
GYERMEK ÉS FELNŐTT
SZEMÉSZET

OPTIK TREND
Iparos u. 5 INTERSPAR

OPTIK TREND
bejelentkezés: +36 70 94 94 996

Iparos u. 5 INTERSPAR

16
51

02

A CITROËNTŐL!1% THM
EGYEDÜLÁLLÓ FINANSZÍROZÁS, FIX KAMATOZÁS!

CITROËN C3

MÁR 3 400 000 FT-TÓL

•Klíma, tempomat

•Számos vezetéstámogató rendszer

•Akár 36 féle színkombináció

A CITROËNTŐL!1% THM

-TÓL

CIT_1%_THM_DealerSzorolap_210x148_A.indd   2 2018. 08. 06.   15:09

Jelen ajánlat és finanszírozási ajánlat 2018.07.23-ától visszavonásig, új Citroën személyautó-modellek készletről történő vagy gyártásba leadott és visszaigazolt 
megrendelésére érvényes. A feltüntetett ajánlat más kedvezménnyel és akcióval nem összevonható. A kép illusztráció. A bruttó 3 400 000 Ft-os ár a Citroën C3 
PureTech 68 Feel változatára vonatkozik. A felsorolásban szereplő 36 féle színkombináció opcióként rendelhető meg. A modell vegyes fogyasztása 4,8 l/100 km, 
CO2-kibocsátása: 110 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók vál-
toztatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő Citroën-márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.
hu honlapot. A finanszírozás forintalapú, fix kamatozású, zártvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott 
biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 
36 hónap, maximum 48 hónap lehet, míg a maximális finanszírozási összeg nem lehet több mint 4 millió forint. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő 
végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A megadott 1%-os THM érték tájékoztató jellegű. A teljes hiteldíj mutató 
(THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján történt. A THM meghatározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat.

Márkakereskedés CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, IPAROS U. 34. +36 23 373-122, +36 30 620-7508  
CITROËN SIPOS • 2030 ÉRD, 6-OS FŐÚT 23-AS KM +36 23 521-630, +36 30 620-7507, +36 30 530-7140

20
62

53

www.citroensipos.hu

16
51
65

Bejelentkezés: 
06-70/214-9062. 

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

Dr.  Popdán László
reumatológia magánrendelés

f	 Fájdalom csillapítása akut 
esetben (hétvégén is).

f	 Gyógyszeres, fizioterápiás, 
akupunktúrás, injekciós 
kezelések.

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

f	 Köszvények, rohamok 
csillapítása.

f	 Osteophorosis (csontritkulás) 
kezelése.

f	Gyógyszer felírás.
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„Ők ketten együtt futnak a beteg gyermekért. Ez a Team Miki”
Beszélgetés Saly Krisztinával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 36. szám    2018. szeptember 19.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A s zoptatós anyukákat köszöntötték
Tizenhatodik alkalommal rendezte 

meg a városi anyatejes napot az Érdi 
Védőnői Szolgálat. Babahordozós tánc-
bemutatóval, zenés foglalkozásokkal, 
bábelőadással várták a gyermeküket 
szoptató édesanyákat és babáikat múlt 
péntek délelőtt. A százharmincnál is 
több résztvevőt Bárány Zsolt, a Dr. Ro-
mics László Szakorvosi Rendelőintézet 
főigazgatója köszöntötte, aki beszélt a 
szoptatás fontosságáról és arról a testi-
lelki kötelékről, amely anya és gyerme-
ke között ilyenkor kialakul. Az édes-
anyák egyre inkább tisztában vannak 
az anyatejes táplálás előnyeivel, és év-
ről évre nő a babájukat szoptató ma-
mák aránya. Mint Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnő kérdésünkre 
elmondta, tavaly 689 baba született Ér-
den, 60,5 százalékuk három hónapos 
korig kizárólag anyatejet kapott, 52 
százalékuk féléves korig szopott, és 
nagy emelkedést mutat az egyéves ko-
ron túl is szoptató anyukák aránya, 
ami 50,1 százalék. n 19. oldal

Városi konzultáció indul

Konzultációra hívja az érdieket T. Mészáros András pol-
gármester a Batthyány 2028 programmal kapcsolat-
ban, mert szeretné, ha az itt élők igényei megjelenné-
nek benne. A kérdőívet postai és elektronikus úton is 
visszaküldhetik a kitöltők.  n 3. oldal

Defibrillátor az iskolában

Két félautomata defibrillátort ajándékozott az Érdi If-
júsági Önkormányzat a Battyhány Sportiskolának és a 
Kós Károly szakközépiskolának. Az életmentő eszköz 
használatával nemcsak a tanárok, hanem a gyerekek 
is megismerkedhetnek majd.  n 7. oldal

Szigetvári országos bajnok

Az Érdi Box Klub ökölvívója lett a junior magyar bajnok 
a Gyöngyösön rendezett országos bajnokságon. A 
bajnoki cím mellett pedig a válogatott első számú 
tagja, így ott lehet az októberi, az oroszországi Anapá-
ban rendezendő Európa-bajnokságon.  n 22. oldal

(Fotó: ÁdÁm Kata)
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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

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK-
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügy-
félfogadás: 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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Info:  
06/20 55-09-222

www.elhousenyelviskola.hu
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Kon zultáció indul a Batthyány 2028 programról
Konzultációra hívja az érdieket T. Mészáros András pol-
gármester a Batthyány 2028 programmal kapcsolatban, 
mert a városvezetés szeretné, ha az itt élők reális igé-
nyei mindenképp megjelennének benne. Hamarosan 
megjelentetnek egy kérdőívet, amit nemcsak postai, ha-
nem elektronikus úton is visszaküldhetnek a kitöltők.

Érd polgármestere múlt 
szerdán meghirdette a Bat-
thyány-program harmadik 
részét, a Batthyány 2028 
programot. Az eltelt napok-
ban a városvezetők a hiva-
tal szakértőivel összeállí-
tották a program vázát, 
azokat a lehetséges és 
szükséges fejlesztéseket, 
amelyek Érdet fejlett és jól 
prosperáló várossá tehetik 
2028-ra.

T. Mészáros András el-
mondta: a napokban Gyopá-
ros Alpárral, a modern tele-
pülések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossal áttekin-
tették a Batthyány 2028 
program elemeit, és beszél-
tek arról is, hol tart jelenleg 

a Modern Városok program 
megvalósítása.

– A Batthyány 2028 prog-
ram – ahogy a Modern Váro-
sok program is – négy pillé-
ren áll: gazdaságfejlesztés, 
intézményfejlesztés, infra-
struktúra-fejlesztés és a 
nemzeti vagyon hasznosítá-
sa. A programmal kapcso-
latban konzultációra hívjuk 
az érdieket, mert szeret-
nénk, ha a reális igények 
mindenképp megjelennének 
a programban. Ezért hama-
rosan megjelentetünk egy 
kérdőívet, amit bárki kitölt-
het – hangsúlyozta a polgár-
mester, megjegyezve: ahhoz, 
hogy ez a program sikeres 
legyen, nem várhatja a város 

mindenben a kormány támo-
gatását.

– Természetesen számí-
tunk rá, és minden befolyá-
sunkat felhasználjuk annak 
érdekében, hogy a kormány-
zati segítség mindig mellet-
tünk álljon, de nagyon fontos 
az, hogy minél több saját be-
vételre tegyünk szert. Az 
érdi adóbevételek nagyban 
elmaradnak a többi megyei 
jogú városétól. Ma Érdnek 
évi 1,8 milliárd forint körüli 
iparűzésiadó-bevétele van, 
míg vannak olyan megyei 
jogú városok, amelyeknek 
9–15 milliárd. Ezért olyan 
fontos lépés Érd életében 
egy ipari park létrehozatala. 
A tervezett 200 hektáros 
gazdaságfejlesztési övezet-
nek mintegy ötöde már meg-
van, hiszen 40 hektárnyi te-
rületet az állam megvásá-
rolt, és folyik az ingatlan 
előkészítése, ez azonban ke-
vés lesz, szükség van további 
területekre is – hangsúlyoz-
ta T. Mészáros András, aki 
emlékeztetett arra is: az el-
lenzék a parlamenti válasz-
tás hajrájában megpróbálta 
megakadályozni az ipari 
park létrehozását. 

A polgármester beszélt ar-
ról is, hogy az érdi ellenzék 
némely tagja úgy készül az 
önkormányzati választási 
kampányra, hogy már most 
feljelentéseket fogalmaz a 
városvezetők ellen – mint 
többször elmondták, mind-
egy, miért, de fel fogják jelen-
teni őket.

– Erre is készülünk, de ne-
künk nem ez a fő feladatunk, 
hanem az, hogy Érdet mi-

előbb egy megyei jogú város 
színvonalára emeljük, és az, 
hogy a lehetőségeket a leg-
jobban kihasználjuk – hang-
súlyozta.

T. Mészáros András vége-
zetül elmondta, hogy az el-
múlt évtizedben összesen 
mintegy százmilliárd forint 
értékben valósultak, való-
sulnak meg fejlesztések Ér-
den, európai és hazai forrás-
ból, kezdve a Gárdonyi isko-
lától és az emelt szintű járó-
beteg-szakellátás létrehozá-
sától a csatornázáson át az 
óvodák bővítéséig, illetve 
építéséig. Megújult a Bem 
tér, új bevásárlóközpont léte-
sült, fejlesztették a hulladék-
gazdálkodást, megújították 

a rendelőket, kialakították a 
zenei könyvtárat, üzembe 
helyezték az Érd Arénát. 
Vízelvezetési program zaj-
lott Erzsébetvárosban, meg-
újult a Szent Mihály-temp-
lom, a Magyar Földrajzi Mú-
zeum, a Vigadó és a Hősök 
tere, rendbe tették a tégla-
gyár és az artézi kút terüle-
tét, átadták a tankerület és a 
Városfejlesztési Kft. új épü-
letét, és a Járási Hivatal is 
modern körülmények közt 
működhet a Budai úton. A 
KLIK iskolákat újított fel, 
játszóterek épültek, illetve 
egy főtér és egy sétány a vá-
rosközpontban, és több utca, 
út is aszfaltot kapott.

