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Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését  
az ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu. e-mail címen,  

vagy a 06-23/520-117-
es telefonszámon.
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„A generációs hidakon nemcsak szükséges, de érdemes is átkelni”
Beszélgetés Maróti Zsolttal, a VMG történelem–magyar szakos tanárával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 35. szám    2018. szeptember 12.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Szü reti mulatsággal zárult az Érdi Napok
Az ófalusi pincesoron rendezték 

meg az Érdi Szüretet múlt szomba-
ton. Az esemény több mint tíz éve 
eleveníti fel a szüreti szokásokat az 
Érdi Napok részeként, ahol gazdag 
színpadi programkínálat mellett 
nyitott pincékkel, népi játszóudvar-
ral, interaktív állatsimogatóval és 
kézműves udvarral várták egész nap 
a pincetulajdonosok a látogatókat. A 
szüreti mulatság már délelőtt elkez-
dődött, majd a Hamzsabég térről in-
dult a lovas kocsis felvonulás, amely 
ófaluban és a városközpontban hívo-
gatta mulatságra az érdieket. Majd a 
falubíró és felesége, a kisbíró, a tapo-
sólányok, az érdi gazdák és a tánco-
sok egy gyönyörű menetben sétáltak 
fel a Termál Hoteltől a színpadig, 
ahol már több százan vártak rájuk. 
Mojzer György katolikus plébános 
megáldotta az idei termést, majd élő 
zeneszó mellett a hölgyek kitapos-
ták a mustot a szőlőből (képünkön), 
amit préselés után bárki megkóstol-
hatott. n 19. oldal

„50 éve város – Érd 2028”

Ezen a néven hirdette meg új programját T. Mészáros 
András. Célja, hogy várossá nyilvánításának 50. évfor-
dulóját méltóképpen várhassa Érd. A polgármester 
felkérte az ellenzéket és a civil szervezeteket, csatla-
kozzanak a programhoz.  n 7. oldal

Telt házas Érdi Jazz Fesztivál

Négy évvel ezelőtt, amikor először szerveztek jazz-
koncerteket, öten-hatan ültek az érdi múzeumkert-
ben. Az idei Érdi Jazz Fesztivál alkalmával minden 
előadás telt házas volt a kocsiszínben, ahogy művelő-
dési központban és a könyvtárban is.  n 8. oldal

Revánsot vettek az érdi lányok!

Az ÉRD nem volt könnyű helyzetben a váciak elleni 
meccs előtt, hiszen Szabó Edina Janurik Kingára, Szabó 
Laurára és Mariama Signatéra sem számíthatott, így 
Gridnyeva Szvetlana, illetve Doszpoth Zsuzsanna is be-
került a keretbe kapusposztra.  n 23. 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
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A barlangi medvétől Lotaringiai Károlyig
Érd a Kárpát-medence egyik legősibb emberi lakhelye, 
amit számos feltárás igazol. A legújabb régészeti és le-
véltári kutatások eredményeit ismerhettük meg az Érd 
775 című konferencián, amelyen kilenc előadás hangzott 
el múlt csütörtökön, az őskortól a középkorig kalauzolva 
az érdeklődőket Érd múltjában.

A Magyar Földrajzi Múze-
umban rendezett konferen-
cia célja nemcsak az elmúlt 
évek kutatási eredményei-
nek számba vétele és felmu-
tatása volt, hanem az érdi 
identitás erősítése is. 

Mint Kubassek János el-
mondta, bár 775 esztendeje 
jelent meg először az okleve-
les említések közt Érd neve 
– innen a konferencia címe –, 
a településnek sokkal régeb-
bi múltja van: ez a Kárpát-
medence egyik legősibb em-
beri lakhelye.

Hogy hogyan is éltek az 
emberek Érden az őskorban, 
az ókorban és a középkor-
ban, arról régészek, történé-
szek, muzeológusok „mesél-
tek” az érdeklődőknek.

– Az alapján válogattunk, 
hogy milyen ásatások foly-
tak az elmúlt húsz évben, kik 
vezették, és milyen szakiro-
dalom jelent meg ezekről. Az 
eredményeket az ásatást, il-
letve a feldolgozást végző 
régészek mutatták be – 
mondta lapunknak Lehoczki 
Zsuzsanna helytörténész, a 
konferencia szervezője.

Dr. Mester Zsolt régész, 
az érdi ősemberi telep kuta-
tója lapunknak hangsúlyoz-
ta, a tudomány fejlődésével, 
új módszerek és kérdésfelte-
vések segítségével a régi 
anyagokat is újra tudják 
vizsgálni, és több eredmény-

re jutnak, mint a korabeli 
tudósok fél évszázada. A kő-
maradványokból például 
most már azt is ki tudják ol-
vasni, hogyan dolgozott az 
ősember, hogyan alkalmaz-
kodott az itt talált sajátos 
nyersanyaghoz – hangsú-
lyozta az egyetemi tanár.

Dr. Daschek Eva Jacqueli-
ne – aki Franciaországból 
érkezett hozzánk – arról tar-
tott előadást, hogy az ötven 
éve megásott telep közép-
paleotikumi csontanyagán 
újonnan végzett elemzések 
milyen eredményeket hoz-
tak. Mint elmondta, ötven 
évvel ezelőtt úgy gondolták, 
hogy a völgy az ember tanya-
helye volt, és minden állati 
csontot ő hozott ide. A leg-
újabb módszerekkel bizonyí-
tották, hogy a medvék húsát, 
bundáját valóban fogyasz-
totta és felhasználta az ős-
ember, csakhogy bebizonyo-
sodott az is, hogy ez nem 
csupán az ember tanyahelye 
volt, hanem az állatoké is – 
hiénáké, medvéké –, és az 
állatcsontok egy része nem 
vadászat révén került a lelő-
helyre. Tehát a völgy nem-
csak az ősember tanyája, 
éléskamrája volt, hanem 
medvék, hiénák élőhelye is, 
és az is biztos, hogy tanya-
helyként egyszerre az ember 
és az állatok a völgyet nem 
használhatták.

Természetesen történnek 
új feltárások, vizsgálatok is 
Érden, illetve környékén. 
Dr. Kovács Gabriella a 
százhalombattai földvár ré-
gészeti kutatásáról beszélt a 
talaj-mikromorfológia tük-
rében, míg T. Németh Gab-
riella az érd-százhalombat-
tai kora vaskori halomsír-
mező kutatásának új ered-
ményeit ismertette. Az M6-
os autópálya építése során 
is folytak leletmentő feltárá-
sok: ezek két római villagaz-
daságot, továbbá Árpád-ko-
ri lelőhelyeket érintettek a 
Benta-patak két partján. 
Előbbiről dr. Ottományi 
Katalin, utóbbiról dr. Mes-
ter Edit beszélt a közönség-
nek. Rácz Miklós a Szent 
Mihály-templom felújításá-
nak előkészítése kapcsán 
végzett régészeti kutatás 

eredményeiről tartott elő-
adást, míg dr. Stencinger 
Norbert a Bekri Musztafa 
által vezetett oszmán, illet-
ve Lotaringiai Károly által 
irányított keresztény sere-
gek 1694-es csatájáról tar-
tott előadást – eddigi isme-
reteink ugyanis számos 
írott és képi forrással bővül-
tek. A múzeum munkatársa, 
Lehoczki Zsuzsanna pedig 
az 1876-os ősrégészeti kong-
resszus érdi kirándulásáról 
beszélt, amelynek során a 
világ és Magyarország veze-
tő régészei Százhalombatta-
Matrica római lelőhelyen 
egy fürdőt tekintettek meg 
és tártak fel.

Mint Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) kö-
szöntőjében fogalmazott: ah-
hoz, hogy megértsük a jelent 
és hogy meg tudjuk tervezni a 

jövőt, ismerni kell a múltat – és 
nagyon jó, hogy vannak olyan 
emberek Érden, akik ismerik 
is ezt múltat, és köszönet illeti 
azokat, akik alkalmat adnak 
arra, hogy mások is megis-
merhessék.

– Köszönjük a múzeum-
nak, hogy helyt ad ilyen fon-
tos közösségi események-
nek. Hiszen a város nemcsak 
kőből, utakból, épületekből 
áll, hanem az itt lakó embe-
rek közösségéből és abból a 
kulturális közegből, amit 
mindannyian, akik itt la-
kunk, létrehozunk – zárta 
szavait az alpolgármester.

A múzeumban egyébként 
jövő júniusig megtekinthető 
az Érd 775 – Mindennapi élet 
Érden a 13–16. században 
című kiállítás is, amiről a 9. 
oldalon olvashatják beszá-
molónkat. n ÁdÁm Katalin

Dr. Kubassek János és Simó Károly köszöntötte az Érd 775 című konferencia résztvevőit
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Átk elni  
a g enerációs hídon
Alig több mint egy évtizede van a pedagógusi pályán, de 
máris felfigyelt rá a szakma: az elsők között vehette át 
az Érdi Tankerület idén alapított Aranycsengő Díját, s 
egyúttal Miniszteri Elismerő Oklevélben is részesült. 
Maróti Zsolttal, a VMG történelem–magyar szakos taná-
rával, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus-
sal beszélgettem a tanév küszöbén. 

n  Bálint Edit 

– Miért lett tanár és miért 
épp történelem–magyar 
szakos?

– Mint sokaknak, nekem 
is voltak meghatározó peda-
gógusok az életemben, köz-
tük a történelem- és a ma-
gyar-, illetve a roppant szé-
les látókörű földrajztaná-
rom, de a történelem iránti 
érdeklődésemet jórészt ott-
honról hoztam. Gyakran volt 
téma a régmúlt idők politi-
kája, nagyon sok érdekes 
történetet hallottam gyerek-
koromban, a tanárom csu-
pán fokozta a múlt iránti kí-
váncsiságomat. Viszonylag 
korán megszületett bennem 
a döntés, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemre 
fogok jelentkezni, s mivel 
akkor ott feltétel volt a két 
szak, a történelem mellé a 
magyart választottam.

– Azt is eltervezte, hogy 
pedagógus lesz?

– Többször előfordult még 
a gimnáziumban, hogy én 
korrepetáltam az egyik leg-
jobb barátomat, akinek kis-
sé nehezebben ment a törté-
nelem, és mivel sikerült neki 
segítenem, ez biztatást adott 
a tanári hivatáshoz. Így már 
első éves egyetemi hallgató-
ként felvettem tanárképzés-
hez kapcsolódó órákat, mert 
úgy éreztem, a tanítás lesz a 
számomra a helyes út. A pá-
lyaválasztással kapcsolat-
ban csak egyetlen kiköté-
sem volt: olyan szakmám le-
gyen, ami kellő változatos-
ságot nyújt. Így a legbizto-
sabb abban voltam, mit nem 
szeretnék: egy csendes iro-
dában papírmunkával fog-
lalkozni. Véletlenül sem 
azért, mert lebecsülném ezt 
a munkát, hanem, mert tu-

dom, nem az én személyisé-
gemre szabták. Én a megle-
petés erejével bíró változa-
tosságra vágytam. Szívesen 
lettem volna bűnügyi nyomo-
zó, taxisofőr vagy pincér. 
Arra vágytam, hogy a mun-
kám során közvetlen kap-
csolatban legyek az embe-
rekkel. A tanári pályán ez 
elkerülhetetlen – és ez na-
gyon megfelel nekem.

– Pedig a férfiak manap-
ság nem tolonganak a peda-
gógusi pályán.

– Amikor egyetemista 
voltam, a magyar szakon 120 
körüli volt a létszám, de az 
évfolyamomon összesen 
nyolcan voltunk fiúk. Törté-
nelem szakon is csak egy pi-
civel volt jobb az arány. En-
nek biztosan rengeteg oka 
van. Talán a családi mintá-
val is összefügghet, hiszen a 
mi társadalmunkban az az 
elfogadott séma, hogy a fér-
finak kell többet keresni, hi-
szen ő a családfő. Volt példá-
ul olyan diákom, aki elis-
merte: szíve szerint a tanári 
pályát választaná, de mivel 
tudja, milyen alacsony a fi-
zetésünk, inkább más hiva-
tást választ. Próbáltam őt 
meggyőzni, hogy a pedagó-
gusnak számos egyéb lehe-
tősége is van arra, hogy a 
tudását anyagilag is kama-
toztassa, ne adja fel az ál-
mát! Azt is hozzátenném, 
hogy aki a pedagógusi pá-
lyát választja, azt nem anya-
gi megfontolás vezérli. Szo-
ciális munkás, óvónő, beteg-
ápoló. És még sorolhatnám 
azokat a társadalmilag fon-
tos foglalkozásokat, ame-
lyekhez elsősorban elhiva-
tottságra van szükség és 
nem különösebben jól fize-
tett szakmák. Aki netán a 
pénzért választaná a tanári 
pályát, óriási tévedésben 

van és hamar fel is fogja 
adni. Aki elhivatott – marad.

– A tanítás mellett peda-
gógusként segíti a diákön-
kormányzat munkáját. 
Pontosan miből is áll ez a 
munka?

– Magunk között csak 
„déemespé”-nek hívjuk a di-
ákönkormányzat munkáját 
segítő pedagógust, s elsősor-
ban a „segítő” fogalmon van 
a hangsúly. Az iskola diák-
önkormányzata ugyanis ön-
szerveződő mozgalom, en-
nek megfelelően a tanulók 
maguk választják meg a ve-
zetőségét: az elnököt, az al-
elnököt és a titkárt. Ők azok, 
akik végrehajtják mindazt, 
amit a nagyjából hetvenfős 
tanulói testület kitalál, el-
képzel és jónak lát. Ennek 
fényében az én segítségem 
mértéke főként attól függ, 
mennyire talpraesett és ak-
tív a DÖK vezetősége és a 
leg elhivatottabb tagjai, aki-
ket mi „dökmagnak” hívunk. 
A VMG-ben – nem dicsekvés-
ként mondom – a hetvenfős 
diákönkormányzat szinte 
valamennyi tagja aktív, min-
dig lehet rájuk számítani. A 
munkámat akkor végeztem 
jól, ha egy idő után nekem 

egyre kevesebbet kell tevé-
kenykednem. Úgy szoktam 
fogalmazni, hogy leginkább 
akkor kellek, ha valami nem 
sikerül, nem úgy jön össze, 
ahogy szeretnék, vagy ta-
pasztalatlanságból követ-
nek el kisebb hibákat. Ilyen-
kor megbeszéljük az esetet 
és korrigáljuk a dolgot. 
Ugyanakkor szívesen segí-
tek nekik pályázatok megfo-
galmazásában, benyújtásá-
ban. Ők kitalálják, milyen 
programot szeretnének, és 
ehhez társítjuk a költségve-
tést, majd megírom a pályá-
zatot a városi önkormány-
zathoz, illetve az iskolai ala-
pítványhoz, s a megnyert 
forrásokból magvalósítjuk 
az ötletet. Nagy segítség szá-
munkra az Érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat, amely a DÖK 
munkáját minden évben tá-
mogatta. 

