
je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályáza-
tok érvénytelenek, ezért azokat a 
Köznevelési és Művelődési Bizott-
ság a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formailag 
megfelelő pályázatot pedig érdem-
ben elbírál. 
A döntésre jogosult a pályáza-
tok elbírálása során az alábbi 

szempontok és sorrend alapján 
dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe 
venni a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó 
tanulmányi eredményén túl figye-
lembe veheti a műveltségi vagy 
szakmai versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónap-
jára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a kifi-

zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulékfizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intéz-
mények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság

Közérdekű pályázat

Közérdekű pályázat
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén 

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a 151/2018.
(VI.28.) határozata alapján Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személy-
szállítási közszolgáltatási szerző-
dés keretében történő ellátására 
pályázatot ír ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
1. A kiíró neve, címe, telefon- 

és telefaxszáma:
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Tel: 06 23/522-300/276 mellék, 
fax: 06 23/522-343
Kapcsolattartó: Magyar Gábor 
forgalomtechnikai ügyintéző

2. Az eljárás tárgya:
Érd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás 
ellátása közszolgáltatási szerző-
dés keretében, ezenkívül a szük-
séges menetrenddel kapcsolatos 
információk, jegyek és bérletek 
árusításának biztosítása. A 
személyszállítást meghatározott 
menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelmény-
rendszert, az alkalmassági 
feltételeket, valamint a pályázat 
benyújtásához szükséges 
információkat a pályázati kiírás 
tartalmazza.

3. A pályázaton való részvételt 
feltételei:
A pályázat nyílt. A pályázaton 
pályázóként részt vehetnek azon 

belföldi vagy külföldi székhelyű 
gazdálkodó szervezetek, egyéni 
vállalkozók vagy ezeknek 
konzorciumai, amelyek meg-
felelnek a pályázati kiírásban 
foglalt feltételeknek. Az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli
székhellyel rendelkező szol-
gáltató csak abban az esetben 
vehet részt, ha országában is 
biztosított a menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedésben a 
nemzeti elbánás a külföldiek 
számára.  Közszolgáltatási szer-
ződés csak a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerint átlátható szervezetnek 
minősülő közlekedési szolgálta-
tóval köthető.

4. A pályázati kiírás beszerzési 
lehetőségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének 
határideje a benyújtási határidő 
napja.  
A pályázati kiírás ára: 100 000 
Ft+áfa. A kiírás ellenértékét 
átutalással vagy csekken telje-
sítheti Érd Megyei jogú Város 
Önkormányzata költségvetési 
bankszámlájára. A befizetés iga-
zolásának ellenében vehető át a 
pályázati kiírás dokumentációja. 
Helye: Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1., fszt. 
1. A pályázati kiírás megvétele 
az előfeltétele a pályázaton való 
részvételnek. A megvásárolt 
pályázati kiírás másra át nem 
ruházható.

5. A pályázat benyújtásának 
határideje:
2018. október 16. napja, 10.00 
óra.

6.  Az elbírálás módja és szem-
pontjai:
Az önkormányzat illetékes 
bizottságainak javaslata alapján 
a pályázat eredményének 
értékelése a 2018. októberi 
közgyűlésen történik.
A pályázati kiírásban megha-
tározott alkalmassági követel-
mények és bírálati szempontok 
alapján az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot benyúj-
tó pályázóval köthető meg a 
közszolgáltatási szerződés.

7. Az eredményhirdetés és 
szerződéskötés legkésőbbi 
időpontja:
Eredményhirdetés: 2018. 
október havi közgyűlésen
Szerződéskötés: legkésőbbi 
időpontja 2018. november 20.

8. A szolgáltatás megkezdé-
sének határnapja: 2019. 
január 1. 

9. A szerződés időtartama: 
2019. január 1. napjától 
2020. december 31. napjáig.

10. A pályázat benyújtásával 
kapcsolatos információ 
kérhető:
•	 Telefonon: 06 23/522-

300/276 melléken,
•	 Személyesen: a Városfej-

lesztési és Városüzemelte-
tési Irodánál, ügyfélfoga-
dási időben:

•	 Hétfő: 13.00–18.30, 
szerda: 8.00–16.30 óráig. 

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarítói

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges 
feladatok: intézményi takarítói feladatok.
Munkakör betöltésének feltételei:
•	 minimum 8 általános iskolai 

végzettség;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•	 önéletrajz;
•	 végzettséget igazoló bizonyítvány 

másolata;

•	 erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a pályázat elbírálását követő-
en azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 27. A pályázati kiírással 
kapcsolatos további információt Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató nyújt a 06-23-
365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázat Érdi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 
Géza út 1/b);

•	 elektronikus úton a gardonyi.erd@
gmail.com e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 28.

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) 
Korm. határozata értelmében a 
téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek a 
fűtési költségek viselésével ösz-
szefüggésben.

A támogatást a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben 
nem részesült, gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkező háztartások igényel-
hetik.

A kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkező háztartások 
nem jogosultak az igénybejelen-
tésre.

Háztartásonként egy darab 
igénybejelentés nyújtható be 
a helyi önkormányzatnál 2018. 
október 15-ig, amely határidő 
elmulasztása jogvesztő.

Az igénylőlap letölthető a www.
erd.hu honlapról.

Átvehető Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán vagy a Polgármes-
teri Hivatal Humán Iroda Szociál-
politikai Csoportjánál.

Közérdekű tájékoztatás

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!