QQ ÁdÁm K.

T. Mészáros András elmondta, hogy az elmúlt évtizedben összesen 
mintegy százmilliárd forint értékben valósultak, valósulnak meg fej-
lesztések Érden

A Batthyány 2028 program prioritásai
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Kilométerek  
a gyógyulásért
Miki tizenkét éves. Genetikai eredetű, gyógyíthatatlan 
betegséggel küzd, három éve tolószékbe kényszerült, 
beszéde rosszabbodott, és a betegség a belső szerveit is 
megtámadta. Az ép értelmű kisfiúnak rendkívül nehéz 
volt ezt feldolgoznia; ebben rengeteget segített neki az 
egyik tanára, akivel létrehoztak egy különleges csopor-
tot, a Team Mikit: együtt futnak a beteg gyerekek gyó-
gyulásáért. Saly Krisztinával, Miki édesanyjával be-
szélgettünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Bő három évvel ezelőtt 
ugyanezen a kanapén ül-
tünk. Az akkor kilencéves 
Miki mosolygós volt, vidám, 
de látszott, hogy még az ülés 
is nehezére esik, párnák tá-
masztották, tartották. Most 
egy megnyurgult, izmos 
nagyfiú ül mellettem, laza 
törökülésben, minden tá-
masz nélkül. A mosolya a 
régi, a mozgása viszont je-
lentősen javult. Minek kö-
szönhető ez? A második ős-
sejtbeültetésnek?

– Nem. Ezt a beavatkozást 
már nem végezték el. Időköz-
ben ugyanis kiderült: Miki 
egy rendkívül ritka beteg-
ségben, ataxia teleangiecta-
siában (más néven Louis 
Bar-szindróma) szenved. 
Mivel ez genetikai eredetű 
betegség, a diagnózis fényé-
ben már nem ajánlották Mi-
kinek a második kezelést – a 
saját, hibás géneket tartal-
mazó őssejteket ugyanis fe-
lesleges visszaültetni.

– Laikusként mit kell tud-
nunk erről a betegségről? 

– Többek közt azt, hogy 
kisagyi sorvadással – és eb-
ből adódóan mozgás- és be-
szédproblémákkal –, több 
létfontosságú szerv – példá-
ul máj, tüdő – nem kielégítő 
működésével és az immun-
rendszer leépülésével jár. A 
betegség nem gyógyítható. 
Mivel nagyon ritka – tíz év 
alatt összesen hat beteget 
regisztráltak Magyarorszá-
gon –, nehéz diagnosztizál-
ni. Több évig jártunk orvos-
tól orvosig, és csupán a kis-
agyi sorvadást tudták teljes 
bizonyossággal megmonda-
ni. Ezt követően jutottunk el 

a Semmelweis Egyetem Ge-
nomika Medicina és Ritka 
Betegségek Intézetébe, az itt 
végzett speciális vizsgálat 
pedig kimutatta a Louis Bar-
szindrómát. Egyébként ez a 
betegség senkinél nem for-
dult elő a családban.

– Miben segített, hogy már 
volt pontos diagnózis?

– Többek közt abban, hogy 
megkaphattuk a szükséges 
gyógyászati segédeszközö-
ket. A kisagyi sorvadás 
ugyanis nem minősül beteg-
ségnek, csak állapotnak – 
ami egyébként a legtöbb 65 
feletti embert érinti valame-
lyest –, ezért nem írtak fel 
kerekesszéket, nem támo-
gatta az állam az akadály-
mentesítést sem. Egyébként 
így, a diagnózis birtokában 
sem könnyű a helyzetünk: 
Miki ép értelmű, így nem igé-
nyel sajátos nevelést, fejlesz-
tése nem kötelező, csak aján-
lott. Tehát ehhez nem ka-
punk semmilyen támogatást, 
mindent önerőből fizetünk.

– Miki elvileg járhatna in-
tegrált iskolába?

– Hogyne, ha lenne olyan 
asszisztens, aki segít neki 
mosdóba menni, átülni egyik 
székről a másikba. De erre 
az iskoláknak nincs kapaci-
tásuk. Vagy ha már itt tar-
tunk: ha Miki a Kőrösi iskolá-
ba járna, nem tudna felmen-
ni az aulából az osztályte-
rembe, mert nincs lift. A Me-
xikói úton, a szakértői bizott-
ságnál is tanácstalanok vol-
tak, mit ajánljanak Mikinek 
– mint mondták, a magyar 
iskolák nincsenek felkészül-
ve az ép értelmű mozgáskor-
látozottakra. Kitalálták, 
hogy minősítsük Mikit enyhe 

értelmi fogyatékosnak, és vi-
gyük őt egy XI. kerületi isko-
lába. Akkor még támogatást 
is kapnánk. Mondtam, hogy 
szó sem lehet róla. Versmon-
dóversenyekre jár, nagyon 
szereti a matekot, a történel-
met, hogy minősíttetném ér-
telmi fogyatékosnak?! Több 
próbálkozás után Csillaghe-
gyen találtunk egy iskolát, 
ahol biztosítják számára a 
megfelelő mozgásfejlesztést, 
ugyanakkor normál tanme-
net szerint, egyéni foglalko-
zás keretében tanulhat. 
Ugyanazt veszi, mint egész-
séges társai. Annyi, hogy 
nem kézzel ír – megtanult 
ugyan, de a finommotorikai 
problémák miatt olvashatat-
lan az írása – hanem géppel, 
tíz ujjal. Büszke vagyok arra, 
hogy Miki kitűnő tanuló.

– Mikinek van egy hat év-
vel fiatalabb öccse is.

– Igen, ő egészséges, de 
hordozó még lehet. Erre irá-
nyuló vizsgálatot csak 18 
éves korában tudunk majd 
csináltatni. Mikor Márk 
megszületett, Miki betegsé-
gét még nem diagnosztizál-
ták, de már gyanítottuk.

– Mikinél mikor jelentkez-
tek az első tünetek?

– Másfél éves korában lát-
szott, hogy valami nincs 
rendben. Folyton ökölbe szo-
rította a kezét, széles alapon 
állt, lábujjhegyen járt, rossz 
volt az egyensúlyérzéke. Bár 
a kisebbik fiam egészséges 
– azt mondták, ha nem je-
lentkezik nála semmilyen 
tünet hároméves koráig, ak-

kor biztos, hogy nem érinti 
ez a betegség –, a mai napig 
is, ha elesik, belém villan: 
csak nem a koordinációs 
probléma jött elő nála is? 
Miki egyébként óvodás korá-
ban még járt, sőt, szaladt, 
csak kicsit ügyetlenebb volt, 
mint a többiek. Első osztály-
ban még a kezemet fogva, de 
a saját lábán ment. Aztán, 
ahogy idősödött, úgy soka-
sodtak a tünetek, rosszabbo-
dott a mozgása, és végül ki-
lencévesen kerekesszékbe 
kényszerült. Ez valódi mély-
pont volt. Egy ép értelmű 
gyereknek átélni azt, hogy 
napról napra nehezebb a be-
széd, a mozgás, hogy már 
nem megy az, ami nemrég 
még igen, nagyon nehéz.

– Hogy tudta végül Miki 
feldolgozni ezt a helyzetet?

– Sokat beszélgettünk ar-
ról, hogy bizonyos dolgokat 
el kell fogadni az életben. 
Hogy hiába szeretne focizni, 
szaladgálni, ez nem fog 
menni. Abból kell a legtöb-
bet kihozni, ami van – sok 
kisgyermeknek még ennyi 
sem adatott meg. Annak 
örüljünk, amit tudunk. Az 
önsajnálat nem visz előre – 
és ezt ő is belátta, elfogadta. 
Az, hogy Miki visszanyerte 
az életkedvét, az akaratát, 
és bízni kezdett a gyógyulá-
sában, Nádudvari Péter-
nek is köszönhető, aki Miki-
nek zeneterápiás foglalko-
zásokat tartott az első isko-
lájában, a XXII. kerületben. 
A zeneterápiának köszönhe-
tően Miki kezdte színesebb-
nek látni a világot, felfedez-
ni a jó dolgokat. Akkoriban 

még nem volt a kezünkben a 
diagnózis, úgy hittük, hogy 
a második őssejtkezelés 
nagy javulást hoz majd – hi-
szen az első után is pozitív 
változás következett be Miki 
állapotában, csak épp nem 
tudjuk, hogy ez mire vezet-
hető vissza: a kezelésre, a 
sok fejlesztő tornára vagy 
az étrendkiegészítőkre. Te-
hát őssejtkezelésre gyűjtöt-
tünk, és Peti, aki rendszere-
sen indult futóversenyeken, 
felajánlotta segítségét: bár-
ki örökbe fogadhatta a Miki-
ért megtett kilométereket. 
Péterhez egy gyöngyösi ri-
porter is csatlakozott: ő ke-
rékpározott Mikiért. Egy 
érdi szépségszalon jóté-
konysági napot szervezett 
Miki javára, és tartottunk 
egy internetes jótékonysági 
árverést is: ismert sporto-
lóktól, zenészektől, közéleti 
személyiségektől kértünk 
ereklyéket, és ezeket árve-
reztük el. Megtörtént a cso-
da: a felcsúti Puskás intézet 
2,5 millióért megvásárolta a 
kiállított tárgyakat. Ez az 
összefogás is nagyon sokat 
segített abban, hogy Miki 
jobban érezze magát.