– Megfogadják a taná-
csait?

– A leköszönő, érettségi 
előtt álló DÖK-elnöktől min-
dig megkérdezem, mi a véle-
ménye az addigi munkámról 
és mit tanácsol, miként se-
gíthetném még jobban az 
utódját. Előfordult, hogy azt 
a választ kaptam, hagyhat-

tam volna többet hibázni, 
mert erősítette volna abban, 
hogy önállóan hozza meg a 
döntéseit. Megfogadtam a 
tanácsát, azóta nem avatko-
zom be, csak amikor tényleg 
nagy szükségét látom, eset-
leg ők maguk igénylik. Leg-
inkább a diákjogok képvise-
letében tudom támogatni a 
tanulókat, ami azért „húzó-
sabb” feladat a számomra, 
mert gyakorló pedagógus-
ként a tantestület és a diák-
ság között kell közvetíte-
nem. Ebből jól nem jöhet ki 
az ember, már csak azért 
sem, mert – ahogy Pilinszky 
írta: „Az ágy közös. A párna 
nem.” Előfordul, hogy érdek-
ellentétekbe ütközünk, bár 
el kell ismernem, hogy a diá-
koknak nagyon jó felvetése-
ik vannak, csak azok erede-
ti formájukban megvalósít-
hatatlanok például egy isko-
lai munkarend miatt. Az is 
előfordul, hogy nem értek 
egyet a kérésükkel, nekem 
mégis az a feladatom, hogy 
tolmácsoljam azt a tantestü-
letnek. De ennek a fordított-
ja is megtörténhet, hogy 
akár a tantestület által meg-
fogalmazott kéréssel nem 
tudok százszázalékosan 
azonosulni, mégis közvetí-
tem azt a diákság felé. A di-

Nem várhatjuk el a tanulók érdeklődését, ha minket nem érdekel, őket mi foglalkoztatja
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ákjogok gyakorlása hagyo-
mányosan példaértékűen 
működik a Vörösmartyban. 
Nem emlékszem, hogy lett 
volna olyan eset, hogy az 
egyik fél ne hallgatta volna 
meg a másikat, s ne született 
volna meg a kompromisszu-
mos megoldás. 

– A diákönkormányzat 
pedig keresve sem talált vol-
na önnél megfelelőbb peda-
gógus segítőt, hiszen a korát 
tekintve is igen közel áll a 
tanulókhoz! Előny ez vagy 
hátrány?

– Amikor pályám kezde-
tén először ültem be a tanári 
dolgozó számítógépes aszta-
lához, az egyik kollégám 
gyorsan ki is parancsolt on-
nan, egy másik alkalommal 
annak az iskolának a portá-
sa erélyesen rám szólt, hogy 
a liftet ne használjam, mert 
az csak a pedagógusoknak 
engedélyezett. Elnézést is 
kértem, aztán persze hamar 
tisztáztuk a félreértéseket 
és jókat derültünk utólag 
ezeken a vicces helyzeteken. 
Az első munkahelyemen 19–
20 éves, a szakiskolát már 
elvégzett, érettségire készü-
lő diákok tanításával kezd-
tem a pályámat, sőt, volt 
olyan tanítványom is, aki 
majdnem kétszer olyan idős 
volt, mint én akkor! Ilyenkor 
butaság lenne eljátszani, 
hogy az életben tapasztal-
tabb vagyok náluk, viszont – 
legalábbis bízom benne – a 
szaktárgyi tudásom megvan 
ahhoz, hogy az érettségi 
megszerzéséhez segítsem 
őket. Közös célunk van te-
hát: az érettségi, ami nekem 
van, nekik nincs, de szeret-

nének, tehát el kell fogadni-
uk az általam kínált módsze-
reket, hogy ezt elérjék! 

– Va nna k- e b e vá lt , 
„atombiztos” tanítási mód-
szerei?

– Az az igazság, hogy az 
egyetem csak egy elméleti 
felkészítést ad a tanárok-
nak, ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy tanítható és ta-
nulható a szakma. Az vi-
szont, hogy milyen eszköz-
tárral fogunk élni, már csak 
a pályán, a gyakorlatban, 
„menet közben” fog kiala-
kulni. Én azon szerencsések 
közé tartozom, akinek kivá-
ló kollégái voltak és vannak, 
akiktől folyamatosan tanul-
hatok. Ha létezik egyáltalán 
a „rossz tanár” fogalma, ak-
kor csak olyan lehet, aki 
nem akar tanulni másoktól, 
sem a kollégáitól, sem a diá-
koktól! Nem várhatjuk el a 
tanítványainktól az élet-
hosszig tartó tanulásra való 
igényt, ha mi magunk néha 
nem vesszük azt észre, hogy 
mennyi remek ötlet vesz 
minket körül, hiszen kreatív 
fiatalokkal dolgozunk! Ami-
kor az ember életkor tekin-
tetében eltávolodik tőlük, 
egyre inkább érzi a felfogás-
beli különbségeket. Ám én 
ezt nem generációs szaka-
déknak, hanem generációs 
hidaknak fogom fel, amelye-
ken olykor nemcsak szüksé-
ges, de érdemes is átkelni! 
Vegyük például az okostele-
fon alkalmazását. Nem az a 
kérdés, hogy meg tudja-e 
tenni a diák, hogy az órán 
mobilozik, hanem, hogy 
akarja-e? Vagy lekötjük 
őket, vagy eleve beépítjük a 

digitális eszközhasználatot. 
A fiatalok megdöbbentően 
sok olyan készséggel rendel-
keznek, amelyeket nyilván 
egyre nehezebb követni, de 
nem is határolódhatunk el 
tőlük teljesen. Nekünk is 
nyitottnak kell lennünk ah-
hoz, hogy megértsük őket és 
közeledni tudjunk egymás 
felé. Nem várhatjuk el a ta-
nulók érdeklődését, ha min-
ket nem érdekel, őket mi fog-
lalkoztatja. 

– Milyen célokkal, elvárá-
sokkal vágott neki az idei 
tanévnek?

– Minden egyes iskolaév 
újabb kihívás számomra. Ér-
keznek az új diákok, vannak 
új kollégák, s adott esetben 
az oktatásban is előfordul-
nak változások. Idén nagy 
öröm, hogy osztályfőnökként 
továbbvihetem az osztályo-
mat – idén tizedikesek lettek. 
Tapasztalatból tudom, hogy 
ez az ő „változó koruk”, hi-
szen már úgymond gyökeret 
eresztettek a Vörösmarty-
ban, viszont szépen lassan 
már el kell gondolkodniuk 
azon is, hogy merrefelé men-
jenek majd tovább. Osztály-
főnökként számomra ez igen 
izgalmas időszak, különösen 
azért, mert jómagam csak 
kevés dologhoz értek, hiszen 
mondhatni, eddigi életem jó 
részét az iskolapadban, az 
iskolában töltöttem, ehhez 
értek leginkább, de mivel 
eközben a versenyszférához 
kapcsolódó, egyéb elfoglalt-
ságaim is voltak, mégis azt 
remélem – ha igénylik –, tu-
dok a diákjaimnak segíteni a 
pályaválasztásban. Például 
úgy is, hogy a szülők kapcso-

latrendszerére támaszkod-
va, különböző szakmák kép-
viselőit hívom el egy-egy be-
mutatkozásra, kötetlen be-
szélgetésre. Volt már vendé-
günk bíró, előadóművész és 
rendőr is. Így hitelesebb ké-
pet kapnak a diákok egy-egy 
szakma szépségeiről, de 
akár árnyoldalairól is, meg-
könnyítve a döntésüket. 
Ezek az órák számomra is 
nagyon izgalmasak, mert 
érdekes embereket, különle-
ges személyeket ismerhe-
tünk meg. Izgalmasak a be-
jövő osztályok is, mert fris-
sességet hoznak, kíváncsivá 
tesznek, hiszen az első két-
három hónapban már job-
ban megismerjük egymást, 
s az is eldől, mennyire tu-
dunk majd együtt dolgozni. 
Az idei év azért is különle-
ges számomra, mert igen 
változatos korosztályokat 
fogok tanítani. Egyet sajná-
lok: most előreláthatólag há-
rom évig nem lesznek érett-
ségiző diákjaim.

– Pedig talán épp az ő 
érettségi teljesítményükön 
mutatkozik meg leginkább az 
ön munkájának eredménye.

– Részben igen, de úgy vé-
lem, a pedagógus munkája 
csak sok év vagy akár évti-
zed elteltével hozza meg a 
gyümölcsét. A tanítás pro-
duktuma nem kézzelfogható. 
Az orvos meggyógyít egy 
beteget, a cukrász elkészít 
egy süteményt. A tanár ad, 
ad, ad – aztán mindabból 
majd egyszer kikerekedik 
valami, leginkább sok év el-
múltával. Nemrégen a villa-
moson összefutottam egyko-
ri diákommal, akit még a 

pályám elején tanítottam, és 
a kötelező hogy vagy, mi van 
veled kérdések után egyszer 
csak közölte velem, milyen 
sokat jelentett neki az a 
mondat, amellyel egyik dol-
gozatát értékeltem. Megis-
mételte ugyan a mondatot, 
de én azóta sem tudom, me-
lyik dolgozat kapcsán hang-
zott el! Az ember sokszor azt 
sem veszi észre, mikor, mivel 
ad pozitív vagy akár negatív 
mintát. A munkamorálunk-
kal, az öltözködésünkkel, a 
véleményünkkel, a viselke-
désünkkel – szóval, bármi-
vel képesek vagyunk hatni 
tanítványainkra. Viszont 
vannak azonnali visszajel-
zések is, például amikor vé-
get ér egy jól sikerült gólya-
tábor és elégedett, lelkes di-
ákok vesznek körül, vagy 
amikor megjelenik nyomta-
tásban egy kreatív írás 
szakkörön született novella 
vagy vers. A pedagógiai pá-
lyán rengeteg a közös él-
mény: egy jól sikerült írás, 
egy ügyesen szerkesztett hír 
az iskolaújságban, egy jó 
hangulatú iskolai buli vagy 
egy olyan óra, amely után a 
diákok odajönnek és azt 
mondják: ezt most nagyon 
élveztük, tanár úr! Majd még 
hónapok múlva is emlegetik 
és kérik, hogy ismételjük 
meg a dupla „drámaórákat”. 
A diákok szeretik az olyan 
foglalkozásokat, amelyeken 
eljátszunk egy kitalált vilá-
got, belehelyezkedünk a sze-
replők helyzetébe. Ezek 
azok az események, szép pil-
lanatok, amelyek a diákokat 
és a pedagógust is egyaránt 
jó érzéssel töltik el és ezek 
maradnak meg az emlékeze-
tükben.
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Ősztől újra nyit a Szenior Akadémia
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa és a Milton 
Friedman Egyetem (volt Zsigmond Király Egyetem) is-
mét megszervezi a nagy sikerű Szenior Akadémiát. Az 
előadásokon ezúttal a közösségi médiáról, az idősebb 
kori tánc- és mozgáslehetőségekről, a depresszió felis-
meréséről és kezeléséről, valamint az időskori közös-
ségteremtésről is szó lesz.

Az ingyenes programso-
rozatra várnak minden érdi 
és környékbeli 50 év feletti 
érdeklődőt, akik szeretné-
nek olyan témákról hallani, 
amelyek a nyugdíj előtt álló 
vagy éppen a már nyugdíjas 
korosztálynak szólnak. 

– Az idősoktatás, a geron-
tagógia a felnőttoktatás spe-
ciális területe. Ha komolyan 
gondoljuk az élethosszig tar-
tó tanulás fontosságát, és 
valóban a tanuló társadalom 
kialakítása a célunk, nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül 
az aktív kor után is tanulni 
vágyó felnőttek szükséglete-
it és igényeit – mondta el 
Jászberényi József, a Milton 
Friedman Egyetem felnőtt-
képzési igazgatója. 

Annak ellenére, hogy a 
nyugdíjkorhatár emelkedé-
sével az idősoktatás a mun-
ka világához szorosan kap-
csolódó képzési kínálatot is 
kialakíthat, alapvetően nem 
a formális oktatási színtere-
ken teljesedik ki: az idős fel-

nőttek jellemzően a nem for-
mális és az informális tanu-
lást preferálják, szívesen 
választják a rövidebb, idő-
ben is kötetlenebb tanfolya-
mokat. Sokkal gyakoribbak 
azok a színterek, amelyeken 
mintegy „észrevétlenül” zaj-
lik a tanulás: idősek klubja, 
komolyzenei koncertek, ki-
állítások, ismeretterjesztő 
előadás-sorozatok, kirándu-
lások, de ilyen a szenior aka-
démia is.

– A felnőttkori tanulásra 
eleve jellemző ugyan, de idős-
korban még meghatározóbb 
az igény a praktikus, a min-
dennapokban mihamarabb 
hasznosítható tudás iránt. 
Lényeges a megfelelő, az élet-
kori és időszerkezeti sajátos-
ságokat szem előtt tartó, 

partnerviszonyra épülő ta-
nár-diák kapcsolat, valamint 
az aktivizáló oktatási formák 
előtérbe helyezése – fogalma-
zott Jászberényi József.