Ha valaki illegális szemétlerakást észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon, illetve e-mail címen  

tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890, 06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Idősklub

intézményi takarító kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: takarítási és kisegítő 
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 8 általános;
•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 24. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 

információt Galambosné Póder Mária 
nyújt, a 06-23-520-362-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának  
módja:
•	 elektronikus úton Galambosné 

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

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

A pályázat elbírálásának  
határideje: 2018. szeptember 26.
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 12. 02–2023.12.01.), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári út 69.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendel-
kező 368/2011. (XII.31.) Korm. rende-
let 11. §-ban meghatározott felada-
tok ellátása az önállóan működő és 
gazdálkodó Érdi Közterület-fenntartó 
Intézmény vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. 
rendelet, valamint az Érd Megyei 

Jogú Város fenntartásában működő, 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél dol-
gozó közalkalmazottak juttatásainak 
szabályairól szóló 25/2008. (V.30) 
önkormányzati rendelet előírásai az 
irányadók, az egyéb juttatások meg-
állapítása a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével a fenntartó 
intézményre vonatkozó döntései 
alapján történik.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti felsőoktatásban szerzett 
végzettség és emellett okleveles 
könyvvizsgálói vagy államház-
tartási mérlegképes könyvelői 
szakképesítéssel vagy az enge-
délyezés szempontjából ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel, 
vagy gazdasági vezetői, belső 
ellenőri, érvényesítői, pénzügyi 
ellenjegyzői – 2012. január 1. 

előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői 
–, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti feladatok 
ellátásában költségvetési szerv-
nél legalább ötéves igazolt 
szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakké-
pesítéssel vagy felsőoktatásban 
szerzett gazdasági szakképzett-
séggel kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. § 
(3) bekezdése szerinti nyilván-
tartásban és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint 
a szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelke-
ző, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: KIRA program ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. december 2.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 31. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 

információt Péterfia Krisztina nyújt, a 
06-23-522-366-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-15/2018., valamint a 
beosztás megnevezését: gazdasági 
vezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat postai úton, 
a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban, fizetési igény 
megjelölésével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést meg-
előzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésének megfelelően 
létrehozott legalább 3 fős 
bizottság hallgatja meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Szociális Gondozó Központ

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 11. 01–2023. 10. 31.), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest me-
gye, 2030 Érd, Emma u 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról ren-
delkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 11. §-ban meghatározott 
feladatok elvégzése az Érd MJV 
Szociális Gondozó Központnál mint 
önállóan működő és gazdálkodó 
intézménynél.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 

valamint a 257/2000. (XII.26) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése 
szerinti felsőoktatásban szer-
zett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel 
vagy az engedélyezés szem-
pontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítéssel, vagy gaz-
dasági vezetői, belső ellenőri, 
érvényesítői, pénzügyi ellen-
jegyzői – 2012. január 1. előtt 
az Áht. szerinti ellenjegyzői 
–, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Szt.) 150. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költ-
ségvetési szervnél legalább 
ötéves igazolt szakmai gyakor-
lattal, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízást 
az kaphat, aki az intézményi 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

•	 szerepelnie kell az Szt. 151. 
§ (3) bekezdése szerinti nyil-
vántartásban és rendelkeznie 
kell a tevékenység ellátására 
jogosító engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint 
a szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelke-

ző, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 KIRA program ismerete;
•	 CGR program ismerete.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 részletes szakmai önéletrajz;
•	 3 hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

•	 a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul;

•	 a pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. november 1.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 11. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Érsek Sándorné nyújt, a 
06-20-562-7290-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Alsó utca 1-3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-16/2018., valamint a 
beosztás megnevezését: gazdasági 
vezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat postai úton, 
a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott 
példányban, fizetési igény 
megjelölésével kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § d) pontja 
alapján Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere dönt;

•	 a pályázókat a döntést meg-
előzően a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdésének megfelelően 
létrehozott legalább 3 fős 
bizottság hallgatja meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

iskolai és óvodai szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: iskolai és óvodai szociális 
segítői feladatok ellátása érdi köznevelési 
és közoktatási intézményekben.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 Főiskola, felsőfokú szociális alap-

végzettség, okleveles pszichológus, 
pszichopedagógus, mentálhigiénés 
szakember, felekezeti szociális 
munkás, viselkedéselemző, okle-
veles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kog-
nitív- és viselkedésterápiás konzul-
táns, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: 

óvodapedagógus, tanító, tanár, ne-
velőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittantanár;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 26. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 

címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító-
számot: 1/496/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: iskolai és 
óvodai 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 

szakirányú végzettséggel lehet-
séges;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a 
pályázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 28.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
•	 a szociális és mentálhigiénés 

problémákkal küzdő egyének, 
családok és közösségi cso-
portok segítése a társadalmi 
integráció érdekében;

•	 a szociális biztonság meg-
teremtéséhez kapcsolódó 
ellátásokról és szolgáltatások-
ról, valamint azok igénybevé-
telének formáiról megfelelő 
tájékoztatás biztosítása.

Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichopedagó-
gus, mentálhigiénés szakember, 
felekezeti szociális munkás, 
viselkedéselemző, okleveles 
szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittantanár;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 26. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 06-23-520-362-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/497/2018, 
valamint a munkakör megneve-
zését: ssaládsegítő;

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

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

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

a megjelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot be-
nyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll mó-
dunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek megfelel

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. szeptember 28.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ
Női-Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a szociális munka eszközeivel és 

módszereivel segítséget nyújt az 
utcán életvitelszerűen tartózkodó 
egyéneknek az életvitelük javí-
tásában, ügyeiknek intézésében, 
és hozzájárul a családi és társas 
kapcsolatok újrafelvételéhez;

•	 krízisidőszakban napi szinten kap-
csolatot tart a hajléktalan szemé-
lyekkel, csoportokkal és biztosítja 
számukra az életfenntartáshoz 
szükséges feltételeket.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális alap-

végzettség, közösségi szociális 

munkás vagy szociálpedagógus, 
szociális menedzser, okleveles 
szociális munkás, okleveles szoci-
álpolitikus;

•	 magyar állampolgárság;
•	 büntetlen előélet;
•	 cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz, motivációs 

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványmásolat;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 26. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Galambosné Póder Mária nyújt, a 
06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 1/498/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: utcai 
szociális munkás;

•	 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 határideje: 
2018. szeptember 28.
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Barlangok titkai
A barlangok legtöbbünk számára rejtett világába repí-
tette el a kisebbeket és nagyobbakat szombaton a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum, amely harmadik alkalommal 
rendezte meg családi napját az Érdi Napok keretében.