– Nemcsak Mikinek segí-
tenek, hanem ő is segít má-
sokon.

– Igen, Peti és Miki tanári, 
baráti, majd sporttársi kap-
csolatából született egy új 
kezdeményezés: ők ketten 
együtt futnak egy-egy beteg 
gyermekért, örökbe adva a 
megtett kilométereket. Ez a 
Team Miki. A fiam speciális 
futókocsiban ül, Peti pedig 
futva tolja, akár maratoni tá-

Miki kitűnő tanuló, versmondóversenyekre jár, nagyon szereti a matekot, a történelmet
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von is. Ehhez nemcsak Peti 
részéről kell erő, hanem Mi-
kinek is meg kell dolgoznia 
azért, hogy ne billenjen ki a 
kocsiból.

– Ki választja ki, hogy kit 
támogassanak egy-egy ver-
senyen?

– Miki, az Adományban-
kon keresztül. Nagyon sike-
resek szoktak lenni ezek az 
akciók: a kilométereket jó 
előre fel szokták vásárolni. 
Így jutott eszünkbe az, hogy 
más sportolók részére is 
meghirdessük a lehetősé-
get: csatlakozzanak hoz-
zánk, és fussanak, kerékpá-
rozzanak ők is egy-egy be-
teg gyermekért.

– Visszhangra talált a fel-
hívásuk?

– Igen, és nemcsak Érdről, 
hanem az ország több pont-
járól csatlakoztak hozzánk. 
Hat taggal bővült már az 
eredetileg kétfős csapat. Re-
méljük, egyre többen kap-
nak kedvet, hiszen nemcsak 
futók, kerékpárosok, hanem 
például úszók is csatlakoz-
hatnak. Ez a sportolóknak 
nem kerül semmibe, csak a 
vállalt kilométereiket kell 
felajánlaniuk.

– Miki lelkének, egészségé-
nek jót tesz, hogy segíthet?

– Igen, nagy erőt ad neki, 
hogy számítanak rá. Amúgy 
is nagyon jólelkű kisfiú, aki 
szeret törődni másokkal.

– Miki hogy bírja ezeket a 
futásokat? Nem megerőltető 
számára több órát ülni a ko-

csiban, akár hőségben, akár 
esőben?

– Meglepően jól. A betegsé-
ge miatt elvileg Mikinek eny-
nyi idős korára le kellett vol-
na épülnie az immunrend-
szerének – más betegek ágy-
ban fekszenek, és a család-
tagjaik csak maszkkal mer-
nek közel menni hozzájuk. 
Miki azonban egészséges, és 
míg a család többi tagját 
rendre leterítik a kicsi óvo-
dából hazahurcolt betegsé-
gei, Mikinek meg se kottyan-
nak. Elvileg nem mehetne 
közösségbe sem, de ő iskolá-
ba jár, és tavasztól őszig 
sportrendezvényekre is. Sőt, 
a Kosztyu Ádám Emlékére 
Alapítvány segítségével te-
rápiás táborokba is eljutunk 
– most is készülünk egy egy-
hetes balatoni üdülésre. 
Egyébként az, hogy Miki és 
Peti együtt futnak, nemcsak 
Miki egészségének, lelkiál-
lapotának tesz jót: a férjem-
mel elhatároztuk, hogy mi is 
többet sportolunk majd. Sze-
retnénk benevezni egy négy 
kilométeres futásra, hogy ne 
csak nézőként vehessünk 
részt Miki versenyeiben.

– Beszélgetésünk másnap-
ján is indulnak egy rendezvé-
nyen.

– Igen, a Balatonman triat-
lonon. Péter három kilomé-
tert úszik, száz kilométert 
biciklizik, aztán huszonkét 
kilométert Mikivel fut.

– Miki hogy készül fel ezek-
re a futásokra?

– Az iskolában teljes erő-
bedobással végzi a fejlesztő 

gyakorlatokat. Szerencsére 
Miki magassága, súlya, 
izom ereje is szépen gyarap-
szik, míg sorstársai fiziku-
ma sajnos leépül az évek 
során. Az orvosa azt mond-
ta, még sosem találkozott 
olyan, e betegségben szen-
vedő gyerekkel, aki normá-
lisan fejlődött volna, Mikit 
kivéve. Hozzátartozik, hogy 
mivel ez gyógyíthatatlan 
betegség, sok szülő úgy van 
vele, hogy úgysem használ 
semmilyen terápia, étrend, 
így nem is próbálkoznak, 
mi viszont pici kora óta 
részt veszünk fejlesztése-
ken, és az étkezését is a 
speciális igényeihez igazí-
tottuk.

– Erre miért van szükség?

– Mert a betegség a belső 
szerveket is érinti. Rengeteg 
zöldfűszert kell ennie, példá-
ul, hogy segítse a májat a 
méregtelenítésben. Bizo-
nyos húsokat nem ehet, és 
nagyon oda kell figyelni a 
minőségre, az ennivaló szár-
mazására is.

– Mikor telefonon egyez-
tettük ennek a beszélgetés-
nek az időpontját, utalt arra, 
hogy nagyon zsúfoltak a 
napjaik, szinte minden per-
cük be van táblázva. Ilyen 
feszített a napirendjük?

– Igen. Háromnegyed öt-
kor kelünk, mert Mikinek 
hosszabb időre van szüksé-
ge a készülődéshez, reggeli-
hez. Hat óra előtt indulunk, 
hogy hét-negyed nyolc táj-
ban beérjünk Csillaghegyre. 
Kettő és három óra között 
mennem kell érte, ezért esé-

lyem nincs arra, hogy főál-
lásban el tudjak helyezked-
ni. Az egyik bevásárlóköz-
pontban dolgozom, rész-
munkaidőben. Közben a ki-
csit is le kell raknom, majd 
fel kell vennem az óvodánál. 
Diósdon dolgozom egyéb-
ként, így a két csillaghegyi 
oda-vissza kanyarral 120 
kilométert autózunk napon-
ta, és sajnos nem kapok 
üzemanyag-térítést. Fél öt 
körül érünk haza, ekkor ne-
kiállok a házimunkának, 
játszunk egy kicsit, majd va-
csora. Mikinek ez is lassab-
ban megy, több időt szánunk 
rá, ahogy az esti fürdésre is. 
Nyolckor már alszanak a 
gyerekek. Nehéz ebbe a há-
rom órába belesűríteni min-
dent, így programokat in-
kább hétvégén szervezünk 
– ekkor jön a gyógytornász 
is Mikihez. Ilyenkor tovább 
fennmaradhatnak és tovább 
is alhatnak, van idő hosz-
szabb társasjátékozásra is. 
A fiaim a hétvégét valóban 
ünnepnapoknak élik meg a 
hét közbeni rohanás után. 
Ráadásul hétvégén vannak 
azok a sportrendezvények 
is, amin Péter és Miki indul-
nak, és a helyszínen szurkol 
nekik az egész család.

– Péterről és Mikiről sok 
cikk született már, sőt, most 
film is készül.

– Igen, ez nagy öröm, hi-
szen így még többen megis-
merkedhetnek a Team Miki-
vel, és persze a mi történe-
tünkkel is. A dokumentum-
filmet angol nyelvű felirat-
tal is ellátják majd, és a 
Filmszemlén szeretnék be-
mutatni.

– A családra visszatérve, a 
fiai jó testvérek? Márk nem 
féltékeny Mikire?

– Nem, nagyon jól elját-
szanak együtt, és összetar-
tóak. Persze vannak viták, 
veszekedések, de hol nin-
csenek? Sajnos, élete első 
három évében a kisebbik 
fiam gyakran háttérbe szo-
rult – ekkor diagnosztizál-
ták Mikinél a betegséget, 
romlott az állapota, rohan-
gáltunk orvostól orvosig, 
volt, hogy hetekig a kórház-
ban voltam vele. Márkra ad-
dig az édesapja, illetve a 
nagyszülők vigyáztak. Ezek-
ben az években kimaradtak 
a játszóterezések, a közössé-
gi programok. Az óvoda, az, 
hogy társaságba került, na-
gyon sokat segített.

– A Team Miki most más 
beteg gyermekek javára adja 
örökbe a sporteseményeken 
teljesített kilométereket. 
Mégis, van-e valami, amiben 
Miki szorul most segítségre?

– Szeretnénk egy saját fu-
tókocsit. Nem újat, jó a hasz-
nált is, csak legyen. Jelenleg 
egy alapítványtól béreljük 
az eszközt, de sajnos előfor-
dul, hogy egy-egy esemény-
re nem marad már kocsi, 
mert az alapítvány a moz-
gáskorlátozott tagjai rendel-
kezésére bocsátotta az ösz-
szeset. Ezért nem tudunk 
indulni például a SPAR Ma-
ratonon, bármennyire is sze-
retné Miki – no nem maga 
miatt, hanem azért, mert egy 
ilyen nagy rendezvény híre 
sok emberhez eljut, és több 
támogatás jutna a beteg gye-
rekeknek.
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A Napfény ízei
A Napfény Otthon Alapítvány júniusban ünnepelte a 
Kende utcai épületének 25., múlt hét pénteken pedig 
az Árpád utcai intézményének 15. évfordulóját. Az ün-
nepségre hivatalos volt Fülöp Attila, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának szociális ügyekért felelős 
államtitkára, dr. Aradszki András országgyűlési kép-
viselő és Simó Károly alpolgármester is. 