A hazai felnőttoktatási 
gyakorlatban a hangsúly 
sajnálatos módon teljesen el-
tolódott a munkaerőpiaci 
képzések irányába. Ez ön-
magában érthető ugyan, hi-
szen ezek a képzések nélkü-
lözhetetlenek a foglalkoztat-
hatóság növeléséhez és a 
gazdasági fejlődés fenntart-
hatóságához. Nagy hiba len-
ne azonban, ha a felnőttokta-
tás, illetve az élethosszig 
tartó tanulás fogalmát hosz-
szú távon azonosítanánk a 
munkaerőpiaci képzés fo-
galmával.

– A felnőttoktatásnak en-
nél lényegesen sokrétűbb te-
vékenységeket kell magában 
foglalnia azért, hogy eltérő 

sajátosságú célcsoportok és 
eltérő igények jelenhessenek 
meg, különböző tanulási cé-
lok és formák valósulhassa-
nak meg. Ha ez a sokszínűség 
és vele egyszer a tanuló tár-
sadalom valóban megvaló-
sul, az idősoktatás is „nagy-
korúvá” válhat majd a hazai 
képzési piacon – vélekedett a 
felnőttképzési igazgató.

Az érdi szenior akadémia 
első őszi órájára szeptember 
19-én, 15 órakor kerül sor. 
Az ingyenes előadásokon 
minden érdi és környékbeli 
50 év feletti érdeklődőt vár-
nak a szervezők. Akik a 
2018-as év első és második 
félévének valamennyi elő-
adásán részt vesznek, az 
utolsó alkalommal oklevelet 
kapnak.

A akadémia őszi program-
járól bővebben a 10. oldalon 
olvashatnak. n BNYH

Igényelhető  
a tüzelőtámogatás
Bár most még közel harminc fokig felkúszik a hőmérő 
higanyszála, alig egy hónap, és beköszönt a fűtési 
idény. Sokaknak jelent gondot a tüzelő beszerzése, il-
letve a megnövekedett rezsiszámla. Jó hír, hogy az 
érkező fűtési szezonban is kérhetjük az önkormány-
zati fűtéstámogatást, és hogy még igényelhető a téli 
rezsicsökkentési támogatás.

A kormány júliusban dön-
tött arról, hogy a kiépített 
gázhálózattal rendelkező 
településeken fával és szén-
nel fűtők is részesülnek a 
múlt téli rezsicsökkentés-
ben. A 1364/2018-as kor-
mányhatározat értelmében 
az e támogatásban koráb-
ban nem részesült, a veze-
tékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasz-
náló háztartások is egysze-
ri természetbeni támoga-
tást (tűzifa, szén, propán-
bután palackos gáz, pro-
pán-bután tartályos gáz, 
fűtőolaj, pellet vagy brikett) 
kapnak.

Az igénylőlapot az önkor-
mányzat honlapjáról (www.
erd.hu) tölthetik le a lako-
sok, vagy átvehetik a hiva-
tal ügyfélszolgálatán, illet-
ve a Humán Iroda Szociál-
politikai Csoportjánál.

Az igénylőlapot az önkor-
mányzatnál kell benyújta-
ni, október 15-éig. Fontos 
tudni: a csak elektromos 
fűtési móddal rendelkező 
háztartások nem jogosul-
tak erre a támogatásra.

Nemcsak a kormány, ha-
nem az önkormányzat is 
nyújt segítséget a téli rezsi-
költségek csökkentéséhez: 

egy fűtési idény alatt (azaz 
október 15. és április 15. kö-
zött) egy alkalommal igé-
nyelhető ez a juttatás, ami 
már szeptember 15-től igé-
nyelhető.

A fűtéstámogatást azok 
kérhetik, akinek háztartá-
sában az egy főre jutó jöve-
delem nem haladja meg 
egyedül élő személy esetén 
a 85 500 forintot, kétszemé-
lyes háztartás esetén az 
57 000 forintot, három és 
ennél több személyes ház-
tartás esetén a 42 750 forin-
tot. Akik fával fűtenek, 
azok részére hálós kalodás 
tűzifát szállít ki az önkor-
mányzat, háztartásonként 
mintegy 37 ezer forint ér-
tékben. Azok esetében, 
akik gázzal vagy árammal 
fűtenek, a szolgáltató ré-
szére történő átutalással 
biztosítják a támogatást – 
ilyenkor a közüzemi szol-
gáltató számláját is be kell 
csatolni a kérelem mellék-
leteként.

A kérelmet a Polgármes-
teri Hivatal Humán Iroda 
Szociálpolitikai Csoportjá-
nál lehet benyújtani, már 
szeptember 15-étől, egé-
szen 2019. április 15-éig.

Qn Á. K.

Mozgáskotta Tusculanumba
Az Ifjúsági Önkormányzat jóvoltából a mozgáskotta 
rendszerhez tartozó kottalapokat, dobogókat, marok-
zsákokat, gerendákat, csuklópántokat, azaz egy teljes 
óvodai készletet kaptak a tusculanumi gyerekek, akik 
múlt kedden vehették birtokba a különleges eszközöket.

A Mozgáskotta módszert 
Magyar Gábor pszichológus 
találta ki, aki kollégáival a 
módszer fejlesztésén és to-
vábbadásán dolgozik. Mint 
lapunknak elmondta, az 
idén már húszéves Magyar 
Mozgáskotta Módszer fej-
leszti valamennyi kognitív 
funkciót, azaz az észlelést, 
érzékelést, a figyelmet, az 
emlékezetet, sőt, a képzele-
tet is, és természetesen a 
mozgást. A programot há-

rom-hét éves gyerekek szá-
mára alakították ki – tette 
hozzá a gyógypedagógus.

Országszerte mintegy 
1500 óvodában alkalmazzák 
ezt a módszert, Érden pedig a 
Tusculanum óvodában hono-
sodott meg a Mozgáskotta; 
Garagulyné Nyitrai And-
rea több éve építi be foglalko-

zásaiba. A gyerekek így nagy 
örömmel vették birtokba az 
új eszközöket; szinte meg 
sem kellett mutatni nekik, 
mit mire kell használni.

– Nagy örömömre szolgál, 
hogy az Ifjúsági Önkor-
mányzat gondolt az óvodá-
sokra is, és nem csak az ál-
talános és középiskolákat 
látják el bőségesen olyan 
eszközökkel, amelyek meg-
léte ugyan nem kötelező, ám 
nagyon fontos az intézmé-

nyek számára – hangsúlyoz-
ta dr. Bács István alpolgár-
mester a Magyar Mozgás-
kotta Módszer eszközpark-
jának átadásán, amelyen je-
len volt Fodor Enikő diák-
polgármester is.

– Az óvoda keresett meg 
minket, és mi úgy gondoltuk: 
ez egy nagyszerű kezdemé-

nyezés, amit mindenképp 
támogatni kell. Közel há-
romszázezer forint értékben 
kaphattak így eszközöket a 
gyerekek. Ez volt egyébként 
az első alkalom, hogy óvodát 
támogattunk – mondta Eni-
kő, aki kérdésünkre hozzá-
tette: nagyon fontos, hogy a 
kicsik mozogjanak, és mind 
fizikailag, mind szellemileg 
fejlődjenek, a Mozgáskotta 
pedig e célokra kiválóan al-
kalmas.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjai és polgár-
mestere hamarosan lekö-
szönnek, őket új tagok és ve-
zetőség váltja. Mint Fodor 
Enikő elmondta, a következő 

időszakban arról kell még 
dönteniük, mire fordítsák a 
költségvetésben megmaradt 
összeget. Mivel ezt nem vihe-
ti tovább a következő Ifjúsá-
gi Önkormányzat, szeptem-
berben még bizonyosan vár 
valamilyen meglepetés az 
érdi gyerekekre.

Qn -K-

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az Ifjúsági Önkormányzat adományát
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Teleki-érem 
a m úzeum támogatójának
Dr. Papp-Váry Árpád egyetemi tanár, a Magyar Föld-
rajzi Társaság volt elnöke vehette át idén a Teleki Sá-
muel-emlékérmet. A Magyar Földrajzi Társaság és 
Érd városa által alapított kitüntetést azok nyerhetik 
el, akik jelentős mértékben gyarapították a földrajz és 
a társtudományok ismereteit.

Az emlékérmet dr. Csor-
ba Péter, a társaság elnöke 
és T. Mészáros András ad-
ták át dr. Papp-Váry Ár-
pádnak a Magyar Földrajzi 
Társaság pénteki vándor-
gyűlésén, amit a Földrajzi 
Múzeumban rendeztek.

– Büszke vagyok arra, 
hogy ezt az érmet olyan em-
ber kapta, aki a múzeum 
alakulásától kezdve támo-
gatta annak létrejöttét, 
munkáját segítette. Büszke 
vagyok arra is, hogy Érd 
szoros együttműködést 
alakított ki a Magyar Föld-
rajzi Társasággal – hang-
súlyozta köszöntőjében T. 
Mészáros András.

A díj odaítélésére minden 
esztendőben a Magyar 
Földrajzi Múzeum tesz ja-
vaslatot. Dr. Kubassek Já-
nos múzeumigazgató a 
közgyűlésen elmondta: dr. 
Papp-Váry Árpád kimagas-
ló munkát végzett a geográ-
fia és a térképészet tudo-
mánytörténete terén, ma-
gas színvonalú publikációs 
tevékenysége itthon és kül-
földön egyaránt nagy elis-
merést váltott ki. Nagyon 
sokat tett a Magyar Föld-
rajzi Múzeum létrehozásá-
ért, évente tart magas szín-
vonalú előadásokat az in-
tézmény konferenciáin, 
emlékülésein, a Kartográfi-

ai Vállalat igazgatójaként 
mindig támogatta a múze-
um munkáját, és jelentősen 
hozzájárult a múzeumkert 
szoborparkjának létreho-
zásához.

Dr. Papp-Váry Árpád tu-
dósítónknak úgy fogalma-
zott: nagy megtiszteltetés 
számára ez a díj.

– A legnagyobb magyar 
felfedezőről, Teleki Sámu-
elről elnevezett emlékér-
met átvenni nagyon meg-
tisztelő, és annak ellenére, 
hogy térképtörténetből ren-
geteget publikáltam, és 80 
országban jártam, ezek 
nem hasonlíthatók ahhoz a 
teljesítményhez, amit az 

érem névadója elért afrikai 
kutatásai során – tette hoz-
zá az egyetemi tanár, aki 
egy időben végzett a múze-
umalapító Balázs Dénessel 
az egyetemen, és ahogy 
mondta, kezdetektől ismeri 
és támogatja a múzeum te-
vékenységét.

– Sokszor van vita arról, 
hogy a földrajz mennyire 
komoly tudomány. Mindaz, 
amit a múzeum produkál, 
bizonyítja, hogy ez igenis 
nagyon komoly, a nemzet 
szempontjából is fontos tu-
domány, és itt Érden, a mú-
zeumban valódi műhely 
működik – hangsúlyozta.

QQ ÁdÁm Katalin

„50 éve város – Érd 2028” néven 
hir detett programot a polgármester
A Batthyány Program harmadik részét hirdette meg 
múlt szerdán Érd polgármestere. A program célja, hogy 
a városvezetés további forrásokat, lehetőségeket te-
remtsen annak érdekében, hogy várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulóját méltóképpen várhassa Érd 2028-
ban. T. Mészáros András polgármester felkérte az ellen-
zéket és a civil szervezeteket, csatlakozzanak az új 
programhoz. 

Új városi programot hir-
detett meg T. Mészáros And-
rás polgármester szerdai 
sajtótájékoztatóján. 

– Tíz év múlva ötvenéves 
lesz a város. Ez nagyon fon-
tos szám, egyben lehetőség. 
Ez úton szeretném felkérni 
az ellenzéki pártokat, illetve 
érdi képviselőiket, hogy 
csatlakozzanak az „50 éve 
város – 2028” programhoz, 
ami azt célozza, hogy továb-
bi forrásokat, további lehe-
tőségeket teremtsünk ennek 
a településnek – hangsú-
lyozta a polgármester.

– 2019-ben már egyértel-
műen az európai uniós for-
rásokra kell koncentrál-
nunk. Szeretnénk elérni, 
hogy mind hazai, mind eu-
rópai forrásból tudjunk Érd-
re pénzt hozni. Biztos va-
gyok benne, hogy így pár év 
múlva elmondhatjuk: ami-
lyen sikeres volt a Batthy-
ány-program, illetve a Mo-
dern Városok programja, 
olyan sikeres a „2028 – 50 
éve város Érd” is. Ehhez ké-
rem a városvezetés, a hiva-
tal és az ellenzék segítségét 
is – zárta szavait T. Mészá-
ros András.

A sajtótájékoztatón szó 
esett a most meghirdetett 
programot megelőző, illetve 
megalapozó Batthyány-
programról, illetve a Mo-
dern Városok programról is. 
Simó Károly alpolgármes-
ter az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb beruházásáról, a 
csatornázásról, illetve a víz-
elvezetésről és az ivóvízhá-
lózat-felújításról beszélt, és 
beszámolt a több ütemben 
megvalósuló útépítési prog-
ramról is. Mint elmondta, az 
első ütemben, 2007 és 2014 
között, a csatornázással ösz-
szefüggésben 50 kilométer-
nyi szilárd útburkolattal 
gazdagodott a város.

– Mielőtt ez a program el-
kezdődött volna, az egész 
városban mindössze száz 
kilométernyi aszfaltút volt, 
amit 70–80 év alatt építettek 
ki, a következő ötven kilo-
métert pedig hét év alatt si-
került. Miután a csatorná-
zás lezárult, elkezdtük ter-

vezni a következő ütemeket. 
A közlekedésbiztonságra 
helyeztük a hangsúlyt, azaz 
a nagy forgalmú csomópon-
tok rendbetételére, amihez 
az államtól elnyertük a fi-
nanszírozást, és hamarosan 
elkezdődhet az építkezés is 
– tette hozzá Simó Károly.

A második ütemben a má-
sik nagy beruházási csomag 
a főútvonalak felújítása, 
amihez a vezetékcserék és a 
vízelvezető rendszer kiépí-
tése is hozzátartozik. A 
munkálatok 2015-ben kez-
dődtek, és 2019-ben be is fe-
jeződnek.

– Tervben van a harmadik 
ütem, azaz a lakóutcák és a 
járdák, valamint a még fenn-
maradó vízelvezető rend-
szer megépítése, illetve a 
szükséges közművezeték-
cserék elvégzése. Itt fontos 
feladat a pénzügyi forrás 
megszerzése – zárta szavait.