3D-s képekkel illusztrált 
előadás Budapest és a világ 
csodálatos barlangjairól, 
képes kalandozás denevér-
országban, kézműveske-
dés, cseppkőmustra – a csa-
ládi nap programját úgy 
állították össze, hogy a ki-
csik és a nagyok is megta-
lálják a nekik valót – mond-
ta lapunknak Mácsai Anet-
ta, a múzeum igazgatóhe-
lyettese.

– A legkisebbek barlan-
gászmanó-képzésben ve-
hettek részt, és különféle 
feladatokat kellett teljesíte-
niük: denevértekével játsz-
hattak, barlangi pókot kel-
lett kivezetniük a labirin-
tusból, volt cseppkősimoga-
tó, állatfaj-párosító, és lát-
hattak egy valódi barlangi-

medve-koponyát is. Kézmű-
ves asztalainknál pedig to-
bozdenevért és fejlámpát 
készíthettek a gyerekek – 
sorolta a családi nap fő-
szervezője, aki kérdésünk-
re elmondta azt is: sok gye-
reknek nem nyílik módja 
arra, hogy eljusson egy-egy 
cseppkőbarlangba, mások 
pedig félnek, nem szívesen 
lépnek be ilyen helyekre – 
számukra különlegesen 
hasznos lehet egy-egy ilyen 
program.

Egri Csaba vetített képei 
nemcsak azokat varázsol-
ták el, akik még sosem jár-
tak cseppkőbarlangban, 
aki nézi őket, valóban azt 
érzi, ő maga is ott áll a bar-
lang talaján.

– Nemcsak a látványra, 
hanem a háttérinformációk 
átadására is törekszünk, 
ugyanis olyan helyszíne-
ken fotózunk, ahová na-

gyon kevesen juthatnak 
csak el – hangsúlyozta Egri 
Csaba. Kérdésünkre el-
mondta: Magyarországon 
több mint négyezer barlang 
van, ebből tíz látogatható a 
nagyközönség számára, és 
van még húsz, amely nincs 
kiépítve, és csak speciális 
felszereléssel látogathatók.

A barlangok után követ-
keztek a denevérek: Forrá-
sy Csaba fotóművész – aki 
természetfotóival több díjat 
nyert már – mutatta be ké-
peit, Képes kaland denevér-
országban címmel. A fotó-
művész negyven éve fény-
képez denevéreket.

– Kevesen tudják: ha nem 
akarják kifejezetten meg-
fogni, a denevérek veszély-
telenek az emberekre, nem 

szoktak belerepülni az em-
berek hajába sem. Annál 
hasznosabbak viszont – 
hangsúlyozta lapunknak a 
fotóművész, akitől megtud-
tuk azt is: Magyarországon 
huszonnyolcfajta denevér 
él, mindegyik védett.

Mint Mácsai Anetta rá-
mutatott, a legtöbb ember 
viszolyog ezektől az álla-
toktól, főleg a felnőttek.

– Tudni kell, hogy ma a 
Földön a denevérek kipusz-
tulófélben vannak, fajtáik 
negyven százaléka védett. 
Élőhelyük lecsökkent, 
gyakran templomtornyok-
ba, panelházakba költöz-
nek be. Meg kell tanulnunk 
velük együtt élni, annál is 
inkább, mert nagyon hasz-
nos állatok, nagyon sok 
szúnyogot, kártevőt irta-
nak ki – zárta szavait a mú-
zeumpedagógus.

QQ ÁdÁm K.

Les zakadt az ég a Kiscsillag alatt
Bár Lovasi András arra 
buzdította a közönséget, 
mikor elkezdett zuhogni, 
hogy most legalább csajoz-
hat az, akinél esernyő van, 
de végül a vihar miatt a 
programoknak szombaton 
este 7 óra körül vége sza-
kadt. Legalábbis a Főtéren, 
merthogy a múzeumkert 
fedett kocsiszínjében a 
Queen Tribute Band kitar-
tóan zenélt tovább az eső 
elől ide menekülő közönség 
legnagyobb örömére.

A Főtér környékén lakók 
szombaton tízkor hatalmas 
dübörgésre ébredhettek a 
tízéves százhalombattai 
Metronóm Dobiskola tanít-
ványainak köszönhetően, 
akik rendkívül nagy lelkese-
déssel és elképesztő lendü-
lettel verték a tamtamot. 
Közben a múzeumkert bejá-
ratánál elfoglalta a helyét a 
kitelepült felnőttkönyvtár, 
akiknél könyvjutalmakért 
lehetett tudásunkat bizonyí-
tani a krimi, a helyismeret 
és az utazás témakörében. A 
sétálóutcát ellepték az áru-
sok mindennel felfegyver-
kezve, ami csak szem-száj-
nak ingere lehetett, a Föld-
rajzi Múzeum kertje pedig 
igazi fekete lyukká vált a 
gyerekek számára, akiket 
elnyelt a sokféle, izgalma-
sabbnál izgalmasabb prog-
ram, és csak sötétedéskor 
vetett ki onnan, akkor is de-
nevérrel, kézműves porté-
kákkal és különféle ásvá-
nyokkal a kezükben.

Kora délután felpezsdült a 
Főtér és megtelt élettel, job-

ban mondva tánccal, a Mas-
ters SE sokszoros bajnok 
akrobatikus rock & roll tán-
cosainak és a J.P. Dance 

Company táncos villámcső-
dületének köszönhetően. 
Utóbbiak maguk is szó sze-
rint betöltötték a teret, hi-
szen az ÉN Feszt alkalmából 
a törökbálinti, az érdi és a 
százhalombattai tanítvá-
nyaik is együtt táncoltak, 
sőt, a színpadon Helfy Ale-
xa, az esztergomi Musical 
Akadémia JP fekete hangú, 
tizenöt éves tanítványa is 
énekelt egy olyat, hogy abba 
beleremegett a főtér.