Fülöp Attila beszédében 
kifejtette, hogy a szociális 
és gyermekvédelmi terüle-
ten dolgozók munkájáról 
méltatlanul keveset szok-
tunk beszélni, pedig ők 
azok, akik mindig ott van-
nak, amikor segítségre van 
szükség. Az időseknek 
azonban nemcsak mi tu-
dunk segíteni, hanem ők is 
rengeteget segíthetnek ne-
künk a bölcsességükkel, 
élettapasztalatukkal.

– Minden társadalom ak-
kor viselkedik természete-
sen, és akkor bánik jól saját 
magával, ha a generációk 
felfedezik, hogy az időseket 
nemcsak segíteni kell, de 
meghallgatni is érdemes, és 
ezt tegyük szeretettel és 
odafigyeléssel – tette hozzá 
az államtitkár.

– Az otthon az egészség-
megőrző programokon kí-
vül különböző szakkörök-
kel és eseményekkel igyek-
szik lefoglalni az időseket: 
minden szinten található itt 
könyvtár, a társalgóban pe-
dig kézműves szakkör, sőt, 
még férfiklub is működik – 
sorolta kérdésemre Patkó
né Felföldi Anikó szociális 

menedzser, aki az intézet 
megnyitása óta tüsténke-
dik az idősek körül. Van, 
aki kertészkedni szokott: 
Patkóné büszkén mutatta 
az épület mögötti kert lean-
derjeit, amik, bevallása 
szerint, csak az idős lakóik 
ápolásának köszönhetően 
virágzanak ilyen buján. A 
szociális menedzser azt is 
elmesélte, hogy egy másik 
lakójuk, aki pedig már csak 
járókerettel tud közleked-
ni, olyan gonddal ápolta az 

épület melletti eperültetvé-
nyét, hogy azon júniustól 
egészen mostanáig termett 
az eper. A hobbikonyhát is 
nagy kedvvel használják az 
itt lakók, ahol mindenféle 
finomságot sütnek ki. Ezek-
nek a receptjeit most a 15. 
évfordulóra összegyűjtöt-
ték és ki is adták szakács-
könyv formájában, A Nap-
fény ízei címmel.

Annál nagyobb dicséret 
aligha érhet egy idősott-
hont, mint hogy annak lakói 
úgy érzik, az intézmény va-
lóban az otthonukká vált. 
Márpedig a pénteki ünnep-
ségen felszólaló Koltai 
Gyuri bácsi, aki 7 éve lakó-
ja az otthonnak, ezt vallotta 
be, és azt, hogy szabályo-
san honvágya van, ha eluta-
zik egy pár napra innen. 

A 15. évforduló megün-
neplésére már július óta ké-
szültek: a minisztérium és 
az önkormányzat képvise-
lői mellett meghívták rá 
Koncz Gábor színművészt 
és a Szigeti Eszter–Varga 
Zoltán előadó párost. A 
Kossuth- és Jászai-díjas 
színművész versekkel, Szi-
geti Eszter pedig egy sze-

mélyes, a nagymamájához 
szerzett dallal örvendeztet-
te meg a szépkorú közönsé-
get.

A műsort követően az 
idősek pezsgővel és – a 15 
éve itt élők – virágcsokor-
ral a kezükben kimentek 
az udvarra, ahol már ép-
pen elállt az eső, és az ott-
hon nevéhez méltóan kisü-
tött újra a nap, hogy kezde-
tét vegye egy igazi napfé-
nyes „kerti parti”.

QQ Jakab-aponyi noémi

Megtartani a nemzetek Európáját
A Sargentini-jelentésről, az EP-választásról, illetve a 
családtámogatások témájában induló nemzeti konzultá-
cióról, illetve az ősszel várható nyugdíjprémiumról be-
szélt Simó Károly, az Érdi Fidesz szóvivője hétfői sajtó-
tájékoztatóján.

Csalással fogadták el a 
Magyarországot megbélyeg-
ző Sargentini-jelentést az 
Európai Parlamentben. Ez a 
jelentés valójában nem a jog-
államiságról szólt, hanem a 
bevándorlással kapcsolatos 
álláspontok ütköztek meg – 
fogalmazott Simó Károly, 
az Érdi Fidesz szóvivője hét-
fői sajtótájékoztatóján.

– Úgy értékeljük, hogy az 
EP nem szabályszerűen, két-
harmados többséggel fogadta 
el a jelentést. Az EU működé-
sét szabályozó lisszaboni 
szerződés szerint a leadott 
szavazatok kétharmadára 
lett volna szükség a jelentés 
elfogadásához, tehát a tar-
tózkodó szavazatokat is fi-
gyelembe kellett volna venni 
– ez azonban nem történt 
meg, egy titkosított állásfog-
lalásra hivatkozva. Ha ez 
nem így zajlik, nem lett volna 
meg a kétharmad – hangsú-
lyozta. Simó Károly elmondta 
azt is: a Sargentini-jelentés 

nem jelent veszélyt Magyar-
ország számára, mert egy 
olyan eljárás keretében fo-
gadták el, amely érvénytelen, 
másrészt aminek a végén 
nincs semmilyen szankció. 
Hozzátette: a kormány a je-
lentés valamennyi pontját ér-
demben cáfolta, és várhatóan 
bírósági úton kérik majd az 
érvénytelenség megállapítá-
sát. Mivel jelenleg az EP-ben 
a bevándorláspártiak vannak 
többségben, nagyon fontos, 
hogy a májusi EP-választás-
nak mi lesz majd az eredmé-
nye – emelte ki.

– A választás tétje, hogy 
sikerül-e az európai embe-
rekkel összefogva az olda-
lukra állítani azokat, akik a 
nemzetek Európáját szeret-
nék megtartani, illetve egy 
olyan együttműködést létre-
hozni Európában, ami a 
nemzetek javára szolgál, és 
nem ellenére. A jövő évi EP-
választás lesz az első össz-
európai alkalom, amikor a 

lakosok nemcsak nemzeti, 
hanem európai szinten is vé-
leményt alkothatnak a be-
vándorlásról és annak eddi-
gi kezeléséről, egyben a kon-
tinens jövőjéről – hangsú-
lyozta, hozzátéve: a Fidesz–
KDNP pártszövetség erős és 
határozott EP-kampánnyal 
készül, hogy sikerüljön az 
emberek oldalán álló képvi-
selőket küldeni az EP-be.

Simó Károly beszámolt ar-
ról is, hogy a kormány nem-
zeti konzultációt indít a csa-
ládtámogatások témájában. 
Az októberben kezdődő kon-
zultáció célja, hogy az állam-
polgárok nyilvánítsanak vé-
leményt a szerintük fontos 
irányokról. A politikus el-
mondta még, hogy a gyer-
mekvállalást segítő intézke-
dések várhatók a további 
hónapokban, és jó hír az is, 
hogy idén ősszel is számít-
hatnak a nyugdíjasok a 
nyugdíjprémiumra.

– A kormány 2010-ben vál-
lalta, hogy garantálja a 
nyugdíj értékállóságát, 
ezért jövőre 2,7 százalékkal 
emelkednek a nyugdíjak – 
tette még hozzá.

QQ ÁdÁm

Új járda a Sárd utcában
Új járda épül a Sárd utcá-
ban, mintegy egy kilomé-
ter hosszan, a Tétényitől a 
Nyitra utcáig. A munkála-
tok múlt hétfőn kezdődtek, 
a földmunkákkal – az új 
gyalogjáró szélesebb lesz, 
mint a jelenlegi, ugyanis, 
ahol lehet, ott másfél méte-
resre tervezik.

Kopor Tihamér, a terület 
önkormányzati képviselője 
lapunknak elmondta: a régi 
járda helyenként nagyon 
rossz állapotban van, felver-
te a gyom, a beton elporladt, 
és télen már alkalmatlan a 
közlekedésre.

– Az új járda térkőből épül, 
az ÉKFI kivitelezésében. A 
munkálatok a Tétényi utcánál 
kezdődtek, és innen haladnak 
a Nyitra utca irányába – tette 
hozzá Kopor Tihamér.

– Érdligetnek ez az alsó 
része korábban elhanyagolt 
állapotban volt, nagy lema-
radást kellett pótolni: a csa-
tornaprogram keretében új-
jáépítették a régi csatornát, 
kicserélték az ivóvízvezeté-
ket. Választókerületemben 
az utca teljes hosszában 
megoldottuk a csapadékvíz-

elvezetést, és a Sárd utca új 
aszfaltburkolatot is kapott. 
A becsatlakozó utcákban is 
elkezdtem a csapadékvíz-el-
vezetés kiépítését a képvise-
lői keretem felhasználásá-
val, és csupán három utca 
van hátra – ezekben még az 
idén szeretném megépíttetni 
és betonburkolattal ellátni 
az árkokat, az ÉKFI közre-
működésével. Ezzel befeje-
ződik a terület csapadékvíz-
elvezetése, és tovább folyta-
tódhatnak a járdaépítések – 
mondta Kopor Tihamér, aki 

teljes képviselői keretét – 
tízmillió forintot – az árkok 
kiépítésére és a Sárd utcai 
járda kövezésére fordítja eb-
ben az esztendőben.

– Természetesen más be-
ruházás is folyik Érdligeten: 
a záportározó, illetve a hoz-
zá tartozó szabadidőpark 
megépítése, a Modern Váro-
sok program keretében. A 
csapadékvizet befogadó mű-
tárgy már elkészült, a park 
kiépítése még zajlik – zárta 
szavait Kopor Tihamér.