Dr. Bács István alpolgár-
mester az intézményfejlesz-
tésekről beszélt a sajtótájé-
koztatón. Mint emlékezte-
tett rá, a fejlesztések már 
korábban megkezdődtek, de 
2015-ben a Modern Városok 
programmal jött a lehető-
ség, hogy a még fel nem újí-
tott orvosi rendelőket, óvo-
dákat, iskolákat, szociális 
ellátó intézményt is moder-
nizálni tudják.

– 2006 óta elértük, hogy 
valamennyi óvodánk felújí-
tás alá került, és ahol lehet-
séges volt, bővítettünk is, 
emellett építettünk három új 
óvodát – ezek közül kettő 
régi épületeket váltott ki. 
Meg kell jegyeznem: a 2006 
óta eltelt időszakban a meg-
előző 16 év hátrányait dol-
goztuk le, és most jutottunk 
el odáig, hogy elkezdhetjük 
az új óvodákat építeni, és va-
lódi növekedést produkálni 
– hangsúlyozta Bács István.

Ami az iskolák felújítását 
illeti, a Fenyves-parkvárosi 
általános iskola és a Batthy-
ány iskola közbeszerzési el-
járási felhívása a napokban 
jelent meg, a Kósé pedig ha-
marosan le is zárul.

Az alpolgármester vége-
zetül elmondta: az elmúlt 

évek alatt megújultak az 
érdi háziorvosi rendelők – a 
Bagoly utcai kivételével, 
ami most épül, új helyszí-
nen –, zajlik a szakrendelő 
régi szárnyának felújítása, 
és várhatóan hamarosan 
megépül a Topoly utcai 
komplex szociális ellátó in-
tézmény is.

– Az előttünk álló önkor-
mányzati ciklusban sem ül-
hetünk babérjainkon: továb-
bi fejlesztéseket kell végre-
hajtanunk annak érdeké-
ben, hogy az érdiek igényeit 
minél jobban ki tudjuk elégí-
teni. Szükség van új gyer-
mek- és háziorvosi rendelők-
re, további óvodákra és a 
már felújított intézményeink 
folyamatos fejlesztésére – 
zárta szavait Bács István.

A polgármesteri sajtótájé-
koztatón T. Mészáros And-
rás ismertette egy helyi la-
kos levelét is, megválaszol-
va a különféle felvetéseket. 
Mint mondta, a levél számos 
tévedést, félinformációt, ha-
mis közlést tartalmaz. 
Hangsúlyozta: biztos benne, 
hogy ezek nem ártó szán-
dékkal fogalmazódtak meg, 
hanem tudatlanságról, tájé-
kozatlanságról és meggon-
dolatlanságról van szó – 
erre a tájékozatlanságra 
próbál rájátszani az érdi el-
lenzék.

A polgármester sajtótájé-
koztatóján hangsúlyozta: az 
ellenzék nemet mondott a 
költségvetésre – a fejleszté-
sek, a város fejlődése ellen 
szavaztak, és folyamatosan 
és minden platformon ter-
jesztik a hazugságaikat. 
Példaként említette Varga 
Illés Leventét, ahogy fogal-
mazott: „A mindenhonnan 
eltanácsolt sikertelen épí-
tészt” és Balla Imrét, „aki 
sok-sok éve szeretne polgár-
mester lenni, miközben az 
önkormányzatnak írt na-
gyon komoly és hivatalos 
számonkérő levele szerint 
azzal sincs tisztában, hogy 
az önkormányzat egy fillért 
sem kap vissza a személyi 
jövedelemadóból”.

– Az iskolák, óvodák, a 
vízelvezetés, minden érdi-
nek épülnek, nemcsak a 
jobb- vagy a baloldaliak-
nak. Aki ezt nem érti, nem 
fogja fel, az sarlatán és al-
kalmatlan arra, hogy 70 
ezer ember jövőjét tervezze 
– mutatott rá végül T. Mé-
száros András.

QQ Á. K.

Az emlékérmet dr. Csorba Péter és T. Mészáros András (j) adták át 
dr. Papp-Váry Árpádnak
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Ismét díjazták a Szabadulás nélkült
Az ÉrdTV filmje, a Szabadulás nélkül nyerte dokumen-
tumfilm kategóriában a Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajz-
filmrendező, Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész 
és rendező, valamint Halmy György dokumentumfilm-ren-
dező alkotta zsűri különdíját a Hét Domb Filmfesztiválon.

A komlói filmfesztiválra 
idén csaknem 200 filmet ne-
veztek, de ebből az előzsűri 
csupán 60 filmet válogatott a 
versenyprogramba, köztük a 
Szabadulás nélkült, ami az 
Érdről és környékéről 1945. 
január 8-án málenkij robotra 
elhurcolt mintegy háromezer 
ember sorsába enged bepil-
lantást a túlélők visszaemlé-
kezései alapján.

Az Érd TV filmje, amiben 
hetven év hallgatás után szó-
laltak meg a málenkij robot 
érdi túlélői, tavaly már elnyer-
te a XVII. Lakiteleki Film-

szemle Kisteleki Emil-külön-
díját. A dokumentumdráma 
több felvonásra osztva meséli 
el a borzalmat a 2. világhábo-
rús előzményektől kezdve, az 
elhurcoláson, a szegedi és a 
temesvári állomáson át a 
szovjetunióbeli táborig és vé-
gül a hazajutásig, archív fel-
vételek, túlélők és hozzátarto-
zók levelei és visszaemlékezé-
sei használatával.

A Hét Domb Filmfesztivál 
szombati díjátadó ünnepsé-
gén, ahol Katona Szabolcs 
rendező és Fekete Zoltán, az 
ÉrdTV főszerkesztője vehet-

ték át a zsűri különdíját, Hop-
pál Péter, az Országgyűlés 
kulturális bizottságának alel-
nöke, a fesztivál fővédnöke 
azt mondta: „minden alka-
lommal ünnep, amikor a ma-
gyar kultúra, művészet egyik 
területének a csodái felett ál-
mélkodunk”, majd hozzátette, 
hogy „a magyar film újra re-
neszánszát éli, amit az is mu-
tat, hogy a színházjegy-eladá-
sokhoz hasonlóan a megvásá-
rolt mozijegyek száma is di-
namikusan emelkedik. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a kíná-
lat erősödik”. A fesztivál fődí-
ját Enyedi Ildikó Testről és 
lélekről című alkotása nyerte.

A Szabadulás nélkül az in-
terneten ingyenesen megte-
kinthető.

QQ JAN

Tel t házas koncertek az Érdi Jazz Fesztiválon
Kevesen emlékeznek már, hogy négy évvel ezelőtt, ami-
kor először szerveztek jazzkoncerteket az érdi múze-
umkertbe, öten-hatan ültek a nézőtéren. Idén a negye-
dik Érdi Jazz Fesztivál alkalmával lényegében minden 
előadás telt házas volt a kocsiszínben, ahogy a művelő-
dési központban és a zenei könyvtárban is.

Szerencsére a szervezők 
az első próbálkozás után 
nem adták föl, bíztak benne, 
hogy meghonosítható Érden 
a jazz, még ha korábban nem 
is voltak ennek hagyomá-
nyai. Bár a városi könyvtár 
már korábban szervezett 
egy-egy jazzestet a zenei 
részlegében, amit akár a 
többnapos fesztivál előzmé-
nyének is tekinthetünk. Idén 
Czirják Csaba volt a vendég 
két éve működő triójával, 
amelynek bőgőse, az egyre 
népszerűbb és keresettebb 
Bögöthy Ádám, aki szinte 
hazajár a könyvtárba – an-
nál is könnyebben teszi, mi-
vel Érden él –, rendszeres 
fellépője az intézmény prog-
ramjainak. A trió harmadik 
tagja a doboknál ülő Czirják 
Tamás, a névegyezés termé-
szetesen nem véletlen, ő és a 
zenekar névadója testvérek.

– Kizárólag saját zenéből 
áll a programunk – mondta 
Czirják Csaba –, nem ját-
szunk standard darabokat, 
minden kompozíciót Ádám 
és én írunk. A koncertjeink 
arról szólnak, hogy minél 
jobban kiegészítsük egy-
mást, s kommunikáljunk a 
hangszerekkel. Jó hangula-
tú számokat igyekszünk 
írni, olyan zenéket, amelyek 
kevésbé elvontak, könnyeb-
ben befogadhatóak, de azért 
persze sok bennük az impro-

vizáció is, hiszen a jazz anél-
kül nem lenne jazz. Azt sze-
retjük, ha a dalok kicsit me-
lodikusabbak, dúdolhatóak.

Az érdi jazzsorozat része 
a zene és az irodalom társí-
tása is, ezúttal a művelődési 
központban Háy János – a 
megbetegedett Grecsó 
Krisztián helyett – József 
Attila-díjas költő, író, festő, 
illusztrátor és László Attila 
jazzgitáros vállalkozott 
erre. Aki ismeri a költő pró-
zai munkáit vagy legalább 
azok közül A bogyósgyü-
mölcskertész fiát, az tudja, 
hogy az író előszeretettel 
nyúl a zene és zenészlét té-
májához, így valamennyire 
adott is volt, melyik írásait 
olvassa fel, de persze előke-
rültek versei is, és küldött 
írást a helyettesített Grecsó 
is. A műfajok a műsor során 
fokozatosan simultak össze: 
eleinte egymást váltotta a 
költő és a zenész, majd 
együtt zenéltek és olvastak, 
végül Háy zsebéből is előke-
rült egy doromb, és közös 
muzsikálásba kezdtek. Bár 
a két művész először lépett 
fel együtt, annak az alázat-
nak, amivel egymás művé-
szetét megközelítették és 
annak az örömzenélésnek és 
olvasásnak, amibe végül tor-
kollt az este, hatalmas kö-
zönségsiker lett az eredmé-
nye.

Ahogy állva tapsoltak és 
éljeneztek a kocsiszínben is 
a lelkes jazzrajongók a pén-
tek esti koncerten – amin 
maga a szervező, a jazzélet-
ben jártas Irk Réka is elcso-
dálkozott, pedig neki magá-
nak jutott eszébe, hogy mi 
lenne, ha a populárisabb 
smooth jazz irányvonalának 
két megkerülhetetlen képvi-
selője, a Kiss Attila Band és 
a szaxofonos Zolbert együtt 
zenélne. Így született meg a 
szombati koncert, ahol a fel-
lépők 6–6 számát játszották 
közösen, látszólag olyan ösz-
szeszokott módon, mintha 
már évek óta együtt állná-
nak színpadra, pedig ezelőtt 

még soha nem zenéltek 
együtt. 

Ezek után senki sem cso-
dálkozott már, hogy a közön-
ség Hajdú Klára együttesé-
nek fellépésén és a Balogh 
Elemér Group koncertjén is 
megtöltötte a kocsiszínt, 
amit Irk Réka is elégedetten 
nyugtázhatott, hiszen – mint 
mondta – kezd beérni, amit 
négy évvel ezelőtt elkezdtek. 
A zenészek, az együttesek 
már maguk jelentkeznek az 
érdi fesztiválra, az előadá-
sokra sokan jönnek Buda-
pestről, de Szentendréről is 
érkeznek rajongók, s az érdi-
ek is kezdik megszeretni a 
fesztivált. Amiben feltehető-

en szerepe van, hogy Irk 
Réka úgy válogatja a fellépő-
ket, hogy lehetőleg a harmo-
nikus, könnyedebb műfajok 
legyen túlsúlyban, olyanok, 
amelyek alkalmasak a jazz 
megszerettetésére. Ezért 
szerepelt már a programban 
folk jazz, jazz rock vagy idén 
a smooth jazz. Szervezőként 
úgy gondolja, elérkezett az 
idő arra is, hogy esetleg egy 
jazzklubot is beindítsanak a 
városban, már keresik az al-
kalmas helyet, s a fesztivál 
közönségét is megszondáz-
tatták, hogy mit szólnának 
egy ilyen lehetőséghez.

QQ JAkAb-M. NAgy

A közönség a Balogh Elemér Group koncertjén is megtöltötte a kocsiszínt
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Midász Autócentrum
Vár  juk teljeskörű autószervizünkbe!

Elérhetőségek: 
Érd, Velencei út 35.

   +36 20 394 32 12   
midaszmuhely.hu

* Autószerviz,
* Gumiszerviz,
* Klíma feltöltés,
* Karosszéria munkák,
* Futóműbeállítás,
* Kozmetika,
* Autófényezés

20
43

83

9kultúra  | 2018. szeptember 12. |

Egy pódiumest csodái
Egy versekből összeállí-
tott előadás lehet érdekes, 
mert izgalmasak a költe-
mények, lehet figyelemre 
méltó, ha az előadó meste-
re a műfajnak. Az a 
pódium est viszont, amikor 
a verseket a magyar líra 
nagy klasszikusainak kí-
nálatából személyes ked-
venceit válogatja csokorba 
Hűvösvölgyi Ildikó, az csak 
különleges lehet.

A Kossuth-díjas színésznő 
Kaleidószkóp címmel illette 
műsorát, amellyel a városi 
könyvtárba látogatott Szabó 
Győző Gyula társaságában, 
aki dallal és gitárzenével 
színesítette az amúgy is vál-
tozatos összeállítást.

Melegből hidegbe, tűzből 
vízbe, kacagásból sírásba 
vitte a művésznő a közönsé-
get – mert ilyen az életünk, s 
szerencsések vagyunk, hogy 
költőink megfogalmazzák 
ezt nekünk – mondta az elő-
adó, aki olyan átéléssel tol-
mácsolta nekünk a költők 
gondolatait, mintha azok a 
sajátjai is lennének.

Petőfi Sándor, József Atti-
la, Kosztolányi Dezső, Ady 
Endre, Radnóti Miklós költe-

ményei, csupa olyan vers, 
amelyeket mindenki ismer, 
mondhatnánk, olyan művek, 
amelyeknek nagysága és 
szépsége már-már közhely-
számba megy, ezek a művek 
úgy szólaltak meg Hűvösvöl-
gyi Ildikó előadásában, hogy 
kivétel nélkül mindegyikben 
fölfedezhettünk valami új 
színt, új hangsúlyt.