Ekkor már láthatóan meg-
nőtt az egy négyzetméterre 
jutó rasztahajú és Ocho Ma-
cho-pólóba öltözött emberek 
száma, nemsokára pedig jött 
is ennek megfelelően a nyolc 
pasi a színpadon, és olyan 
show-t nyomott, mintha csak 
a Sziget Nagyszínpadán lett 
volna, amit a közönség per-
sze hálásan fogadott.

Arról, hogy az Ocho Ma-
cho és a Kiscsillag között 
egy pillanatra se üljön le a 
hangulat, a teret betöltő sal-

sások gondoskodtak Németh 
Sándor, a Karibi Tánc Klub 
vezetőjének és táncosainak 
köszönhetően, akiknek 

olyannyira a vérében van a 
latin tánc és a lábukban a 
bugi, hogy amikor a Főtéren 
felváltották őket a zumbá-
sok, ők áttelepültek a sétáló-
utca elejére, és ott folytat-
ták, ahol abbahagyták.

Végül bár Lovasi András 
hiába csapott a húrokba még 
jóval a hivatalos koncertkez-
dés előtt, és hiába sürgette 
viccesen együttesét, a Kis-
csillagot, hogy gyorsan játsz-
szanak, mert közeleg a vi-
har, este 7-kor tényleg lesza-
kadt az ég, és bár a közönség 
is, a zenekar is igen kitartó 
volt, félbe kellett szakítani a 
koncertet.

Wolf Katalin, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
igazgatója az ÉrdMost.hu-
nak elmondta: jelesre vizs-
gázott az intézkedési terv 
vészhelyzet esetén a rendez-
vényen, hiszen a radaron 
sem lehetett előre látni, 
hogy ekkora vihar lesz. Hir-
telen, néhány perc alatt áll-
tak össze a felhők és sza-
kadt le az ég.

– Mivel az Érdi Napok egy 
egész heti programsorozat, 
azt reméljük, hogy sokan ta-
lálnak még kedvükre való 
szórakozási és kikapcsoló-
dási lehetőséget, ilyen példá-
ul az Érdi Jazz Fesztivál, de 
az Érdi Napok szép zárása 
lesz majd az Érdi Szüret, az 
ófalusi pincesoron, remél-
jük, hogy a minőségi progra-
mokat megkíméli szombaton 
az időjárás – zárta szavait 
az igazgató.

Aki mindenesetre ott volt 
a Főtéren legalább a kora 
délutáni programoktól, az 
megtapasztalta, miféle eufo-
rikus érzés az, amikor több 
százan táncolnak, énekel-
nek, örülnek egy zenére. 
Azaz azt, hogy a zene is ké-
pes arra, hogy összehozzon 
minket.

QQ JaKab-aponyi noémi

A cseppkősimogató nem csak a gyerekek érdeklődését keltette fel

+++képalá+++
XVIII/2
XVIII/3

A Karibi Tánc Klub táncosainak a vérében van a salsa és a lábukban 
a bugi  (Fotó: JAN)

Lovasi András és a Kiscsillag az utolsó pillanatig dacolt a szupercel-
lával  (Fotó: Boros)

Driving Mobile Media Innovation

JELENTKEZZEN MOST!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

... és hogy miért érdemes minket választani?

További információ: 

06 23 534 111

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

Bérfejlesztést hajtunk végre 2018. 10. 01-tõl

Kiemelkedõen magas, 70%-os mûszakpótlék

Tervezhetõ munkaidõ beosztás 2 havi

munkaidõkeretben

Évente kétszer teljesítmény bónuszt fizetünk

Ingyenes SZÁLLÁS és BUSZJÁRAT biztosítása

Belépését külön BÓNUSSZAL jutalmazzuk!

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

Feltételek:

> folyamatos 6/2-es mûszakrend vállalása <

> sikeres felvételi teszt <

> kiváló látás <

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!
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 raktárvezetőt 
keres 

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Számítógép irodai szintű ismerete (Word, 

Excel, Outlook, stb.) és alkatrészek ismerete 
elvárás, angol nyelv előnyt jelent. 

Jelentkezni Hegedűs Andor 
beszerzési vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
hegedus.andor@homm.hu  

vagy 36-20-334-4060 

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft. 
alkatrész raktárába
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A Napfény Otthon Alapítvány  
Fő utcai Idősek Otthona azonnali 

belépéssel teljes munkaidős 
szakképzett ápolókat,  
szociális gondozókat 

keres! 
A közalkalmazotti bérbesorolás 

mellett kiemelt cafeteriát 13.és 14. 
havi fizetést biztosít.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
az ofalu@napfenyotthon.hu 

e-mail címen, érdeklődni a  
06-23-369-369-s telefonszámon lehet.
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Érdi Tesco Schwarzkopf szalonjába 

jelentkezését várjuk!

Elvárásaink: fodrász végzettség, 
felelősségteljes munkavégzés

Amit kínálunk: főállású, alkalmazotti 
jogviszony, kimagasló bérezés, állandó 

szakmai fejlődés

Jelentkezés: 06306020025,  
emoke.teremy@szalonskiccfodraszat.hu

fodrászok
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Érdeklődni: 06-20-379-42-77
e-mail cím:  

csicso33@gmail.com

ÉRDI munkahelyre

keresek, 24-48 óra
nyugdíjas személyében !

személy - vagyonőrt

17
22

12

19
04

55

�	Az Ön feladatai:
ū  Kábel- és csatlakozórendszerek  

összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és –összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū Címkézés és csomagolás

�	Az Ön profilja:
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

�	Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége

Ha felkeltettük érdeklődését,  
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben. 

artec systems Hungaria Kft. 
Tel: +36 (23) 428-337 

E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Női munkavállalót keresünk 
kábelkonfekció gyártására

Gépbeállító CNC és hagyományos
forgácsoló gépekhez

(bruttó 334 000 - 440 000 Ft-ig*. Gépipari képzettség feltétel, 
hasonló munkakörben eltöltött üzemi gyakorlat előnyt jelent. )

CNC/automata gépkezelő
(bruttó 195 000 - 348 000 Ft-ig*. Fémipari képzettség, 

vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.)