QQ -k-

A munkálatok a Tétényi utcánál kezdődtek, és innen haladnak a 
Nyitra utca irányába

Virágcsokorral köszöntötték a 15 éve itt élőket
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Ezer szépkorút várnak
Két nap, két előadó, számtalan régi sláger – az idősek 
világnapján idén ezer szépkorút látnak majd vendégül 
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

Az elmúlt időszak prog-
ramjait értékelték és az év 
hátralévő hónapjaira terve-
zett eseményeket tárgyal-
ták meg az Idősügyi Tanács 
tagjai hétfői összejövetelü-
kön. Mint Simó Károly el-
nök elmondta, a lecsófőző-
fesztivál idén is nagy siker 
volt, a Szenior Akadémia 
előző szemesztere iránt is 
sokan érdeklődtek - a na-
pokban elkezdődött az őszi 
előadássorozat is, ehhez 
még lehet csatlakozni.

Szeptember végén kerül 
sor az idősek világnapja al-
kalmából rendezett ünnep-
ségre – ami újdonság, hogy 
idén két egymást követő 
napon is bemutatják 
ugyanazt a műsort, tavaly 
ugyanis sok érdeklődőnek 
nem jutott jegy. A szeptem-
ber 27-ei és 28-ai ünnepi 
műsorban Simonyi Kriszti-
na és Zsiga László színmű-
vészek Cserháti Zsuzsa, 
Máté Péter és Szécsi Pál 
dalait adják elő kilencven 
percben a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. A 
nyugdíjasklubok, intézmé-
nyek tagjain kívül egyéni 
jelentkezők is igényelhet-
nek jegyet a Központban, a 
készlet erejéig - ha elfogy-
nak a jegyek, azt a művelő-
dési ház a facebook-olda-

lán jelzi majd. A két napon 
összesen ezer főt tudnak 
majd vendégül látni.

– Már most tervezzük az 
Idősek Karácsonyát, ami 
idén december 13-án lesz, 
az Érd Arénában, 15 óra-
kor. A Múzsák Társulat 
adja majd elő a Melyiket a 
kilenc közül? című darabot 
– tette hozzá az elnök.

Érd lakosainak egyhar-
mada ötven év feletti. Nem 
véletlen tehát, hogy sok 

klub, kis közösség jött létre, 
ahol az idősek közös prog-
ramokon vehetnek részt. 
Ezeket az összejöveteleket 
egyre inkább igénylik az 
idősek, és a klubokat az ön-
kormányzat is támogatja. 
Ahogy azt a kapcsolatot is, 
ami testvérvárosunk, Léva 
idősei és az érdiek közt lét-
rejött.

– Gondolkoztunk azon, 
hogyan lehetne élővé tenni 
ezt a kapcsolatot. Ebben 
nagy segítségünkre lehet 
az internet: az egyik közös-
ségi oldalon alakítanánk 
egy csoportot, ahová azo-
kat vennénk fel, akik érdek-
lődnek a lévai kapcsolatok 
iránt – és itt nem csak a 
szépkorúakra gondolok. Az 
automatikus fordítás lehe-
tőségével élve virtuálisan 
jobban meg tudnánk ismer-
ni egymást – vetette fel 
Simó Károly. 

Az Idősügyi Tanács ülé-
sén több, az időseknek szol-
gáltatásokat nyújtó szerve-
zet képviselője is bemutat-
kozott, ismertetve prog-
ramjaikat. Hajdu Imre 
tűzoltó ezredes, az Érdi 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség tűzoltósági felügye-
lője felajánlotta, hogy – egy 
országos program kereté-
ben – nyugdíjasklubokban, 

illetve egyéb szervezetek-
nél előadást tartanak a tűz-
védelmi szabályokról, a tü-
zelőberendezések haszná-
latáról, az elektromos be-
rendezésekről. A szakem-
ber elmondta: a statisztika 
azt mutatja, hogy az időseb-
bek esetében gyakrabban 
előfordulnak különféle ház-
tartási balesetek, tűzese-
tek. A klubvezetők örömmel 
fogadták ezt a lehetőséget.

QQ Á. K.

Def brillátorokat kaptak az iskolák
Félautomata defibrillátort ajándékozott az Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat az Érdi Battyhány Sportiskolai Általá-
nos Iskolának és az Érdi Szakképzési Centrum Kós Ká-
roly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának. Azért 
erre a két intézményre esett a választás, mert a sportis-
kolai, illetve rendészeti képzésben részt vevő diákok 
fokozott fizikai terhelésnek vannak kitéve.

Hazánkban minden fél 
órában meghal valaki hirte-
len szívhalál következtében. 
Tavaly így vesztette életét 
dr. Tóth Sándor alezredes, a 

Kós iskola rendészeti szakos 
diákjainak tanára. Az ő em-
léke előtt is tisztelgett az 
Érdi Ifjúsági Önkormányzat 
azzal, hogy két iskolának de-
fibrillátort vásárolt – tudtuk 
meg Tulipán Kincső diák-
alpolgármestertől.

– Mindkét iskolában foko-
zott fizikai terhelés alatt áll-
nak a diákok, ezért esett a 
döntésünk erre a két intéz-
ményre. A két eszköz közel 
másfél millió forintba került. 
A leköszönő testület már nem 
tervezi, hogy további iskolák-
ba is vásárol készülékeket, 
de reméljük, az utódaink 
folytatják kezdeményezésün-
ket, és újabb két iskolát aján-
dékoznak meg – tette hozzá.

A Batthyány iskola igaz-
gatója köszönetet mondott 
az Ifjúsági Önkormányzat-
nak. Rozgonyi János hang-
súlyozta: intézményükbe 
nemcsak több száz gyerek 
jár, hanem rendszeresen tar-
tanak sportrendezvényeket, 
meghívott vendégek, nézők 
részvételével. 

A defibrillátor használa-
tával nemcsak a tanárok, 

hanem a gyerekek is meg-
ismerkedhetnek majd. Bár 
az elsősegélynyújtás sze-
repel a felsős tananyag-
ban, nem kap olyan hang-

súlyt, mint kellene. Műkö-
dik viszont elsősegély-
szakkör az iskolában, és 
azok a diákok, akik ide 
járnak, oktatóbábun már 
tanulták és kipróbálták az 
újraélesztést, most pedig a 
készülékkel is megismer-
kedhetnek. Mint Sauerné 
Foki Melinda iskolai védő-
nő, a szakkör vezetője la-
punknak elmondta, az esz-
közt laikusok is bátran 
használhatják.

– Az a fontos, hogy tudjuk, 
hogy hol kell keresni a ké-
szüléket. Onnantól kezdve 
rábízhatjuk magunkat, a de-
fibrillátor elmondja, mit kell 
tenni a sérülttel – figyelni a 
légzését, szabad légutat biz-
tosítani, felhelyezni az elekt-
ródákat. Ez a készülék való-
ban életet menthet: hirtelen 
szívmegállás esetén minél 
hamarabb megkezdődik az 
újraélesztés, annál nagyobb 
az esély az életben maradás-
ra és a felépülésre. Minél 
több városi intézményben 
szükség volna erre az esz-
közre – hangsúlyozta a szak-
ember.

A Kós Károly iskolában 
szerda délután adták át az 
életmentő készüléket. Csur-
gó Csenge diákképviselő 
elmondta: nem csupán az 
iskolában, hanem az isko-
lán kívül tartózkodóknak is 
fontos a készülék, ugyanis 
az iskola központi helyen 
áll, bárki bemehet és segít-
séget kérhet az intézmény 
vezetőitől. Dózsa Lajos is-
kolaigazgató kiemelte: az 

élet gyakran hoz olyan 
helyzeteket, amikor a men-
tő nem ér ki időben, és 
ilyenkor minden segítség jól 
jön. Az igazgató arról is be-
szélt, hogy dr. Tóth Sándor 
alezredes halálát követően 
az iskola nevelőtestületé-
nek harmada részt vett egy 
tanfolyamon, ahol orvos se-
gítségével tanulhatták meg 
egy hasonló defibrillátor 
készülék használatát, és 
hogy mit kell tenniük vész-
helyzet esetén.

– Hozzávetőleg 1000 em-
ber jár az intézménybe, több 
mint 600 nappalis tanuló és 
400 felnőtt alkalmazott. 
Nagy a mozgás tehát az isko-
lán belül és természetesen 
az iskola környékén is – 
mondta Dózsa Lajos, aki kö-
szönetét fejezte ki a készülé-
kért, és említést tett a tavaly 
kapott hordozható EKG-ké-
szülékről, ami szintén az 
IFÖ ajándéka volt. A gép 
több esetben nyújtott segít-
séget, és ennek köszönhető-
en nem kellett feleslegesen 
mentőt riasztaniuk. 

QQ ÁdÁm – Győri

Az Idősügyi Tanács ülésén több, az időseknek szolgáltatásokat 
nyújtó szervezet képviselője is bemutatkozott

Dózsa Lajos igazgató vette át az életmentő készüléket Tulipán Kincső diák-alpolgármestertől (b) és 
Csurgó Csenge diákképviselőtől



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: facebook/Concordia-Therm

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

www.jola.hu

+36 20 427 60 10 | erd@jola.hu
Érd, Iparos út 36.