Aztán a Reményik Sán-
dor-blokk, a sokáig elhallga-
tott erdélyi költőnagyság 
művei, amelyek akár a rá-
csodálkozás élményével is 
hathattak. S az egész műsor 
megkoronázásaként Weöres 

Sándor Az éjszaka csodái 
című verse, amiről, aki csak 
könyvből ismerte eddig, nem 
is sejthette, mennyi húron 
játszik ez a költőóriás, s 
mennyi-mennyi színészi esz-
közzel is eljátszható karak-
tert írt ezekbe a strófákba, 
amelyek életre keltésében 
boldogan és lenyűgözően lu-
bickolt az előadó – nem vélet-
lenül, hiszen ez a mű igazán 
közel áll a szívéhez, ezzel 
győzte meg annak idején a 
felvételi bizottságot, hogy 
helye van a színművészeti 
főiskolán. 

 n (mnp)

A k özépkori Érd mindennapjai
A múlt megismerése a jövő építésének fontos alapköve, 
vagy ahogy T. Mészáros András polgármester fogalma-
zott a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításának megnyi-
tóján: a múltunkkal akarunk a jövőbe látni. Ezért fontos 
és figyelemre méltó a Mindennapi élet Érden a 13–16. 
században címet viselő a kiállítás, amelyet a település 
első említésének 775. évfordulójára rendeztek.

A Fundoklia-völgy környé-
ke – ahogy erre jól ismert 
források utalnak, s amire dr. 
Kubassek János múzeum-
igazgató is emlékeztetett 
megnyitójában – a Kárpát-
medence egyik legősibb lak-
helye, ezt a vidéket még a 
tatárdúlás is elkerülte, nem 

tűntek el a föld színéről az 
itteni falvak, köztük Érd, 
amelynek létezését – noha 
értelemszerűen már koráb-
ban is virágzó település le-
hetett – egy 1242-ben kelt 
adás-vételi oklevélhez köt-
jük, melynek tanúsága sze-
rint Tádé fia János eladta 

birtokát Berky Mihály veszp-
rémi ispánnak.

Ezekből az évekből, egé-
szen pontosan 1244-ből 
fönnmaradt egy határjárás 
dokumentuma is, amiből 
meglehetősen pontosan kö-
rülhatárolható Érd akkori 
területe – ezt már Lehoczki 
Zsuzsannától, a kiállítás 
megálmodójától, a szüksé-
ges források felkutatójától, a 
múzeum helytörténettel fog-
lalkozó történészétől tudjuk, 
aki korhű ruhába öltözve 
tartott tárlatvezetést a meg-
nyitó közönségének –, ezek 
szerint a település nagyjából 
a mai Ófalut foglalta magá-
ban, fel egészen a mostani 
városközpontig, nagyjából 
az alsó vasút vonaláig és a 
Tesco áruházig.

Nem volt könnyű dolguk a 
kiállítás tervezőinek és ren-
dezőinek – Pálfi Anna rende-
zőnek, dr. Mester Edit szak-
értőnek, Gergye Menyhért 
és Jakab Sándor grafikus-
nak –, mert noha gazdag is-
meretanyag, de kevés kora-
beli tárgyi emlék birtokában 
kellett bemutatniuk, hogy is 
életek az emberek itt a 13–16. 
században, miként művelték 

a földet, mit termesztettek, 
milyen állatokat tartottak, 
milyen kapcsolatuk volt a Du-
nával, milyen piacokat. vásá-
rokat rendeztek, milyen ipart 
űztek, s milyen élet folyt a 
Sárkányok udvarházában. 

Azért korabeli régészeti 
leleteket is láthatunk a tár-
lókban, ha nem is éppen Érd-
ről származnak, hanem ar-
ról a szomszédos Székely 
nevű településről, amelynek 
tárgyi nyomai az M6 autópá-
lya építése során kerültek 
elő. Ezek a cserépmaradvá-
nyok, fém eszközök és éksze-
rek sejtetni engedik, hogy 
milyen kultúra virágzott e 
vidéken a középkorban.

Lehoczki Zsuzsanna 
szakszerű és számos érde-
kes részlettel szolgáló tár-
latvezetése életre keltette a 
kiállítás keretét adó látvá-
nyos grafikákat és a külön-
böző témaköröket jelképező 
tárgyakat. A tárlatot megte-
kintő iskolai csoportoknak – 
jövő júniusig látogatható a 
kiállítás – ajánljuk, hogy fel-
tétlenül éljenek a tárlatveze-
tés lehetőségével, mert a diá-
kok egy igazán élvezetes 
előadás keretében ismer-
kedhetnek meg lakóhelyük 
múltjával, ami erősítheti kö-
tődésüket a településhez, 
amelyen élnek.

Qn –y–

Hűvösvölgyi Ildikó melegből hidegbe, tűzből vízbe, kacagásból sí-
rásba vitte a közönséget

A kiállítás jövő júniusig látogatható

Lehoczki Zsuzsanna helytörténész korhű ruhában tartott tárlatvezetést
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VMG diáktalálkozó 2018   

Egykori VMG-s diákok és tanárok! 
Találkozzunk újra 2018 szeptember 29-én 16 órakor a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban! 
Hagyományos és új programok, sok egykori ismerős, találkozások és meglepetések. Részletes 
programmal hamarosan jelentkezünk, addig is keressétek Facebook oldalunkat a naprakész 
hírekért:  www.facebook.com/vmgdiaktalalkozo
Add tovább: szeptember huszonkilencedikén újra a Véemgében!

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium  
szeretettel meghív 

minden érdeklődő szülőt és diákot
az általános iskolák tanulói számára tartandó  

a 2019/2020. tanévet megelőző

beiskolázási szülői értekezletre.

A beiskolázási szülői értekezlet időpontja:

négyosztályos gimnázium (nyolcadik osztályosok)
2018. szeptember 24. hétfő 17h

nyolcosztályos gimnázium (negyedik osztályosok)
2018. szeptember 25. kedd 17h

Az értekezletek helyszíne:  
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Díszterem

Iskolavezetés

FOLYTATÓDIK AZ ÉRDI SZENIOR AKADÉMIA! 
 

Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa és a Zsigmond Király Egyetem szervezésében 
folytatódik az ingyenes képzés az 50 év felettieknek. 

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
(Érd, Alsó u. 9.) 

 
A 2018. II. félév előadásai 

 
2018. szeptember 19. szerda, 15 óra 

Ujhelyy Attila: A közösségi média (Facebook, Twitter stb.) szerepe időskorban – Mire Jó? Mire vigyázzunk? 
 

2018. szeptember 26. szerda, 15 óra 
Novák Mária: Tánc és mozgáslehetőségek idősebb korban 

 
2018. október 10. szerda, 15 óra 

Dr. Jászberényi József: A depresszió felismerése, kezelése és a tanulás - depresszió időskorban 
 

2018. október 17. szerda, 15 óra 
Kovács György: Közösségteremtés időskorban 

 
Az ingyenes előadásokon várunk minden érdi és Érd környéki 50 év feletti érdeklődőt. 

2018. I. és II. félév valamennyi előadásán részt vevő szenior hallgatók az utolsó alkalommal oklevelet kapnak. 
 

2018
ŐSZMicimackó 

Színház

Jelentkezés és 
további információ a 

06-30-597-8823 telefonszámon
Czinderné Tassi Beátánál.

E-mail: tassi.beata@szepesmk.hu A bérletek ára: 2250 Ft

Előadások:
10 órakor óvodásoknak

14 órakor kisiskolásoknak

A székely menyecske 
meg az ördög - 

népmese FABÓK MANCSI 
BÁBSZÍNHÁZA 
előadásában

november 19.

a ZABSZALMA 
EGYÜTTES 

KARÁCSONYVÁRÓ 
KONCERTJE

december 17.

Szepes Gyula Művelődési Központ
2030. Érd, Alsó u. 9

Telefon: +3623-365-490
www.szepesmk.hu

Csengő - bongó 
királyság 
mesejáték a

FOGI SZÍNHÁZA 

október 15.

Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15
Tel.: 06 30 / 940 6735

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Kormi kis-közepes termetű, 5–6 
év közötti, ivartalanított kan ku-
tyus. Túláradóan kedves, mozgé-
kony, eddigi életében nem sok tö-
rődésben részesült, ezért hálás 
minden jó szóért. Kertes házba 
költözne szívesen.

Zserbó 3 éves, kedves, barátko-
zós, bújós, kifejezettem nagy ter-
metű kan. Új családba költözne, 
stabil kerítéssel rendelkező kertes 
házba. Szuka kutyákkal általában 
jól kijön, a gazdihoz nagyon ra-
gaszkodik.
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütör-
tök 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 
Czinderné 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 KIÁLLÍTÓTÉR
A Guzsalyas kézműves klub kiállítása
Megtekinthető október 9-ig

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 
kiállítása
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–Argentína–Brazília kutyafut-
tában. Előadó dr. Gyúró Zoltán
Szeptember 13-án, csütörtökön 18 órakor

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning és testegyensúly foglalkozás
15 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
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
Ökofilmklub
Tényleg ilyen gáz a műanyag? – beszélge-
téssel egybekötött filmvetítés
Szeptember 29-én, szombaton 19 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 szün-
nap, 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
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-

Irodalomkedvelők klubja
Évadnyitó klubnap a KÉK-kel, felolvasás, 
kiadványok, IRKA
Czabai-kert, Radnai u. 50.
Szeptember 21-én 14 órától.

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
KEDD-CSÜTÖRTÖK
Zumba
18.30 órakor
SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Kerekítő
Szeptember 19-én 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor
PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna

13műsor  | 2018. szeptember 12. |

sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás az iskolakezdés 
jegyében
Szeptember hónapban
PROGRAM
2Balkáni szindróma
A Malko Teatro előadása Csuka Zoltán 
szellemisége jegyében
Szeptember 19-én, szerdán 17 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 17., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Érd–MTK Budapest
20:40 Kor Kontroll percek 12. rész
 Adj plazmát vérzékenyeknek!
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 25/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

SzEpTEmbER 18., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 VALLE WINAND DUÓ AKAPELLA 01 
20:30  Vámos miklós beszélgetős műsora 

38. rész
 Müller Péter író  
21:30 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–MOL VIDI FC II.
23:10 műábránd
 Misa Szuharevszki festőművész
23:30 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
00:00 Tűzijáték

SzEpTEmbER 19., SzERDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás
 sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 26/90. rész
20:50 pénz és taps nélkül 
 Kubassek János filmje
 dokumentumfilm  
21:40  A bíró 6. rész
 dokumentumfim – 2015

22:20 Sztárportré 162. rész
22:50 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:20 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:50 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20 Tűzijáték

SzEpTEmbER 20., CSÜTÖRTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 162. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Érd–MTK Budapest
21:40 Kempo sportmagazin
21:55  Kor Kontroll percek 12. rész
 Adj plazmát vérzékenyeknek!
22:20 Fény-Kép
 kulturális magazin
22:50 mozgás sportmagazin
23:20 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05  Híradó
00:20 Tűzijáték

SzEpTEmbER 21., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll percek 12. rész
 Adj plazmát vérzékenyeknek!
20:25 Három nővér 2. rész
21:55 Szabadulás nélkül   
 Lenvai Tímár előadása
22:20 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 Fény-Kép
 kulturális magazin 
23:20 mozgás
 sportmagazin

23:50 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
00:20 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 Tűzijáték

SzEpTEmbER 22., SzOmbAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll percek 12. rész
 Adj plazmát vérzékenyeknek!
19:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:25 mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 163. rész
21:25 monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 pénz és taps nélkül 
 Kubassek János filmje
 dokumentumfilm  
21:45  A bíró 6. rész
 dokumentumfim – 2015
23:25 bibliai Szabadegyetem 26/90. rész
00:15 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
00:45 Tűzijáték

SzEpTEmbER 23., 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 Három nővér 2. rész
22:30 Szabadulás nélkül   
 Lenvai Tímár előadása
22:55 mozgás sportmagazin
23:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:55 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
00:25 polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:55 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
01:25  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.

IV. Állati Jó Családi
és Örökbefogadási Nap

Jöjjön el Ön is Családjával és akár négylábú
kedvencével együtt.
Szeretettel várunk mindenkit!
Részletes program:

10.00 Megnyitó ( T. Mészáros  András
          Érd Megyei Jogú Város polgármestere)
10.10 JP Dance Company táncbemutató
10.25 Ebdorádó Kutyaiskola bemutatója
10.50 Younity Dance Company táncbemutató
11.00 Rendőrkutya bemutató
11.25 Pingvin Pityu és barátai
12.15 Frutti TSE táncbemutató
12.30 Street Style táncbemutató
12.45 PettBull Behívó-Evő verseny
13.10 Noel Tanya bemutatója
13.30 Érdi Torna Club bemutató
13.45 Azúr Kutyaiskola bemutatója
14.10 Kungfu ÉSVSE bemutató
14.25 Masters SE táncbemutató
14.40 Azúr Segítő Kutyás Egyesület bemutatója
15.00  MikiNiki és a Csomópont: Szerelem 
           vonat műsora Demjén Ferenc dalaival 
15.50 Tranzit Zenekar 

2018.szeptember 23. vasárnap
                          1000 -1700 között

Érden a Városi Fotéren

Médiapartner:

A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Szervezők:
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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 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról 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 
dolgozó közalkalmazottak juttatásai-
nak 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 szer-
zett végzettség és emellett, 
okleveles könyvvizsgálói vagy 
államháztartási mérlegképes 
könyvelői szakképesítéssel vagy 
az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesí-
téssel, 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 szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező, 
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 megjelölé-
sével 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 megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hall-
gatja 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 megye, 
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 
illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra 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 szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesí-
téssel, 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 szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező, 
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 megjelölé-
sével 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 megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hall-
gatja meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.
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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 Önkormányzat 
Közgyűlése a 151/2018.(VI.28.) ha-
tározata alapján Érd Megyei Jogú 
Város közigazgatási területén 
autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés kereté-
ben 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. 