* Norma teljesítés esetén garantált legalacsonyabb jövedelem ill. a norma túlteljesítése
esetén, többműszakos munkarendben számos dolgozónk által elért havi jövedelem.

- 2 és 3 műszakos munkarend
- Betanítás a próbaidő alatt
- Jelenléti prémium évente kétszer az alapbér 50 – 50%-áig 
- Kafetéria pénzben
- Toborzási jutalom
- Munkába járási támogatás adómentesen
- Rendezett, határozatlan idejű munkaviszony

Kludi Szerelvények Kft. (a német Kludi Csoport magyar leányvállalata)
2049 Diósd, Homokbánya út 75.
Érdeklődni: 06-30-318 98 06 (este és hétvégén is)
e-mail: allas@kludi.hu

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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ÁLLÁST KÍNÁL

Építőiparban képzett zsaluácsot, te-
tőácsot illetve segédmunkást kere-
sünk. 06-20-4938387

*72877*

Keresek építőipari segédmunkáso-
kat. 06-30-9-348008

*98625*

Keresünk rendes társaságba meg-
bízható festő munkatársakat magas 
kereseti lehetőséggel. 06-30/9349-
576.

*89387*

Nyugdíjas munkavállalókat kere-
sünk Érdre, könnyű, betanított mun-
kára. Délelőtti és délutáni műszak-
ban, kimagasló órabérrel. Érdeklőd-
ni: 06203962869, 06202150837 Észa-
ki Szomszédok Nyugdíjas Szövetke-
zet.

*01957*

Szakképzett varrónőt keresek, tel-
jes vagy részmunkaidőben, bedol-
gozót is! Nyugdíjas is lehet! Ballagá-
si ruhák készítését vállaljuk! 06-30-
65-70-762

*98132*

Konténeres teherautóra 
keresünk sofőrt  

törökbálinti telephellyel. 
Fizetés: 300.000-350.000 Ft között. 
06-20/934-6354
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat. 
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés. 

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Galvánüzembe betanított munkára 
munkatársakat keresünk.  

Azonnali kezdés! Családias hangulat,  
jó kereseti lehetőség. 

06-20-9819-460 19
46
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Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Érdi szabászatra nemdo-
hányzó női munkaerőt kere-
sünk 35-50 év között 6 órás, 
bejelentett munkavégzésre.

Elvárás: szabászati gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet: 
30/4474235.

RedőNy

Méretre, garanciával
Redőny javítás s.O.s.!
Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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VeGyeS

Garázsvásár szombatonként 9-15 
óráig a Bakonyi utca 36-ban. Búto-
rok, szőnyegek, háztartási és dísztár-
gyak. 06-23-377-576

*01549*

Kis szőlőprés darálóval és üvegbal-
lonokkal eladó. 06-70-226-6766

*00001*

50-es, 60-as, 70-es évekből bútoro-
kat, és kiegészítő dísztárgyakat vásá-
rolok! 06-70-2825381

*72811*

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

HAGYATÉKOT, FESTMÉNYEKET, RÉGI 
BÚTOROKAT, PORCELÁN, BRONZ, RÉZ 
ÉS EZÜSTÖT, CSILLÁRT, RÉGI ÓRÁKAT, 
SZŐNYEGET, KITÜNTETÉSEKET, RÉGI  

PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK. 

ANTIKVITÁS

06-20-525-1211
LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!
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karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására, 

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,  
könnyű fizikai munka.  

Jó csapat, bejelentett munkaviszony és fix fizetés. 
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1. 

(Harbor Logisztikai Park). 
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.  
(szombaton nincs munkavégzés)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
küldje el önéletrajzát  

a signummotor@gmail.com e-mail címre.
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Feltétel:
 ( sportos, kiváló fizikai erőnlét
 (  kiváló  fejben számolási 

képesség
 ( alapszintű számítógépes ismeret
 (  két műszakos munkarend 

vállalása

Előny:
 (  kereskedelmi, raktározási 

gyakorlat
 ( targoncavezetői engedély

REGIO JÁTÉK  
törökbálinti bevásárló központjába

munkatársat keres

Érdeklődni lehet:  
csoma.aniko@regiojatek.hu

Csoma Anikó
+36-30-469-0786

raktáros

16
81

34

Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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Raktárost  keresünk a MAPEI Kft. sóskúti gyárába!  
„Biztos munkahely és a Mapei a második családom. Ez a csapat összetart jóban-rosszban!”   
– mondta Zsitnyányi Ottó raktáros , aki 12 éve erősíti a Mapei csapatát!

Ha Te is szívesen dolgoznál egy olyan munkahelyen, 
•	 ahol jóval az átlag raktárosi bér feletti kereseti lehetőség van
•	 ahol egymást segítő munkatársak csapatban  dolgoznak,
•	 ahol a cég céljai mellett a vezetők törődnek azzal is, hogy Te és a családod céljai is megvalósuljanak,
•	 ahol kíváncsiak a véleményedre és törődnek azzal is, hogy jól érzed magad,
•	 ahol szakmai és személyi fejlődésed biztosítva van, 

akkor ne keress tovább, nálunk a helyed!

Fentiekért cserébe elvárjuk Tőled a következő feladatok pontos, lelkiismeretes elvégzését:    
•	 a beérkező és kiszállításra kerülő anyagok kezelése
•	 termékek összekészítése szállításra (kommissiózás)
•	 a termékek mennyiségi ellenőrzése 
•	 az anyagmozgások nyomon követése

Ha fontos Neked, hogy törődjenek veled és elismerjék a munkádat,  
akkor jelentkezz hozzánk még ma!