AJTÓ
ABLAK
PARKETTA
GARÁZSKAPU
HŐSZIGETELÉS 2018. szeptember
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A dunai kaland
Ha egy fotográfus hajóra 
száll, abból biztosan szü-
letnek olyan felvételek, 
amelyeket érdemes má-
soknak is megmutatni. A 
művelődési központ folyo-
sói tárlatán, a Duna–Art 
állandó bemutatkozóhe-
lyén Tanos Miklós fényké-
pei idézik föl egy nagy ka-
land pillanatait.

Tanos Miklós matróznak 
állt. Régen dédelgetett álma 
volt, hogy egy kis hajóval le-
hajózzon a nagy folyón, egé-
szen a Fekete-tengerig. 

– Az álmok olykor valóra 
válnak – mondja Tanos Mik-
lós –, tavaly végre alkalmam 
nyílt, hogy Békésből a Körö-
sökön, majd Csongrádtól a 
Tiszán, aztán a szerbiai Za-
lánkeméntől a Dunán eljus-
sak Szulina városáig, a Fe-
kete-tengerig a Szalonta 
motoros fedélzetén.

Az élmény az alkalmi ha-
jós minden képzeletét fölül-
múlta, feledhetetlen út volt: 
látott városokat, szép tája-
kat, a Vaskapu-szorost, zsili-
peltek a Vaskapu Erőműnél, 
megcsodálta a három ágra 
szakadó Dunát, a deltát. A 
hajózható Szulina-ágon ju-

tottak el a tengerig, Szulina 
városáig, találkoztak széke-
lyekkel, akik nyaranta szin-
te megszállják Gorgova fa-
lut, a lagúnákkal tagolt delta 
egyik legszebb helyét és hal-
ban gazdag horgászparadi-
csomát, nyaranta legalább 
30 család költözik ide, jobbá-
ra Erdélyből, de Magyaror-
szágról is.

Tanos Miklós azonban 
nemcsak álmodozó, de fo-
tográfus is, ízig-vérig, így 
természetes, hogy kamerájá-
val minél többet igyekezett 

megörökíteni a látványból, 
az élményekből, a nagy ka-
land emlékezetes pillanatai-
ból. Mindezekből adódott bő-
ven az út során, képek ké-
szültek a partról, hajókról, a 
zsilipelésről, a szerb–román 
vízi erőműről és természete-
sen a Dunáról, benne a Baba-
káj-szikláról a romániai Cor-
vininél (Lászlóvár), amely 
egykor 14–15 méteres szikla-
szirt volt, s a Vaskapu-szoros 
kezdetét jelzi, ott, ahol a fo-
lyó 5300 méter széles.

QQmnp

Bármi, bárkinek, ami jó valamire
Az érdi szövőszakkör munkáit biztosan 
mindenki ismeri, akit kicsit is érdekel a 
kézművesség, a textilekből létrehozható 
csodák világa, akadhatnak azonban 
olyanok, még ebből a körből is, akik eset-
leg nem tudják, hogy a szakkörnek van 
egy kistestvére, a Guzsalyas Klub. Ha va-
laki képet akar alkotni arról, hogy valójá-
ban miről is van szó, nézze meg bemutat-
kozásukat a művelődési központ előtéri 
tárlóiban.

A szövőszakkor egy kötöttebb tematikájú, 
célirányosabb tevékenységet kínál – tudjuk 
meg Tamaskáné Jakab Margittól, aki 
mindkét csoportnak szakmai vezetője –, de 
az évek során kiderült, igény lenne más 
technikák kipróbálásra. megismerésére, 
megtanulására. Erre alapozva szervezték 
meg a Guzsalyas Klubot, ahol lényegében 
mindent csinálnak, amit textillel, fonallal 
csak lehetséges: kötnek, horgolnak, varr-
nak. Még olyan régi technikákat is föleleve-
nítenek, mint az úgynevezett villahorgolás, 
amivel egyebek között remekül lehet muta-
tós textilvirágokat készíteni, amiknek ma-
napság nagy divatja van, ezekből születnek 
a mutatós és kedvelt textilékszerek, nyak-
ékek, fülbevalók vagy bármi, ami a kreatív 
alkotó képzeletében megszületik. 

A klubnak amúgy ez a lényege, használha-
tó tárgyakat készíteni: tűpárnát, cérnatar-
tót, bármilyen formájú és stílusú tárolót, 
amibe pakolni lehet, illetve akármit, ami 
valamire használható. Ezekből az apró, de 

ötletes tárgyakból látunk ízelítőt a kiállítá-
son, s ha valaki ihletet kap, ne habozzon, 
menjen el a klubba – csütörtökönként talál-
koznak az Enikő utcai szövőműhelyben –, 
kapcsolódjon be a munkába, ha ötlete van, 
ossza meg a többiekkel, mert ebben a cso-
portban alapelv, hogy egymástól tanuljanak 
a tagok. Az elkövetkezendő hetek különösen 
mozgalmasak lesznek a klubban, hiszen 
már-már itt az ajándékkészítés időszaka, 
amikor szülőnek, gyereknek, nagymamá-
nak, nagypapának – vagy bárkinek – lehet 
hasznos és egyedi meglepetést készíteni.

QQ –y–

A Babakáj-szikla, amely egykor 14–15 méteres szirt volt, s a Vaska-
pu-szoros kezdetét jelzi

A Guzsalyas Klubban lényegében mindent csinál-
nak, amit textillel, fonallal csak lehetséges

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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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái 
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdi mérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs 
védElmEt nyújtanak mindEn sérvrE!

rEndszErEs fogadóórát tartunk Budapesten, a rottenbiller 
utca 24. (vii. ker.) materia medica gyógyszertárban, mindEn 
kEddEn, 13:30–15:30 h között. Előzetes időpont-egyeztetéssel 
Pilisborosjenőn, a cég telephelyén is tartunk fogadóórát.

kérésükrE Házi látogatást vállalUnk!

információ, levélcím: spranz kft. 
2097 Pilisborosjenő, Fő út. 3. • Tel.: 26/336-122 v. 26/336-322
E-mail: info@spranz.hu • www. spranz.hu

Sérvpanaszok   Műtét nélküli kezelése!

KEDVEZMÉNYES 3D FUTÓMŰBEÁLLÍTÁS

Személyautó: 6.000,-
Kisteherautó: 8.000,-

MIDÁSZ AUTÓSZERVIZ
Elérhetőségek: Érd, Velencei út 35. • +36 20 394 32 12   midaszmuhely.hu
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Tud ósok és boszorkánymesterek
Még csak apró jelei mutatkoznak az igazi ősz beköszön-
tésének, de nem árt már most terveket készíteni, mivel 
válthatjuk majd föl a kerti és egyéb szabadtéri progra-
mokat. Ezúttal a Magyar Földrajzi Múzeum őszi-téli kí-
nálatából szemezgetünk Mácsai Anett igazgatóhelyet-
tes segítségével.

A Múzeumbarát Kör októ-
beri előadásával (9-én, 17 
órakor) kezdődik az idény: 
dr. Kubassek János geográ-
fus, tudománytörténész, a 
múzeum igazgatója ismerte-
ti Újpétery Elemér tudós dip-
lomata életútját Bajától a 
Sándor palotáig, a lisszabo-
ni követségtől Dél-Afrikáig.

A Magyar Földrajzi Mú-
zeum nemcsak izgalmas 
látnivalók tárháza, hanem 
komoly tudományos műhely 
is – emlékeztet az igazgató-
helyettes –, ennek jegyében 
szervezik meg a Magyar 
László Tudományos konfe-
renciát a tudós születésé-
nek századik évfordulója 
alkalmából október 16-án, 
amelyen részt vesz Lizeth 
Satumbo Pena, az Angolai 
Köztársaság magyarorszá-

gi nagykövete. A tanácsko-
zás témája Magyar László 
életműve, amelyet dr. Ku-
bassek János ismertet, de 
izgalmasnak ígérkezik a 
Szentszék Apostoli Nuncia-
túra helyettes vezetőjének, 
Germano Penemote-nak 
az előadása, aki a magyar 
utazó által bejárt Kwanha-

ma/cuanhama-földről szár-
mazik. A többi előadás kü-
lönböző szempontból ár-
nyalja a tudósról kialakult 
képet, bepillantást nyerünk 
például Magyar László és 
Ozoró hercegnő szerelmes 
históriájába is dr. Rákóczi 
Istvánnak, az ELTE tan-
székvezető docensének jó-
voltából.

– Az idei családi nap – 
mondja Mácsai Anetta – Érd 
első írásos említésének 775. 

évfordulójához kötődik. Az 
október 20-ai program kere-
tében a Mindennapi élet Ér-
den című kiállításhoz kap-
csolódóan tárlatvezetések 
lesznek korhű öltözetben, 
segítve az elmúlt századok 
hangulatának fölidézését, a 
kézműves foglalkozásokon 
pedig ízelítőt kaphatnak a 
gyerekek a különböző mes-
terségek műhelytitkaiból.

A Múzeumbarát Kör no-
vemberi (13-án) találkozóján 
felavatják az Érd természeti 
értékeit bemutató diorámá-
kat, amelyeket Vásárhelyi 

Tamás, a Magyar 
Természettudomá-
nyi Múzeum nyu-
galmazott igazga-
tóhelyettese mutat 
be. Ugyanezen az 
estén dr. Incu Lau-
ra író, költő, nép-
rajzkutató beszél 
Petrás Incze János 
tevékenységéről a 
csángók között.

Novemberben (15-
én) egy könyvbemu-
tatóra is sor kerül. 
Ausztrália magyar 
szemmel – A fe-

gyencteleptől a jogállamig a 
címe Domaniczky Endre 
művének, aki konzulként 
szolgált a távoli országban.