Tisztelt Érdi Lakosság, Partnerek!
Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Parkváros északi részén lévő, 
volt katonai lőtér – Földmunkás u. – Esztergályos u. – belte-
rületi határ (korábbi sóskúti közigazgatási határ) – területét 
érintően az önkormányzat és a tulajdonos között kötött tele-
pülésrendezési szerződés értelmében a hatályos település-
rendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfoga-
dott Településszerkezeti Terv és a 9/2016. (III.31.) rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv 
melléklete – módosítási eljárása zajlik. 
A településfejlesztési cél az összességében ~ 16 ha nagyságú beépí-
tetlen, magántulajdonban lévő terület ütemezett kertvárosi lakóterü-
leti fejlesztése, amely kizárólag a botanikai szakvélemény alapján vé-
delemre, zöldfelületi megtartásra kijelölt területek megőrzése mellett 
lehetséges. A 2012-ben megindított tervezési, egyeztetési folyamat 
tehát jelenleg is zajlik, amelynek keretében az első, 5 ha nagyságú 
lakóterületi fejlesztési részére elkészült a településrendezési eszközök 
véleményezési dokumentációja.
A településrendezési eszközök módosításának várható ha-
tása, hogy az érintett területen a környező területekhez ha-
sonló beépítési intenzitású kertvárosi lakóterület jön létre, a 
teljes – 16 ha nagyságú területre vonatkozóan összességében 
– 5,7 ha nagyságban természetközeli karsztbokorerdő és 
zöldterületi övezetbe sorolt, valamint megtartandó zöldfelü-
leti szabályozással kijelölt terület jön létre.   
A településrendezési eszközök módosításának dokumentációját a 
2018. szeptember 10–október 10-ig tartó időszakban elérhetővé 
tesszük a város honlapján a http://www.erd.hu/nyitolap/kozugyeink/
onkormanyzat/teleeszkmod helyen, a Polgárok Háza földszinti ügyfél-
szolgálati helyiségében és a Főépítészi Csoport irodájában. 
A módosítási szándékokkal, tervezetekkel kapcsolatos írásos 
észrevételeiket, javaslataikat 2018. október 10-ig várjuk a 
foepitesz@erd.hu címre megküldve, postai úton a Polgármes-
teri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1. címre küldve, vagy a Polgárok 
Háza Ügyfélszolgálatán leadva. 

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó
lakossági fórumra, amelynek

ideje: 2018. október 1., 16.30 órától
helye: Polgárok Háza (Alsó u. 3.) fszt. közgyűlési terem

T. Mészáros András
polgármester

A Kormány 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozata értel-
mében a téli rezsicsökkentésben korábban nem része-
sült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanya-
got felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésé-
vel összefüggésben.
A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
déseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező háztartások igényelhetik.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező ház-
tartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
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 
Ügyfélszolgálatán vagy a Polgármesteri Hivatal Humán 
Iroda Szociálpolitikai Csoportjánál.

2030 Érd, Ercsi úti tEmEtő

Temetkezési helyek újraváltására
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésében lévő 
Ercsi úti köztemetőben található, 2018. évi vagy korábbi érvényességi idővel rendelkező 
temetkezési helyek újraváltására,
különösen az 1993. év előtt betemetett, illetve újraváltott hagyományos síro-
kat, valamint a 2008. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnafülkéket és 
az 1998. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnasírokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiá-
nyában – az első koporsós temetéstől számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék esetében 
10 év vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő urna elhelyezés a 
lejárati időt nem hosszabbítja meg.
A sírhelyek újraváltásának díját a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. mel-
léklete tartalmazza. A sírhelyek újraváltása esetén a készpénzes, bankkártyás és átuta-
lásos fizetési mód is biztosított. Az újraváltással, illetve az esetleges sírhelylemondással 
kapcsolatban kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 2018. október 31-ig 
keressék fel a temetőgondnoki iroda kollégáit a lent megjelölt elérhetőségek egyikén, 
mert az erre vonatkozó 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 11.§ 6. bekezdés ér-
telmében a lejárat után az újra nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és 
újra értékesíthetjük.

Temetőgondnoki Iroda 2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől péntekig 8.00–15.30
Telefon: +36 23 365 144; E-mail: temeto@ekfi.hu

Közérdekű felhívás

Közérdekű tájékoztatásKözérdekű hirdetményAz 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 
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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 fel-
adatok: 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 követően 
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.

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

vény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd Idősklub

intézményi takarító kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: 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 betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
szeptember 24. A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Galambosné Póder 
Mária nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
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.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 klinikai, kémiai laboratórium 

munkarendjében vérvétel, 
betegadatok kezelése, a 
vizsgálandó minták feldolgozása 
és technikai validálása;

•	 a laboratórium informatikai 
rendszerének alkalmazása.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, 

legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat;

•	 felhasználói szintű MS Windows 
NT/2000/XP;

•	 büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: jó szintű 
betegközpontú gondolkodásmód, 
empátia.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 26. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szabó Julianna nyújt, a 06-
20-32-68-863-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény címére történő 
megküldésével (2030 Érd, 
Felső utca 39–41.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 3614/
KSZK/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: klinikai 
laboratóriumi asszisztens;

•	 elektronikus úton Szabó Julianna 
részére a titkarsag@erdirendelo.
hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. szeptember 28.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Belső Ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1. sz. melléklet 1. pont.
Ellátandó feladatok: A költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII-31.) Korm. rendelet 15. § (7) bek. 
a.) pontja alapján Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat három költség-
vetési intézményének vezetői részére 
megállapításokat és javaslatokat 
megfogalmazni a bizonyosságot adó 
ellenőrzések és/vagy a tanácsadói 
tevékenység keretében. A belső ellen-
őrzési tevékenység során a jogszabá-
lyoknak és a belső szabályzatoknak való 

megfelelést, a tervezést, gazdálkodást 
és a közfeladatok ellátását vizsgálni. 
A három intézménynél ellátni a belső 
ellenőrzési vezetői feladatokat.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 az I. besorolási osztályban 

felsőoktatásban szerzett gaz-
daságtudományi, jogi, közszol-
gálati, gazdasági mérnöki, a 
könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásba vételéről szóló 

kormányrendelet szerinti szak-
képzettség;

•	 vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és okleveles 
pénzügyi revizori, pénzügyi-
számviteli szakellenőri, ellenőr-
zési szakelőadó, okleveles könyv-
vizsgálói, költségvetési ellenőri, 
mérlegképes könyvelői, a Belső 
Ellenőrök Nemzetközi Szerveze-
tének okleveles belső ellenőri, az 
Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) Nem-
zetközi Szervezetének okleveles 
informatikai rendszerellenőri 
(CISA), közigazgatási gazdál-
kodási és ellenőrzési szakértői, 
költségvetési ellenőri, felsőfokú 
államháztartási, államháztar-
tási gazdálkodási és ellenőrzési, 
elektronikus információbiztonsá-
gi vezetői, integritás tanácsadói 
szakképesítés;

•	 a pályázó szerepeljen az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 70. § (5) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban;

•	 költségvetési szervnél szerzett 
legalább 2 éves ellenőrzési, 
költségvetési, pénzügyi, számvi-
teli szakmai tapasztalat;

•	 felhasználói szintű MS Office 
irodai alkalmazások;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga meg-

léte;
•	 belső ellenőri gyakorlat;
•	 önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata;

•	 motivációs levél;
•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan;

•	 pályázó nyilatkozata arra vo-
natkozóan, hogy a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 84-85. §-ai 
szerinti összeférhetetlenség nem 
áll fenn.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. október 16.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 8. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Tajti Lászlóné Belső Ellenőrzési 
csoportvezető nyújt, a 06-23-522-320-
as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak Érd 

Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó utca 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-
17/2018., valamint a munkakör 
megnevezését: intézményi belső 
ellenőr.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 

egyéb lényeges információ: 
a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. A kine-
vezés határozott időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.
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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 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichope-
dagógus, mentálhigiénés 
szakember, felekezeti szociális 
munkás, viselkedéselemző, 
okleveles szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus, 
családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns, 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel ren-
delkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, 
pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár;

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

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány;

•	 hozzájárulási nyilatkozat a 
személyes adatok pályázati 
eljárással összefüggő keze-
léséhez.

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 meg-
küldésével (2030 Érd, Emma 
utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító-
számot: 1/497/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: 
ssaládsegítő;

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

•	 személyesen Galambosné Pó-
der Mária részére, Pest megye, 
2030 Érd, Emma utca 7.

A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje:
•	 a munkakör betöltése kizá-

rólag 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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Roma kultúrnap
Harmadik alkalommal tartotta meg az Érd Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Kulturális Napot a Parkvárosi Napközis 
Tábor területén szeptember 8-án. 

A délután kezdődő és haj-
nalig tartó rendezvényre 
Rafael Attila, az Érd Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke igyekezett meg-
hívni, ahogy mondta, a fél 
várost.

Az eseménynek Rafael 
Attila szerint szimbolikus 
jelentősége volt: a roma kul-
túra és a hagyományőrzés 
fontosságának illusztrálá-
sa mellett annak bemutatá-
sa, hogy a romák is hasznos 
tagjai a társadalomnak.

– El kell oszlatni azt a ne-
gatív képet, ami kialakult 
rólunk. Az éremnek két ol-
dala van, a romák is hasz-
nos tagjai a társadalom-

nak, és fontos, hogy meg-
mutassuk a jó oldalunkat – 
mondta el az Érd Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke kérdésünkre.

A rendezvényen hagyo-
mányos népviseletbe öltö-
zött asszonyok táncoltak 
Gingi és együttesének ze-
néjére. Miközben az Arany-
eső és egyéb slágerek hull-
tak az egybegyűltekre, a 
tradicionális roma konyha 
különlegességeit is meg-
kóstolhatták: a menün a 
szokásos fatálakon kívül 
birkapörkölt és szabad tű-
zön sütött 380 kg-os ökör is 
szerepelt.

QQ JAN

Érd Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata
2 napos adventi kirándulást szervez Zakopanéba

Program:
1. nap (péntek):  indulás 2018.12.07-én 6.00 órakor Budapestről, találko-
zás 5.45-kor, a Parkvárosi SHELL benzinkútnál. Pestet érintve az ott felszállók 
csatlakozhatnak. Szlovákián keresztül utazunk, útközben egy pihenővel Dono-
valyban. Zakopanéban kora délután foglaljuk el szálláshelyünket. A sétálóutca 
végéről indul a Gubałówka felvonó, amellyel 1128 méteres magasságba kapasz-
kodunk fel és gyönyörködünk a Magas-Tátra lengyel oldalában.
2. nap (szombat): A reggeli után fakultatív lovasszánozásra indulunk a 
környéken. Az egyórás program során a Magas-Tátra legszebb oldalát tekintjük 
meg. A program sütögetéssel és forró italokkal zárul. (A program indításához 
minimum 20 fő jelentkezése és megfelelő mennyiségű hó feltétel.) Budapestre a 
délutáni órákban, 16 óra körül indulunk.

Utazás autóbusszal (DVD, dönthető és kihúzható ülések), szállás egy éjszakára 
Zakopane belvárosában 2*-os szálloda kétágyas szobáiban, reggelivel, csoport-
kísérővel és idegenvezetővel. Kirándulás teljes összege 21 900 Ft. A 10 000 Ft 
előleget a szállás lefoglalásához kérem, hogy 2018. szeptember 15-ig befizetni 
szíveskedjenek! A fennmaradó összeget 2018. november 15-ig kérjük. Jelentkez-
ni lehet: Papakosztandisz Eleninél (30/721-2858, erdigorog@gmail.com), illetve 
Csákvári Csillánál (20/520-8211).

Kutya helyett Tündérboszorkány
Aki ismeri Bosnyák Viktória műveit, sejthette, hogy nem 
szokványos író-olvasó találkozóra kerül sor az Érdi Na-
pok rendezvényén a Gyermekkönyvtár szervezésében. 

Nemcsak azért, mert ez al-
kalommal a gyerekolvasók 
találkozhattak egyik nagy 
kedvencükkel, hanem azért 
is, mert Bosnyák Viktória 
teljesen rendhagyó műsort 
tartott, határtalan közvetlen-
séggel és rengeteg humorral, 
ami inkább emlékeztetett 
egy stand upra, mint egy ha-
gyományos író-olvasó talál-
kozóra.

Rögtön a rendezvény ele-
jén például kiderült, hogy 
nemcsak egy, hanem számta-
lan író jelent meg a találko-
zón, hiszen, ahogy arra az 
írónő felhívta a figyelmet, a 
jelenlevők közül mindenki 

tud írni. Aztán persze be-
avatta az egybegyűlteket 
olyan kulisszatitkokba is, 
hogy alakult az élete úgy, 
hogy az írásból él meg már 
majdnem két évtizede. Tör-
tént ugyanis, hogy az ikrei 
10. születésnapjukra kutyát 
szerettek volna kapni, ám en-
nek a kérésnek az édesapjuk 
makacsul ellenállt, Viktória 
pedig, hogy kiengesztelje 
csemetéit, megkérdezte, mit 
szólnának ahhoz, ha írna ne-
kik egy regényt, ami őróluk 
szól. Így született meg a Tün-
dérboszorkány első része, 
amivel az írónő azonnal be-
robbant a gyermekirodalom-

ba és a kiskamaszok köny-
vespolcaira. De minden jó, ha 
vége jó: a lányai jó pár évvel 
később végül megkapták az 
áhított ebet is, amit azóta az 
írónő kabalakutyaként tart 
tiszteletben. Mint elmondta, 
rögtön, ahogy megkapja a ki-
adótól egy-egy újabb könyve 
tiszteletpéldányát, lefényké-
pezi a kutyát a könyvvel, 
hogy őrá senki se mondhas-
sa: még a kutya se olvassa a 
műveit. 

Azóta a Tündérboszor-
kány trilógiává vált, anya-
nyelvi meseregényei közül 
pedig jó néhány bekerült az 
iskolák ajánlott könyvei 
közé. Ez történt a Sirály a ki-
rállyal is, ami arra hivatott, 
hogy játékos formában verje 
bele az iskolások fejébe a ma-

gyar szókészlet ly-os kincse-
it. Bosnyák Viktória azt is el-
árulta, ennek az írásakor 
nemcsak az ihletre és a lap-
topjára volt szüksége, hanem 
nagyon komoly kutatómun-
kát végzett: a 4000 oldalas 
Magyar nyelv értelmező szó-
tárát lapozta végig, hogy ki-
gyűjtse abból az összes ly-t 
tartalmazó és ma is haszná-
latos szavunkat.