Önéletrajzokat Mapei Kft. 2040 Budaörs, Pf.6. vagy az allas@mapei.hu  címekre várjuk!
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ÁLLAT

ÁLLATORVOS. Házhozjáró. Mikro-
chip. Veszettség ellen védőoltás. Dr. 
Matejevszki Aszen 06-20-216-6979

*70117*

ALBÉRLeT KÍNÁL

Érden 1 szoba összkomfortos lakás 
egy vagy két fő részére kiadó. 06-20-
2681019

*99945*

Különálló szoba-konyha-fürdőszo-
ba (60 nm) kiadó. 06-70-907-8799

*91663*

INGATLAN

Diósdon ipari övezetben 932 m2-
es telek 122 m2-es félkész épülettel 
bérbeadó. 06-70/311-3260.

*90690*

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

TÁRSKeReSÉS

Magányos? Társra vágyik? Hívja Fe-
hér Orchidea Társközvetítőnket. 06-
20-487-6047, 06-30-974-1056

*76649*

VÁLLALKOZÁS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás  
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)  

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Ács és kőművesmunkát, új és ré-
gi tető átrakását, palatető felújítását 
(bontás nélkül), beázás és viharkár 
elhárítását legolcsóbban vállalom. 
06-70-5882701

*72830*

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok, 
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 ton-
nás tgk., billencs, ponyvás, autó-
mentő. 06-20/432-7087.

*90350*

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*75836*

Tető építése, régi tető átrakása, be-
ázás és viharkár elhárítását vállalom, 
kisebb javításokat, kőműves munkát 
is! 06-30-566-9051

*72832*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, 
mosógép és mosogatógép bekötés. 
70/642-75-26.

*69751*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók szeptemberben 30-50%-os 
kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak 
+10% kedvezmény! 06-70-676-7722.

*98955*
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Érdi pékmintaboltba keresünk 
gyakorlattal rendelkező 

eladót
Állásegyeztetés: 06-23-365-735 vagy 
samolkft@samol.t-online.hu

185870

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. 06-70-395-88-78
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77Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861
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Remek hangulatú idénykezdés
Az ÉRD női kézilabdacsa-
patának Győr elleni felké-
szülési mérkőzését követő-
en számos lelkes szurkoló 
maradt tovább az ÉRD Aré-
nában, hiszen elkezdődött 
a második szezon az ama-
tőr játékosok számára.

Mint Maurer Szandra, az 
amatőr kézilabdázók edzé-
seit tartó tréner elmondta, 
az első edzés inkább barát-
kozós jellegű, hiszen sok új 
kézilabdaszerető próbálta ki 
magát. A kiváló hangulatú 
edzés nemcsak a szezonnyi-
tóra érvényes, hiszen az 
amatőr kézilabdázók a já-
ték, illetve az NB I-es csapat 
szeretete miatt járnak az 
edzésekre – szép számmal.

– Nagyon jó hír, hogy eny-
nyire sikeressé vált az ama-
tőr kézilabda, amely egye-
dülálló az országban. Sok 
szurkolónk van, sok érdi la-
kos, akik amúgy is szeretik 
a kézilabdát, az NB I-es csa-
patot, vagy éppen gyermeke-
ik itt játszanak és így talál-
ták meg a kézilabdát – mond-
ta Maurer Szandra.

– A tavalyi szezonnyitón 
kezdtem, nagyon jól éreztem 
magam, jó mozgásokat lehet 

gyakorolni. Családias kör-
nyezet van, ha úgy van, ho-
zunk innivalót, mindenki süt 
és tényleg remek hangulat 
van. Nagyon jó program! – 
fogalmazott az ÉRD egyik 
törzsszurkolója, Fazekas-
Kovács Richárd.

A családias hangulat az 
amatőr kézilabdázók mellett 
az egész csapatra érvényes, 
amelyet jelez, hogy az ÉRD 
fiatal jobbszélsőjének, Ki-
rály Rékának édesanyja, 
Király Regina is aktív tagja 
az amatőr együttesnek.

– Réka egyik csapattársá-
nak anyukája miatt kezdtem 

el, nem az első edzésre jöt-
tem, de nagyon megtetszett, 
mert nagyon régen, még ál-
talános iskolás koromban 
kézilabdáztam, nagyon jó 
volt visszatérni újra – mond-
ta Király Regina, aki el-
mondta, számára a mozgás 
volt a lényeges, s ő azokat a 
mozgásokat szereti, ame-
lyekben játék van.

A jó hangulatú edzések 
mellett egymás között ugyan 
meccseket is játszanak a 
csapatok, de itt inkább csak 
a játékosok számolják az 
eredményt.

QQ DB

Birkózó családi nap
Szeptember 16-án családi napot rendez a faház bú-
csúztatásával egybekötve az Érdi Spartacus SC Érd 
MJV Önkormányzatának, a Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskolának és a lelkes szülőknek a közremű-
ködésével.

A Spartacusnál nagy ha-
gyománya van a családi 
napnak, amelyet idén 
szeptember 16-án rendez-
nek a Batthyány Sportisko-
lai Általános Iskola udva-
rán. Az eseményen bárki 
részt vehet, s különböző 
színes programokat pró-
bálhat ki a testmozgás 
mellett, emellett betekin-
tést nyerhetnek a birkózás 
és a szumó világába. Reg-
gel nyolc órától Barta Sán-
dor és Tar Mihályné gyűj-
tik maguk mellé a lelkes 
kuktákat, akik elkészítik 
az ebédet. Ezt követően a 
fiúk és lányok (hatéves 
kortól) kipróbálhatják a 
Spartacus két sportágát, 
majd kötetlen beszélgetés 
lesz az egyesület idei szu-
mó világ- és Európa-bajno-
kaival és edzőikkel, Südi 
Gáborral, Bíró Attilával, 
Délczeg Józseffel és Végh 
Richárddal.