Az év utolsó hónapjában 
(december 18-án) a Múze-
umbarát Kör tagjainak 
Lendvai Timár Edit föld-
rajztanár, muzeológus tart 
előadást Göran Wahlenberg 
– boszorkánymester vagy 
nemzetközi hírű botanikus? 
címmel.

QQ M. Nagy

Magyar László rajza. A tudós születésének századik évfordulóját konferenciá-
val köszönti a múzeum

Miért fontos?
A jól beállított futómű, talán a 
legfontosabb része az autó-
nak, hiszen ezen rész érintke-
zik az úttal, ez felel az autónk 
irányíthatóságáért. 

A futómű rossz beállítása 
nem pusztán azt az apró kelle-
metlenséget jelenti, hogy az au-
tónk menet közben húz valame-
lyik irányba és ezért folyamato-
san ellen kell tartani a kormány-
nyal. Ugyanúgy ahogy minden 
hibajelenség, ha nem kezeljük 
időben, akkor ez is komoly prob-
lémákhoz vezethet, valamint 
nagyon nagy kockázatot jelent. 

Egy hibás, vagy rosszul beál-
lított futómű, azon kívül, hogy 
egyenetlenül koptatja a gumin-
kat, rosszul irányíthatóvá teszi 
az autónkat is. A közúti közleke-
dés önmagában is sok veszély-
forrást rejt, nem szerencsés ez 

tetézni és egy hibás futómű mi-
att kockára tenni az életünket.

Maga a futómű egy strapabíró 
szerkezet, viszont a benne lévő 
mozgó alkatrészek kopnak és a 
mindennapi használat során fo-
lyamatosan komoly erőbehatá-
sok érik. 

Kivel ne fordult volna elő, 
hogy nekiment egy padkának 
vagy belehajtott egy kátyúba. 
Az pedig, hogy egy parkoláskor 
a járdapadkára kelljen felhajta-
nunk, szinte mindennapi ese-
mény. Ha ez az eset egy kicsit 
szerencsétlenebbül történik, 
máris kész a baj. 

Először lehet, hogy fel sem 
tűnik, hogy az autónk egy ki-
csit mondjuk lefelé araszol az 
útról, ha egy pillanatra elen-
gedjük a kormányt, vagy éppen 
rázkódik, ha nagyobb sebes-
séggel megyünk. De tisztában 

kell lennünk vele hogy ha ilyen 
problémával használjuk az au-
tónkat, akkor nem kis veszély-
nek tesszük ki saját magunkat 
és az utasainkat egyaránt. Hi-
szen azon felül, hogy csökken a 
kocsi kormányozhatósága, 
megnőhet a féktávolságunk is, 
márpedig egy autó legfonto-
sabb paramétere az a féktávol-
ság, hiszen ezen múlik, hogy 
adott esetben megtudunk állni 
vagy sem.

Éppen ezért a futóművet érin-
tő nagyobb ütést követően, vagy 
egy futómű javítás, egy futómű 
alkatrész csere után mindenfé-
leképpen javasolt elvégezni egy 
futóműbeállítást is.

Előzetes időpont egyeztetés-
sel a procedúra időtartama né-
hány tíz percre redukálható és 
ha az anyagi oldalát nézzük, 
akkor is olcsóbban megússzuk, 
mintha a félrekopott gumijain-
kat vagy más drága alkatrészt 
kellene kicserélni.



Jelentkezz most!
E-mail: karrier@posta.hu
Telefon: 06-30/772-9769

www.posta.hu/karrier

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

EGY CSOMAGUNK
NEKED IS VAN

20
61

04

10 | 2018. szeptember 19. |    hirdetés

20
62

69
16

51
94

AJT Ó-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

MŰA NYAG NYÍLÁSZÁRÓ  
A GYÁRTÓTÓL

5-6 KAMRÁS  
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL

ÁRA JÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

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

WEB: beeszerbt.hu

 Az akció a készlet erejéig érvényes.
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Mi a különbség a hagyományos 
és LED reflektor között?

Az utóbbi évek legnagyobb 
világítástechnikai újítása 
kétség kívül a LED „polgári” 
felhasználása és a LED-es 
izzók, LED-es reflektorok és 
LED lámpák elterjedése. A 
LED (Light Emmiting Diode) 
azaz fénydióda. A világító 
dióda félvezető anyagból ké-
szült fényforrás. Egy 20 W-os 
LED reflektor nagyjából 150-
200 W-os hagyományos fény-
vetőnek a fényerejével egye-
zik meg. Élettartalma 50 
ezer óra, ez tízszerese a ha-
gyományos izzónak vagy ha-
logén izzóénak. A LED ref-
lektor hőleadása működés 
közben minimális, ezért nem 
melegszik, illetve nincs hő 
formájában távozó energia 
veszteség. A LED reflektoro-

kat ajánljuk minden olyan 
helyre, ahol eddig hagyomá-
nyos világító testeket hasz-
náltak. A fénye valamivel fe-
hérebb a halogén szálizzós 
reflektoroknál, ezért erő-
sebbnek is hat, illetve szeb-
ben verődik vissza fehér fe-
lületekről, a megvilágított 
felületen lévő színeket is 
élethűbben adja vissza a ha-
logén reflektoroknál. Ezért 
reklámtáblák, cégtáblák 
megvilágítására, bejáratok, 
műhelyek, raktárak elé az 
ajtó fölé világításnak és 
számtalan célra alkalma-
sak. Ha napi 10 óra éjszakai 
világítással számolunk, ak-
kor egy 10 W-os reflektor 
havi fogyasztása durván 3,0 
kW óra, azaz kb. 150 Ft.

Színezd Érdet
A Gárdonyi jelöltjei több 

programot is szeretnének ki-
vitelezni. Például a Színezd 
Érdet az a programunk, 
amelyben kreatív ötleteink-
kel díszítenénk ki városun-
kat. Szeretnénk, ha a diákok 
többet mozognának, éppen 
ezért gondoltunk egy sport-
napra is, amelyben különbö-
ző sportágakban akár csa-
patjátékokban is kipróbál-
hatják magukat.

Érd egy vízparti város, 
mégis kevesen vannak azok, 
akik ezt észreveszik és élve-
zik. Ezért jó programnak 
tartanánk egy Duna-parti 
kajak-kenu túra szervezését 
a diákseregnek, hogy a víz 
iránti szeretetüket is növel-
jük, illetve ennek a napnak a 

témájában a szórakozás 
mellett a környezetvédelem-
nek is szerepe lenne.

A közösségépítést is fon-
tosnak tartjuk, e miatt is 
szeretnénk kivenni részün-
ket a végzős diákok kiadá-

saiból és támogatnánk a 
szalagavató báljaik megren-
dezését, valamint nemcsak a 
végzős, hanem a többi osz-
tály közösségépítő kulturá-
lis programjait, kirándulá-
sait is segítenénk.

Csokinap és kertmozi
Varga Dorina vagyok, az 

Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tanulója. Idén 
kezdem a második évem 
történelem tagozaton. Bes-
nyőn élek, az általános is-
kolás éveimet is itt töltöt-
tem. Szeretek közösségben 
lenni, tevékenykedni, segí-
teni társaimnak vagy csak 
egy jót beszélgetni velük. 
Ambiciózus vagyok, vala-
mint igyekszem mindennek 
a jó oldalát keresni. Renge-
teget segítenek ebben azok 
a példaképek, akik hétköz-
napi emberek és minden-
nap segítenek, pozitívak, 
inspirálnak. Szeretnék én 
is ilyen lenni, ösztönözni és 
segíteni másokat. Erre tö-
kéletes lehetőséget nyújt az 
Ifjúsági Önkormányzat. Cé-
lom, hogy izgalmasabbá, 
valamint könnyebbé te-
gyem a diákok idei évét az 
iskolapadban, természete-
sen az Ifjúsági Önkormány-
zat keretein belül. Ráadá-
sul élvezem csinálni mind 
az ötletelést, mind pedig a 
megvalósítást. Számomra 
ez elég indok volt, hogy idén 

elinduljak mint diákpolgár-
mester-jelölt.

Az Ifjúsági Önkormányzat 
rengeteg téren segíthet a di-
ákságnak. Ha tanulmányi 
téren gondolkodunk, akkor a 
kineziológiai program sike-
rét szeretnénk továbbvinni. 
Az olvasás amellett, hogy 
szórakoztató és egy tökéle-
tes kikapcsolódás, a tanu-
lásban is segít. Ebben könyv-
utalvány-sorsolással támo-
gatnánk a diákságot. Azon-
ban a kondibérlet- és az 
úszóbérlet-sorsolás is folyta-
tódna, hiszen van rá igény a 
diákok között. A szalagava-
tó-támogatás pedig az előző 
évekhez hasonlóan is ma-
radna. Célunk, hogy minden 
érdi iskola rendelkezzen de-
fibrillátorral. Ezért tervünk-
ben jelentős szerepet kap az 
ilyesfajta életmentő eszkö-
zök beszerzése.

Természetesen a szórako-
zás és a kikapcsolódás sem 
maradhat el. Egy kertmozi 
ötletét hoztuk, amely egy na-
gyon hangulatos esemény 
lehetne, ahol amellett, hogy 
egy-egy klassz filmet nézhe-

tünk, ismerkedni is remekül 
lehet. Szeretnénk megren-
dezni az érdi Csokinapot. 
Rengetegen szeretjük a cso-
koládét, és ehhez hasonló 
esemény megrendezésére 
még nem került sor a város-
ban. Kirándulásokat szer-
veznénk, amelyek szintúgy 
ismerkedési lehetőségeket 
nyújtanának a résztvevők-
nek. Ahol addig egy program 
idejére egy csapattá válnak 
a diákok. Ilyen program a 
sárkányhajó, bob vagy a sza-
badulószoba. 