A sikeres szerző tanácsot is 
adott a jelen levő írópalánták-
nak: arra biztatta őket, merje-
nek kritikát kérni az elkészült 
műveikről a barátaiktól, mert 
ők – az elfogult szülőkkel el-
lentétben – hiteles véleményt 
adhatnak azokról. A rendez-
vény végül A nagy szinonima-
hadjárat című anyanyelvi me-
seregény történetének megfe-
lelően küzdelemmel ért véget, 
amiben a gyerekek és felnőt-
tek ádáz harc helyett inkább 

nyelvi vetélkedőt vívtak egy-
mással Puritánia elnöke és 
Extravagancia királynője ol-
dalán.

Bócsa Lilianna, a Maria-
num Általános Iskola 3.c. osz-
tályos tanulója édesanyjával 
érkezett a rendezvényre. Ép-
pen sorban állt, hogy dedi-
káltassa az írónővel a köny-
vét, amikor hozzáléptem. El-
mondta, hogy nagy kedvence 
a Sirály a király, mert nagyon 
érdekes és vicces formában 
tanítja meg a ly használatát. 
Édesanyja, Krisztina hozzá-
tette, hogy minden este olvas 
a kislányának, de ezt a köny-
vet magától olvasta el, és any-
nyira nagy kedvence lett az 
írónő, hogy el kellett jönniük 
a rendezvényre, amit még 
Lili édesanyja is rettentő ér-
dekesnek és szórakoztató-
nak talált.

QQ JAkAb-ApoNyi Noémi

Jó tündérek a Meseházban
Aki fát ültet, az jövőt épít – tartja a mondás. Az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat VMG-s képviselőjelöltjei nemcsak a 
saját jövőjükre, hanem a kisgyerekére is gondoltak, ami-
kor hétfő délelőtt elültettek egy fát az Érdi Szivárvány 
Óvoda Meseház Tagóvodája kertjében. 

Hat gimnazista szorgos-
kodott hétfőn délelőtt a Gyu-
la utcai ovi udvarán. Az Ifjú-
sági Önkormányzat 2018-as 
választásán induló VMG-s 

diákoknak nem volt könnyű 
dolguk, ugyanis az ajándék-
ba hozott nyírfacsemetének 
jó mély ültetőgödröt kellett 
ásniuk, a föld pedig kemény 
volt. A fiatalok persze moso-
lyogva vették az akadályt, és 
ásás, lapátolás közben jutott 
idő arra is, hogy beszélges-
senek, játsszanak az érdek-
lődő apróságokkal. 

– Fontosnak tartjuk a kör-
nyezetvédelmet, és tenni is 
érte. Egyik megbeszélésün-
kön jött az ötlet: mi lenne, ha 
ültetnénk egy fát, méghozzá 
egy óvodába, hogy a gyere-
kek is örüljenek neki. Ter-

mészetesen egyeztettünk az 
óvoda vezetőjével is. Az isko-
la támogatja kampányun-
kat, ezáltal tudtuk beszerez-
ni a facsemetét – mondta la-

punknak Varga Dorina, a 
VMG diákpolgármester-je-
löltje.

Dorina csapatának több 
terve, ötlete is van, amit 
megvalósítanának az Ifjúsá-
gi Önkormányzatban: sze-
retnének csokinapokat, 
kertmozit, kirándulásokat 
szervezni, nyelvtanfolyamo-
kat sorsolnának ki, támogat-
nák a szalagavatókat és a 
képességfejlesztő foglalko-
zásokat. A szeptember 28-ai 
választásig hátralévő idő-
szakban pedig a megméret-
tetésre készülnek, és céljuk, 
hogy minél több csatornán 

és módon elérjék az érdi di-
ákságot.

A Meseház óvodában nagy 
örömmel fogadták a diákok 
felajánlását. Mint Neuma
yer Györgyné tagóvoda-ve-
zető elmondta, intézményük 
zöld óvoda, és a szülők, óvo-
dapedagógusok segítségével 
rendszeresen ültetnek virá-
gokat, növényeket.

– Boldogok vagyunk, hogy 
a fiatalok ránk gondoltak. Az 
volt a kérésünk, hogy olyan 
fát hozzanak, ami gyorsan 
nő, hamar lombot ad, amely-
nek árnyékában a gyerekek 
hűsölhetnek. Ha erre a nyír-
fára nézünk, mindig eszünk-
be jut majd, hogy a jövő nem-
zedéke előrelátóan törődött 
a legkisebbekkel – mondta 
mosolyog va Neumayer 
Györgyné, akitől megtudtuk 
azt is: az új óvoda építésekor 
idős, nagy fákat is ki kellett 
vágni, pótlásukról egy éve 
az önkormányzat gondos-
kodott.  Q ÁdÁm kAtAliN

Az ifjúsági önkormányzati választáson induló VMG-s diákok fát ültettek a Meseház óvoda kertjében

Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozícióba: 

TARGONCAVEZETŐ
 Versenyképes ALAPBÉR, 2018. október 01-től JELENTŐS BÉRFEJLESZTÉS

 KAFETÉRIA (már a próbaidő alatt is)

 TELJESÍTMÉNY BÓNUSZ (évente kétszer)

 Kiemelkedő MŰSZAKPÓTLÉK

 Targoncavezetői előre lépési program

 Megemelt BELÉPÉSI BÓNUSZ! Bruttó 50.000,- forint

 INGYENES vállalati buszjárat

 Egyéb szociális juttatások

SIKERES FELVÉTELI ESETÉN
AZ UTAZÁSI KÖLTSÉGET MEGTÉRÍTJÜK   
A BELÉPÉS HÓNAPJÁBAN

JELENTKEZZEN ÖN IS!
TELEFONSZÁM: 06-23-534-111 vagy 06-23-534-122

SZEMÉLYESEN: MINDEN HÉTFŐ – SZERDA - PÉNTEKEN REGGEL 08:00 ÓRÁTÓL AZ 
ALÁBBI CÍMEN:

2051 Biatorbágy, Vendel Park – Budai út 1.

Feltételek:

 Általános iskolai bizonyítvány
 Sikeres felvételi teszt
 Érvényes emelőgépkezelői

bizonyítvány

ÁTLAGOSAN 
ELÉRHETŐ BRUTTÓ 

JÖVEDELEM:
290.000,-
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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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KRAUSE Kft. (Érd) 
keres kiemelt kereseti 

lehetőséggel
Alu AWI hegesztőket
Amit kínálunk: 

versenyképes teljesítmény
arányos fizetés, Cafeteria,  
utazási hozzájárulás

Amit elvárunk: 
precíz munkavégzés

A munkavégzés helye: Érd

Jelentkezni önéletrajzzal:  
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu

email címen vagy  
a 06-30-335-8307 

telefonszámon lehet.

Százhalombatta, Csenterics Sándor úti 
betonüzemünkbe 

keverőgépész-diszpécsert,  
mixer gépkocsira „C” kategóriás  

gépkocsivezető kollégákat keresünk.  
+36 30 962 7429
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Email: rapidbeton@gmail.com
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Marketing asszisztens

Nemzetközi piacon vezető szerepet betöltő alumínium létrát,  
állványrendszert és egyedi szerkezeteket gyártó és forgalmazó cég keres 

Feladatok:
•	 	Marketing	részleg	támogatása	az	

alábbiakban:
•	 	kiállítások,	házi	vásárok,	szakmai	napok	

előkészületei	(szükség	esetén,	azokon	
való	részvétel)

•	 oktatások	előkészítése
•	 akciók	előkészítése
•	 reklámtermékek	berendelése	és	kezelése
•	 	új	potenciális	partnerek	/	szegmensek	

felkutatása,	adatbázisok	készítése
•	 	kiadványok,	katalógusok,	szórólapok	

korrektúrája
•	 	akciós	szórólapok,	felépítési	és	használati	

útmutatók	kidolgozása,	valamint	
prospektusok	és	egyéb	szórólapok	
kidolgozása

•	 	a	konkurencia	figyelése,	
összehasonlítások	és	analizálás

•	 	kiadványok,	katalógusok	szórólapok	
korrektúrája

•	 egyéb	marketinget	érintő	feladatok

Elvárások:
•	 	német	és/vagy	angol	nyelv	legalább	

középszintű	ismerete
•	 kreatív	szemléletmód
•	 	határozott	fellépés,	dinamikus	

személyiség,	kiváló	tárgyalási	készség
•	 jogosítvány

Amit kínálunk: 
•	 	aktív	részvétel	egy	dinamikusan	fejlődő	

csapatban,	hosszú	távú	munkalehetőség

Munkavégzés helye: Érd

Pályakezdők jelentkezését is várjuk !
A	fényképes	önéletrajzokat	kérjük	a	következő	címre	elküldeni:

adrienn.mammel@krause-systems.hu	vagy	a	06-23/521-132-es	faxszámra.
www.krause-systems.com
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Szü reti mulatsággal zárult az Érdi Napok
A gyönyörű ófalusi pincesoron rendezték meg az Érdi 
Szüretet múlt szombaton. Az esemény több mint tíz éve 
eleveníti fel a szüreti szokásokat az Érdi Napok része-
ként. A városi rendezvény ezúttal is óriási népszerűség-
nek örvendett, ami annak is köszönhető volt, hogy a gaz-
dag színpadi programkínálat mellett nyitott pincékkel, 
népi játszóudvarral, interaktív állatsimogatóval és kéz-
műves udvarral várták egész nap a pincetulajdonosok a 
látogatókat.

Érden a kétezres évek ele-
jén elevenítették fel újra a 
szüreti hagyományokat, az-
óta minden évben mulatsá-
got rendeznek a Mély utcá-
ban. Ezúttal is nagyon sokan 

voltak, számtalanul jöttek, 
akik soha korábban nem jár-
tak Ófaluban, de még azt se 
tudták, hogy van Érden pin-
cesor. Ennek köszönhetően 
újabb látogatórekordot dön-

tött a szüreti mulatság, ami-
re rengetegen érkeztek az 
ország különböző települé-
seiről is. Egy házaspár a fő-
városban zajló borfesztivál 
helyett döntött az érdi boros 
rendezvény mellett. Mint azt 
tudósítónk kérdésére el-
mondták, jól választottak, 
nagyon tetszett nekik a ren-
dezvény, a helyszín és a bor-
túra, a „Találkozás a pince-
sorral”, amin több mint száz-
húszan vettek részt.

A szüreti mulatság már 
délelőtt elkezdődött. A gye-
rekeket interaktív állatsimo-
gató és kézműves udvar, va-
lamint Muzsikás Péter vár-
ta, majd fellépett Mollini 
bűvész, aki nemcsak a gye-
rekek, de a felnőttek csodá-
latát is kivívta. Mollini után 
a helyi tánccsoportok mutat-
tak be fantasztikus produk-
ciókat, miközben a Hamzsa-
bég térről elindult a szüreti 
lovas kocsis felvonulás, 
amely ófaluban és a város-
központban hívogatta mulat-
ságra az érdieket.

A lovas kocsizás szereplői, 
a falubíró és felesége, a kis-
bíró, a taposólányok, az érdi 
gazdák és a táncosok egy 

gyönyörű menetben sétáltak 
fel a Termál Hoteltől a szín-
padig, ahol már több százan 
vártak rájuk. Az ünnepi kö-
szöntőket követően Mojzer 
György katolikus plébános 
megáldotta az idei termést, 
majd élő zeneszó mellett a 
hölgyek kitaposták a mustot 
a szőlőből, amit préselés 
után bárki megkóstolhatott.

A színpadon ezután elkez-
dődött a műsorfolyam és a 
rendezvény hagyományőrző 
jellegét folytatva óriási si-
kerrel lépett fel a Forrás 

Néptáncegyüttes és mutatta 
be a Mezőföldi képeskönyv 
című műsorát. Őket az Idő-
utazó Rock Band követte, 
akik szintén érdiek, s profin 
megalapozták a hangulatot 
az este főattrakciója előtt.

A rendezvény hagyomá-
nyait folytatva T. Mészáros 
András polgármester meg-
koronázta a Szüret Szépeit 
is. Az este fénypontja a Bo-
hemian Betyars fantaszti-
kus hangulatú koncertje 
volt, majd a szüreti mulatsá-
got utcabál zárta. n -h-

A taposólányok élő zeneszó mellett taposták ki a mustot a szőlőből

Több mint százhúszan vettek részt a pincetúrákon



KIPRÓBÁLNÁL
 VALAMI ÚJAT?
 • Szakács(nő),
• pék/Cukrász , 
• éttermi alkalmazott
 munkatársat keresünk!

Munkavégzés helye: 2071 Páty, M1-es autópálya, Sasfészek-tó pihenőhely
Munkaidő: teljes- vagy részmunkaidő is lehetséges 

versenyképes, 100%-ban bejelentett jövedelem • pótlékcsomag • munkába járás támogatása • 
dolgozói kedvezmény • biztos háttér • előre tervezhető munkaidő beosztás • kellemes környezet 

Ha szeretnél velünk dolgozni, önéletrajzodat az alábbi címre várjuk: 
jobs.hu@marche-int.com

Ha további kérdésed van, telefonszámunk:
06 20 407 28 72

JELENTKEZZ,

MEGÉRI!
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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.

Érd Pára Príma  
pékségünkbe 
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Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 

Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 
lehetőség,  betanítás.

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

megjelölésével, elérhetőséggel a pékség 
vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.

Érdeklődni lehet:  Lecsek Zoltán  
Tel.: 30/228-9021 vagy 23/520-349

szakképzett PÉK  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat keresünk.A Közép-dunántúli  

Országos Bv. Intézet  
felvételt hirdet hivatásos és 
közalkalmazotti jogviszonyú 

beosztások betöltésére.  
Felvételi feltételek: büntetlen 

előélet, magyar állampolgárság. 
Érdeklődni az intézet személyzeti 

osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023.  
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
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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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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)

•   Csomagolás, címkézés, áruösszekészítés  
(Budaörs, Törökbálint, Gyál Ipari Park)

•   Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

A fenti munkakörök részmunkaidőben is betölthetők, illetve 
megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

Érdeklődni munkanapokon a 06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet, 
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önélet-

rajzát csatolva  az oneletrajz@napra-forgo.hu e-mail címre várjuk.