9.30-tól kezdődik a foci-
bajnokság, az asztalite-

nisz-verseny, illetve az íjá-
szat, emellett a különböző 
kézműves foglalkozások és 
a csokievőverseny is. 10 
órától snapszer és römivia-
dalok is indulnak, majd a 
Nagy István Ultikupán is 
elindulhatnak az érdeklő-
dők a nyereményekért.

12.30-tól rendezik az ün-
nepélyes megnyitót, ahol 
kihirdetik a versenyek 
győzteseit. A versenyen in-
duló ételek közül többfős 
zsűri választja majd ki a 
legjobbat. Ezt követően 
folytatódik a snapszerver-
seny, illetve ekkor rendezik 
az ultiverseny döntőjét is. 
Aki pedig levezetné az ebé-
det, az még zumbázhat is.

A családi napra jelent-
kezni lehet szeptember 10-
ig Tar Mihálynál, a 06-
20-941-9618-as telefonszá-
mon, az mtar@vivamail.
hu-n, illetve az erdispar-
tacus@gmail.com e-mail 
címen.

QQ -D-

Lük tető játék  
kapusbravúrral
A TARR Andráshida SC ellen is megőrizte veretlenségét 
az Érdi VSE, amely Mojzer György duplájával, Melczer 
Vilmos góljával, illetve Kertész Ferenc tizenegyesvédé-
sével 3–0-ra győzött az NB III Nyugati csoportjának ötö-
dik körében.

Remekül kezdte az And-
ráshida SC elleni mérkőzést 
az Érdi VSE, hiszen már rög-
tön az első percben megsze-
rezhette volna a vezetést, de 
egy jobb oldali kiugratás 
után a kiszorított helyzetben 
lévő Mojzer György lövését 
a kapufa segítette szögletre. 
Ezt követően az érdieknek 
nem kellett sokat várni a ve-
zető gólra, Koós Gábor bal 
oldali beadása után Mojzer 
remekül érkezett a hosszún, 
Czirjék Mártont kicselezve 
pedig az üres kapuba lőtt 
(0–1).

A folytatásban ritmust vál-
tottak a hazaiak, de egy tá-
voli lövést leszámítva az érdi 
kapu nem volt veszélyben, 
majd az érdiek is felgyorsí-
tották a játékot, s Kelemen 
Patrik révén már az első 45 
percben eldönthették volna a 
három pont sorsát, de a Zala 
megyeiek a gólvonalról is 
menteni tudtak.

A fordulás után eleinte az 
érdiek veszélyeztettek töb-
bet, de az első percek után az 
Andráshida birtokolta többet 
a labdát, ez azonban nem pá-
rosult helyzetekkel. Mégis 

egyenlíthetett volna a házi-
gazda, hiszen a 70. percben 
büntetőhöz jutott, de Bíró 
András jobbra menő lövését 
Kertész Ferenc kivédte.

Ez pedig nagy lökést adott 
az érdieknek, akik néhány 
perccel később Mojzer 
György egyéni akciójából 
megduplázták előnyüket, 
miután a támadó tizenhatról 
a védők szorítása ellenére 
lőtt el Czirjék mellett a hazai 
kapuba (0–2).

Nem sokkal később a ven-
dégek végleg lezárhatták 
volna a meccset, de a bal ol-
dali akció után Németh Gá-

bor Vince passzát Koós Gá-
bor a blokkba lőtte. A hajrá 
lüktető játékot hozott, az 
utolsó percekben azonban 
Németh Gábor Vince nagy 
ziccert hibázott el. A ráadás-
ban aztán Melczer Vilmos is 
eredményes volt, amikor re-
mekül ismerte fel a helyzetet 
és a tizenhatosról a kint álló 
kapus felett emelt a kapuba 
(0–3).

– Az első félidőben is meg-
voltak a lehetőségeink, ha 
Kelemen Patrik berúgja azt 
a helyzetet, akkor kettő-nul-
lal fordulunk és nyugodtab-
bak lehettünk volna. Azon 

múlott a sorsunk, hogy egy-
nullnál csináltunk egy óriási 
fegyelmezetlenséget, tizen-
egyest kapott az ellenfél, 
nem is jogtalanul… Szeren-
csére Fecóka a helyén volt. 
Utána mi jobban észhez tér-
tünk és az ellenfél a második 
gól után kicsit feladta, lehe-
tett volna négy-öt is – érté-
kelt Limperger Zsolt, az 
Érdi VSE vezetőedzője.

Az Érdi VSE legközelebb 
szeptember 9-én lép pályá-
ra, amikor 16 órától az újonc 
Ménfőcsanakot fogadja az 
Ercsi úti Sporttelepen.

QQ Domonkos Bálint

A lelkes szurkolók idén is amatőr csapatot alkotnak 
 (Fotó: Boros Sándor)

TARR ANDRÁSHIDA SC–ÉRDI VSE 0–3 (0–1)
Zalaegerszeg, 150 néző. V: Barna Gábor (Kiss Balázs, Perák András)
Érdi VSE: Kertész F. – Kalmár (Bogdán, 44.), Honti, Bozsoki, Pintér N. 
– Koós (Csiszár, 86.), Kónya B., Pallagi, Melczer – Kelemen (Németh 
G. V. 57.), Mojzer. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Mojzer (6., 75.), 
Melczer (92.).

Mojzer György (labdával) remek igazolása az Érdi VSE-nek, Andráshidán duplázott  (Fotó: Balogh István)
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A legerősebb mezőny

A Minaret kupák történe-
tének eddigi legerősebb és 
legnépesebb mezőnye gyűlt 
össze az Érdi VSE sporttele-
pén, hogy a jelentkezők ösz-
szemérjék sakktudásukat.