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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 06-30-360-5949

Számítógépek, 
internetes 
hálózatok 

karbantartása  
a helyszínen. 

Rendszergazda szolgáltatás, állandó 
felügyelet cégek számára is! 

XXI. Századi Technológiák BT. 2002 óta 
az Önök szolgálatában.
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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
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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

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
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 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

Újságkihordó állás 
Érd, Budaörs és vonzáskörzetében

Heti rendszerességgel megjelenő reklámújságok postaládákba való kihordására 
keresünk munkatársakat.

Elvárások:
•	 Garázs, tárlóhelyiség az újságok tárolására
•	 Megbízható, lelkiismeretes munkavégzés
•	 Számlaképesség, saját gépkocsi és hasonló területen szerzett tapasztalat előny

Jelentkezés módja: mobil: 06 70/287-8202
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ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi 
Szent József Otthona felvételt hir-
det az alábbi munkakörbe: szakkép-
zett ápoló/gondozó, főzőnő/szakács/
konyhalány. Bérezés: megegyezés 
szerint+egyéb juttatások. Jelentke-
zés a hidegh@index.hu email címen 
vagy személyesen (2030 Érd, Gyula u. 
39-47). Időpontegyeztetés a 06-23-
365-627 telefonszámon.

*03329*

Nemzetközi élelmiszeripari vállalat 
budapesti termelő üzemébe betaní-
tott munkásokat keres! Jelentkezés: 
munkalehetoseg@puratos.hu

*04000*

Női munkaerőt keresünk takarításra, 
állandó délutános munkarendbe. Le-
het nyugdíjas is! 06-20-9727717

*02615*

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

*01957*

INGATLAN

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

*90690*

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.)
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Érdi pékmintaboltba keresünk 
gyakorlattal rendelkező 

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

Galvánüzembe betanított munkára 
munkatársakat keresünk.  

Azonnali kezdés! Családias hangulat,  
jó kereseti lehetőség. 

06-20-9819-460 19
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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.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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JÁrmű

műSZAKI CIKK

Eladó új légkondícionáló, elektro-
mos fűtő, magasnyomású mosó, há-
lózati kapcsolók dugaljkészlettel, ká-
véfőzők, új vasaló, léghűtő, szódás-
üveg, 103 cm-es televízió, kenyérsü-
tő, habán utánzatú porcelánok. 06-
70-200-7856

*03951*

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

TÁrSKErESÉS

46 éves, főiskolát végzett, csinos lány 
komoly kapcsolatra társat keres, le-
hetőleg főiskolát végzett független 
férfi személyében. Budapesti és pest 
megyei urak hívását várom. 06-20-
5977113

*04826*

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-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*78115*

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

*75836*

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

*98955*

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

*69751*

VEGYES

Eladó 3 karú kerti kandeláber, 4 db 
alufelni, PB palack, 380 voltos edző-
kemence, férfi és női új Herkules ke-
rékpárok. 06-30-9344329

*03814*

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

*01549*

Költözés végett eladó 2 db ágyne-
műtartós heverő, grillsütő, csillárok, 
szekrények, asztalok, székek, sző-
nyegek, csőmenetmetsző, talicska 
és nagyon sok más! 06-30/568-8942, 
06-30/568-8921

*04941*

Szedd magad permetmentes té-
li körte és 5 féle alma! Kertnyitás: 
szeptember 22. 8 óra. Érd, Bagoly u. 
87. 06-20-477-7020

*00217*

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

*01541*

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

Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

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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TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a
magazinban!

Megjelenik Pest megyében: Budaörs,  
Törökbálint, Százhalombatta, Diósd,  

Tárnok, Sóskút településeken.
Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.
Megjelenések: havonta

Elérhetőségek: 2030 Érd, Szabadság tér 12. 
Mobil: 06-20-345-5110 (Csere Orsolya), 06-20-403-8853 (Csóka Mónika)
Telefon: 06-23/520-117 •  E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Hirdetésfelvétel
2030 Érd,

Szabadság tér 12.
Ügyfélfogadás:

Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig

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

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Oda  a veretlenség
Ugyan vezetett, de 2–1-re kikapott az ESK Ménfőcsa-
naktól az Érdi VSE az NB III Nyugati csoportjának hato-
dik fordulójában.

Az elmúlt hetekben bom-
baformában játszó Mojzer 
Györgyre sérülés miatt nem 
számíthatott az újonc Győr-
Ménfőcsanak ellen az Érdi 
VSE vezetőedzője, Limper-
ger Zsolt, azonban az új iga-
zolás, a Soroksáron keresz-
tül az FTC-től érkező Gera 
Dávid kezdőként végigját-
szotta első meccsét az érdi-
eknél.

Az újonc ellen nehezen in-
dult a mérkőzés, az első félidő-
ben ugyan az érdieknek több 
helyzetük is volt, de ezeket 
nem tudták gólra váltani, míg 
a vendégek csupán kétszer ju-
tottak el az érdi kapuig.

A fordulás után néhány 
perc elteltével Kelemen Pat-
rik egy egyéni akciót köve-

tően vette be a vendégek ka-
puját (1–0), de tíz perccel ké-
sőbb Füredi Ádám egy jobb 
oldali szabadrúgás-variáció 
után távolról bevette Kertész 
Ferenc kapuját (1–1). Sőt, a 
71. percben Serfőző Bence 
révén már vezetett is a Győr-
Moson-Sopron megyei ala-
kulat (1–2).

A folytatásban az érdiek 
küzdöttek az egyenlítésért, 
amelyhez a lehetőségeik is 
megvoltak, de nem tudtak 
élni vele, így a 2018/2019-es 
idényben elszenvedték első 
vereségüket.

– Két gólt kaptunk, de nem 
is mondanám, hogy helyzete 
volt az ellenfélnek. Jól ját-
szottunk, én büszke vagyok 
a srácokra. Benne volt a győ-

zelem is, de sajnos most így 
sikerült – értékelt Kelemen 
Patrik.

– Két lehetőségecskéből 
rúgott két gólt a Ménfőcsa-
nak, szinte végig uraltuk a 
játékot. Extranagy helyzete-
ink nem voltak, de jóval több, 

mint az ellenfelünknek. 
Néha ilyen a foci, van ilyen, 
ma sem vallottunk szégyent, 
megtett a csapat mindent, de 
most nem sikerült sajnos – 
értékelt Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
szeptember 16-án, 13 órakor 

lép pályára, amikor a III. ke-
rületi TVE vendégeként ját-
szik, a Magyar Kupában pe-
dig szeptember 22-én, szom-
baton 18 órakor a budapesti 
másodosztályban szereplő 
BVSC-vel kezd.

QQ Domonkos Bálint

ÉRDI VSE–ESK MÉNFŐCSANAK 1-2 (0-0)
Érd, 200 néző. V: Szommer Attila (Varga Gábor, Illés Tamás)
Érdi VSE: Kertész F. – Honti (Bogdán, 80.), Bozsoki, Pallagi, Pintér N. 
– Koós, Kónya, Melczer – Kalmár (Németh G. V., 39.), Kelemen P., 
Gera D. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Kelemen P. (52.), ill. Füre-
di (63.), Serfőző (71.)

Hiába szerzett vezetést Kelemen Patrik (zöldben), az érdiek elvesztették veretlenségüket  
 (Fotó: Balogh István)

A SPORT-ÉLMÉNY

TEL.: +36 23 361 431
2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU
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Érdi arany Zágrábból
Hat érdi tollaslabdázó is elindult a zágrábi Youth Open 
elnevezésű rangos nemzetközi tollaslabdaversenyen, 
ahová többszáz sportoló nevezett.

Az érdiek közül az U13-as 
válogatott tagjaként szere-
pelt az Érdi VSE két növen-
déke, Schvirján Zsófia és 
Zsarnai Marcell. Kis-Kasza 
Miklós és Harmos Márton 
az U15-ös korosztályban, a 
seregélyesiként induló érdi, 
Dulcz Domos az U13-asok-
nál, míg Harmos Boldizsár 
U11-ben volt érdekelt. A fel-
készülés elején járó érdiek 
pedig kitettek magukért.

Kis-Kasza Miklós egyéni-
ben folyamatosan javuló já-
tékkal csoportja második 
helyén végzett, így nem ju-
tott a főtáblára, míg fiú pá-
rosban társa sérülése miatt 
nem tudott elindulni. Har-
mos Márton pedig az érem-
esélyes cseh és a végső győz-
tes angol ellenféllel már a 
csoportkörben összemérte 
erejét, az érdi sportoló 
ugyan jól küzdött, de nem ju-
tott tovább.

Az U13-asoknál Dulcz Do-
mos egyéniben csoportját 
megnyerve egészen a főtáb-
láig menetelt, ahol azonban 
vereséget szenvedett, vi-

szont párosban oldalán a pá-
pai Horváth Csanáddal 
nem tudták megállítani, így 
aranyérmes lett. Mellette a 
két válogatott, Schvirján 
Zsófia és Zsarnai Marcell az 
egyéni viadalok mellett 
együtt vegyespárosban sze-
repelt. Schvirján csoport-
győztesként jutott a főtáblá-
ra, de ott a végső győztes 
búcsúztatta, míg Zsarnai 
két győzelemmel és egy ve-
reséggel második helyen 
zárta csoportját egyesben. 
Vegyespárosban pedig a má-
sodik fordulóban a második 
kiemelt horvát páros ellen 
kaptak ki a nyolc közé jutá-
sért rendezett mérkőzésen.

Schvirján Zsófia a váloga-
tottal leány párosban is ér-
dekelt volt, de társa nem ér-
kezett meg a versenyre, így 
egy szintén társ nélkül ma-
radó szlovén lánnyal indult, 
akivel ugyan kikaptak, de 
egy szoros, háromszettes 
mérkőzésen, úgy, hogy éle-
tükben először játszottak 
egymás oldalán.

QQ Domi

Rev ánsot vett az ÉRD!
Hazai környezetben is megkezdte a szezont az ÉRD női 
kézilabdacsapata, amely az NB I második fordulójában 
a Vácot fogadta és győzte le 30–27-re.

Az ÉRD nem volt könnyű 
helyzetben a váciak elleni 
meccs előtt, hiszen Szabó 
Edina Janurik Kingára, 
Szabó Laurára és Maria-
ma Signatéra sem számít-
hatott, így az egri meccs 
után Gridnyeva Szvetlana, 
illetve az utánpótlásból fel-
kerülő Doszpoth Zsuzsanna 
is bekerült a keretbe kapus-
posztra Julie Foggea mellé.

A mérkőzés méltó volt a 
rangadó címszóra, hiszen a 
szurkolók és a játékosok is 
kitettek magukért, az első 
percekben ugyan rendre a 
vendégek vezettek, azonban 
a tizenkettedik percre az 
ÉRD Kisfaludy Anett révén 
fordított, s az első félidőben 
még meg is lépett Szabó Edi-

na együttese, miután 13–10-
re vezetett öt perccel a szü-
net előtt, végül a pihenőre 
kétgólos előnnyel vonult.

A második játékrészben 
nem kapta el a ritmust a ven-
dégcsapat, az ÉRD ezt kihasz-
nálva pedig Krpezs-Slezák 
Katarinának köszönhetően 
már négygólos előnyben is volt 
(19–15), is innen a váciak csak 
egyszer tudtak visszakapasz-
kodni, a kapuban remeklő Ju-
lie Foggea mellett támadás-
ban is rendre eredményes volt 
a vendéglátó, amely a félidő 
derekán is tartotta többgólos 
előnyét (24–21).

– Hatalmasat küzdött a 
csapat. Az első meccsünk 
nem sikerült igazán jól, és 
annak a feszültsége, illetve 

az, hogy az utolsó pillanat-
ban derült ki, hogy Janurik 
Kinga mégsem tud pályára 
lépni, adott egy tartást a 
csapatnak. A Vác szívósan 
tapadt ránk, de a mieink a 
nehéz helyzetekben sem 
inogtak meg. Ennek az újjá-
alakuló csapatnak ez egy 
nagyon biztató mérkőzése, 
kívánom nekik, hogy ezen az 
úton folytassák, és akkor jól 
fogják érezni magukat a pá-
lyán. – nyilatkozta Szabó 
Edina, az ÉRD vezetőedzője.

– Büszkék lehetünk ma-
gunkra, hiszen nagyon jó 
meccset tudtunk játszani. 
Próbáltuk betartani, amit 
Edina mondott nekünk. Itt-
ott voltak megingások, de 
egy jó meccset játszottunk, 
gyors gólokat lőttünk, meg-
voltak a védések, jó volt a tá-
madás és nagyot küzdöt-
tünk védekezésben – mondta 
az ÉRD irányítója, Tóth 
Gabriella.

– Teljesen megérdemelten 
tartotta itthon a két pontot 

az ÉRD. Ennél sokkal jobban 
kell védekezni a jövőben, ha 
pontot, pontokat szeretnénk 
szerezni az ÉRD-hez hason-
ló erejű csapatok ellen – ér-
tékelt Szilágyi Zoltán, a 
Vác vezetőedzője.

Az ÉRD a bajnokság har-
madik fordulójában ismét 
hazai környezetben lép pá-
lyára, amikor szeptember 
15-én, 18 órakor az ÉRD Aré-
nában az MTK Budapestet 
látja vendégül.

QQ DB

ÉRD–GVM EUROPE-VÁC 30–27 (16–14)
Érd, 1100 néző. V: Nagy Ferenc, Túróczy
ÉRD: FOGGEA – Krpezs-Slezák 7 (1), KISS N. 6, TÓTH G. 3 (1), Kisfaludy 
2, KOVACSEVICS 5, C. Lassource 1. Csere: Gridnyeva, (kapus), Lavko 
5 (1), Gávai, Jerábková 1, Schatzl Natalie. Vezetőedző: Szabó Edina. 
Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/3, ill. 5/5.

Jovana Kovacsevics és az egész csapat remekelt a Vác ellen  (Fotó: Boros Sándor)
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