A mérkőzésekre nézőkö-
zönség is akadt, így a terem 
néha elég zsúfoltnak tűnt. 
Már az első játszmákban 
születtek meglepő eredmé-
nyek és több „éremesélyes” 
sakkozó fordulókon keresz-
tül a mezőny második feléből 
követte a többieket. Az izgal-
mas, gyakran fordulatos 
partikban többször is az idő 
volt a döntő tényező.

Végül a harmadik forduló-
tól egyedül élen álló Glatt 
Gábor, a Balatonfüredi 
Sport Club versenyzője sze-
rezte meg a kupát, Horváth 
Péter (Érdi VSE) és Berecz-
ki István (Törökbálinti 
SSE) előtt.

A további díjazottak: 4. 
Schubert Gyula (Dunaha-
raszti MTK); 5. Szilágyi Sá-
muel (Érdi VSE); 6. Vendég 
Balázs; 7. Szécsi Pál (Érdi 
VSE); 8. Firnigel János (Du-
naharaszti MTK); 9. Szécsi 
Péter (Érdi VSE); 10. Botos 
József (Dunaharaszti MTK).

QQ HPL

Bevette Eger várát az Érd
Ha nehezen is, de bevette Egert a női kézilabda NB I 
nyitó fordulójában az ÉRD. Szabó Edina alakulata ugyan 
jól kezdett, de az Eszterházy SC egészen a hajráig tar-
totta a lépést – olykor diktálta –, végül az ÉRD a papír-
formát igazolva 33–28-ra nyert.

Az egri bajnoki nyitányra 
ugyan a Győr ellen megsérü-
lő Janurik Kinga bekerült a 
meccskeretbe, ám játéka en-
nek ellenére is erősen kérdé-
ses volt. Nem véletlen, hogy 
Szabó Edina a 2016/2017-es 
idény végén visszavonuló 
Gridnyeva Szvetlanát is 
„reaktiválta”.

Lendületesen kezdett a 
vendégegyüttes, amely há-
rom perc alatt háromszor is 
eredményes volt Krpezs-Sle-
zák Katarinának köszönhe-
tően, de a védekezés nem 

akart összeállni, amit mutat, 
hogy Szabó Edina negyed 
óra és tíz kapott gól után időt 
kért. 10–9 után ugyan vissza-
jött az ÉRD, de a hazaiak be-
állójukat, Sári Barbarát 
sorra játszották meg jól, aki 
vagy hetest harcolt ki, vagy 
gólt szerzett. A félidő utolsó 
tíz perce az érdieké volt, Je-
lena Lavko és Coralie Las-
source megszórta magát, s 
az ÉRD fordítani tudott (15–
16). Sőt, a második játékrész 
elején úgy tűnt, el is dönti a 
meccset, hiszen két lendüle-

tes, szép góllal kezdett, de 
ezt követően egy ötgólos szé-
riával fordított az Eszterhá-
zy (21–18).

Innen az ÉRD ismét fel tu-
dott kapaszkodni Tóth Gab-
riella vezetésével, de a len-
dületes meccset a 46. perc-
ben immár másodszor sza-
kította meg az eredményjel-
ző meghibásodása. Ennek 
ellenére az ÉRD Krpezs-
Slezák Katarinának kö-
szönhetően már vezetett 
(23–24). Innen pedig már 
nem volt megállás, az ÉRD 
az utolsó tíz percben átro-
bogott ellenfelén, s végül 
33–28-ra győzött.

– Egy nagyon lelkes és jól 
felkészített ellenféllel ját-
szottunk. Az első forduló iz-
galma, feszültsége, kapko-
dása benne volt a mérkőzés-
ben. Bár jól kezdtünk, de 
hamar elbizonytalanodtunk 
és átvettük az ellenfél ritmu-
sát. Ügyeskedéssel szerez-
tek gólt, mi pedig gyorsan 
akartunk játszani, ami nem 
sikerült mindig. A második 
félidőben sikerült rendezni a 
sorokat minden poszton, a 
kapuban és védekezésben is, 
ennek köszönhető az ötgólos 

győzelem – értékelt Szabó 
Edina.

Az ÉRD a bajnokság máso-
dik fordulójában, szeptem-

ber 8-án, 18 órakor a GVM 
Europe-Vác együttesét fo-
gadja az ÉRD Arénában.

QQ Domi

A sportszerű versenyen senki nem reklamált, ha vesztesen kellett fel-
állnia az asztaltól

ESZTERHÁZY KESC-ÉRD 28-33 (15-16)
Eger, 250 néző. V: Bán, Haskó
ÉRD: Foggea – KRPEZS-SLEZÁK 7 (1), Kiss N. 4, Tóth G. 3, Kisfaludy 2, 
KOVACSEVICS 6, C. LASSOURCE 6. Csere: Gridnyeva (kapus), Jeráb-
ková, Lavko 4, Schatzl Natalie 1. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítá-
sok: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 3/3.

Szabó Laura nemrég egy szerencsétlen mozdulat következtében 
eltörte a jobb lábát, így Szabó Edinának csupán egy beállója, Kisfa-
ludy Anett maradt. A helyzetre azonban hamar megoldást talált a 
klub, hiszen decemberig kölcsönvette a NEKA-tól Simon Armillát, 
aki a Győri Audi ETO KC ellen már be is mutatkozott a csapatban. A 
2000-es születésű beálló kölcsönvételéről Rácz Marianne számolt 
be az ÉrdTV-nek. A kapusedző elmondta, hogy a csapat nagy kö-
szönettel tartozik a Nemzeti Kézilabda Akadémiának, illetve Mo-
csai Tamásnak. Simon Armilla négy éve a NEKA tagja, Szegedről 
került fel, nagyon ambiciózus játékos. Kettős engedéllyel van ná-
lunk, tehát, ha a NEKA-nak szüksége van rá, akkor visszajátszik NB 
I/B-be is.

Jovana Kovacsevicsék felőrölték az újoncot és öt góllal nyertek 
 (Fotó: Boros Sándor)
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