Szeretnénk nag yobb 
hangsúlyt fektetni a környe-
zet védelemre. A faültetési 
program nemcsak a környe-
zetünknek jó, de remek szó-
rakozás is. Saját tapaszta-
latból állítom, hiszem a VMG 
csapata már ültetett fát az 
óvodások számára.

A diákok tehetségüket is 
megmutathatják különböző 
pályázatok keretein belül 
(például fotópályázat).

Célunk, hogy a negyedik 
If júság i Önkormányzat 
ezekből minél többet megva-
lósítson. 



Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK  
3-99 ÉVES KORIG

• Iskolakezdés apai szemmel
• A kamasznak tényleg minden fehér vagy fekete?
• Okosabb mint hinnénk...? 
• Közösség és gyermekbetegség -  

Mit tehetünk a megelőzés és gyors felépülés érdekében?
• Fő a biztonság, avagy közlekedj okosan!

• Egészséges test, egészséges lélek -  
Mit és mennyit sportoljon a gyerek?

• Tízóraik - finoman és  
egészségesen!

• Gyerekszoba lakberendezés

Sztárinterjú
Peller Mariann-nal

"A Derű a küldetésem"

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből

GYEREKKEL AZ ÉLET!

Keresse városunk és a környék 
legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein, 

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT 
A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

20
80

22
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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
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG! 2018.ŐSZ/I.
A férfiak a fejükre estek!
Topolcsányi Laura–Berkes Gábor zenés 
vígjátéka
A három előadásra szóló bérletek elfogytak, 
alkalmi belépőjegyek pótszékre korlátozott 
számban kaphatók
Szeptember 23-án, vasárnap 15 órakor

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Sláger született!
Cserháti Zsuzsa, Máté Péter, Szécsi Pál 
dalaiból összeállított műsor. Közremű-
ködnek Simonyi Krisztina és Zsiga László 
színművészek
Köszöntőt mond T. Mészáros András 
polgármester
Az egyéni belépőjegyek az érdi nyugdíja-
sok számára – akik nem valamelyik érdi 

nyugdíjasklub tagjai – mindkét napra 
korlátozott számban átvehetők a művelő-
dési központ információján hétköznapokon 
10–16 óra között
Szeptember 27–28-án, csütörtökön-pénte-
ken 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Guzsalyas kézműves klub kiállítása
Megtekinthető szeptember hónapban

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
Az egyes tápanyagok szerepe a termesz-
tésben

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
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
POLY-ART kiállításmegnyitó
A nyári alkotótáborban készült művek tárlata
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

ELŐZETES
Élményfestés
Gyere és ragadj ecsetet!
Október 6-án, szombaton 15 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

Ács Kata vetítéses előadása
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szeptember 21-én, pénteken 17 órakor
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
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor
Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor
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Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatá-
sairól és díjszabásáról bővebb információk 
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon 
vagy a www.csukalib.hu honlapon

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvválogatás az iskolakezdés 
jegyében
Szeptember hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
A Népmese Napja témakörben
Szeptember 19–27-ig
BABA-MAMA KLUB
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig
Szeptember 28-án, pénteken 10 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
A NÉPMESE NAPJA
Egész napos mesélés, játék óvodás 
és kisiskolás csoportoknak
Szeptember 26-án, szerdán

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

2018. október 5-én, pénteken 17 órakor
a Kálvin téri református templom kertjében

az Aradi vértanúkra és
Batthyány Lajosra

EMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond:
T. Mészáros András

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Közreműködnek:
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói

Ilosfai Csilla és Viktóriusz Anna vezetésével
 és a és a

vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület

Házigazda:
Erdélyi Takács István református lelkész

SzEpTEMBEr 24., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda 

bajnokság      
 Siófok KTC KTF–Érd
20:40 Kor Kontroll percek 13. rész
 Védett Férfiak
21:05 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Bibliai Szabadegyetem 26/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 25., KEDD
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép 
 kulturális magazin
20:00 JAzz
 VALLE WINAND DUÓ AKAPELLA 02
20:25 Vámos Miklós beszélgetős műsora 
 39. rész
 Márton László író  
21:35 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–BKV ELŐRE
23:15 Műábránd
 Révész Ákos festőművész
23:35 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
00:05 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 26., SzErDA
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 Bibliai Szabadegyetem 27/90. rész
20:50 próbajáték
 dokumentumfilm  
21:40  A bíró 8. rész
 dokumentumfim 2015
22:20 Sztárportré 163. 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 27., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 163. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Siófok KTC KTF–Érd
21:40 Kempo  
 sportmagazin
21:55  Kor Kontroll percek 13. rész
 Védett Férfiak
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 28., pÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll percek 13. rész
 Védett Férfiak
20:25 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
22:05 Szabadulás nélkül   
 Stencinger Norbert 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 12.
00:20 párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 29., SzOMBAT
19:00 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll percek 13. rész
 Védett Férfiak
19:55 Fény-Kép
 kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 164. rész
21:25 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 próbajáték
 dokumentumfilm  
21:45  A bíró 8. rész
 dokumentumfim 2015
23:25 Bibliai Szabadegyetem 27/90. rész
00:15 Érdi panoráma
 A heti események összefoglalója
00:45 Tűzijáték

SzEpTEMBEr 30., 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 Mintha nem otthon lennénk
 dokumentumfilm
22:40 Szabadulás nélkül   
 Stencinger Norbert előadása 
22:55 Mozgás sportmagazin
23:25 Fény-Kép
 kulturális magazin
23:55 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadássorozat 12.
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.
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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

Közérdekű felhívás

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 intézkedé-
seiben nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szer-
ződéssel 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.

Közérdekű tájékoztatás

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, Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. 
pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: építmény- és 
telekadóval kapcsolatos feladatok 
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 a II. besorolási osztályban 

gazdasági középiskolai végzett-
ség vagy középiskolai végzett-
ség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisz-
tikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi mun-

kakörben eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási alapvizsga 

megléte.
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.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. október 8.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-19/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. október 7.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

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

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, Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. 
pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: építmény-
telekadó ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: az ellátandó 
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;

•	 büntetlen előélet;
•	 felsőoktatásban szerzett gaz-

daságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi, szakkép-
zettség, vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakké-
pesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi mun-

kakörben eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga 

megléte.
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.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. október 8.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 14/9930-20/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. október 7.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 

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

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

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.

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

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

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

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

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

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

levél;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványmásolat;

•	 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány;

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

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

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

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

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

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

a megjelölt szakirányú főiskolai 
vagy egyetemi diplomával 
lehetséges;

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

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

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

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

illetve e-mail címen  
tehet bejelentést 0–24-ig:

06-30-2000-890,  
06-30-621-2596

macsotay.polgarorseg@gmail.com
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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.

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.

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.

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Sebészet

asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: általános sebészeti 
szakrendelés asszisztensi feladatok 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés;
•	 járóbeteg-ellátásban szerzett, 

legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat;

•	 felhasználói szintű MS Win-
dows NT/2000/XP;

•	 büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
•	 jó szintű betegközpontú 

gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének 

időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 9. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Fodor Károlyné nyújt, a 06-20-
3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Felső 
utca 39–41.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 3778/KSZK/2018, 
valamint a munkakör megne-
vezését: asszisztens;

•	 elektronikus úton Fodor 
Károlyné részére a titkarsag@
erdirendelo.hu e-mail címen 
keresztül;

•	 személyesen Fodor Károlyné 
részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. október 12.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Gazdasági Iroda

gondnok, karbantartó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a szervezeti egységek 
területén a javítási és karbantartási 
munkák elvégzése, villanyszerelés, 
vízszerelés, kazánok működésének 
felügyelete, kisebb lakatosmunkák el-
végzése, kisebb festés, vakolásjavítás, 
hulladék összegyűjtése, télen síkosság-
mentesítés, hóeltakarítás és a szerve-
zeti egységek telephelyein esetlegesen 
észlelt és jelzett hibák kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés;
•	 B kategóriás jogosítvány;
•	 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 eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 2. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a 

Szociális Gondozó Központ – Érd 
címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/508/2018 , 
valamint a munkakör megneve-
zését: gondnok, karbantartó;

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

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

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

a megjelölt végzettségekkel 
lehetséges;

•	 az érvényes pályázatot benyújtó 
jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt;

•	 azon pályázatokat áll módunk-
ban elfogadni, amelyek hiányta-
lanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. október 5.

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Szenzációs őszi őrület
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók
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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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Mol nár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

Munkavédelmi eszközök 
kis- és nagykereskedelme

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

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu
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KLÍMÁS CÉG  
ELADÓ!

 X  Teljes raktárkészlettel (alkatrészek, 
új, valamint felújított klímák 
8kW-100kW-ig, légcsatornák, 
vízhűtőegységek, stb.)

 X  Teljes szerszámkészlettel 
(pl. 3 db lefejtő, mázsa, 3 db 
hegesztőfelszerelés, palackok, stb.)

 X  Freon palackok kb. 20 db, 5-80 kg 
töltetű

 X  saját gyártmányú légnedvesítő 
berendezés (10-40 kg/h 
gőzteljesítményű) gyártási 
dokumentációval - 10 db 
legyártott berendezéssel, 
alkatrészekkel

 X  40 éve lekötött munkákkal
 X Értéke: 80-110 milló Ft
 X Eladó: 30 Millió Ft-ért
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http://www.himerklima.hu
info@himerklima.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület 
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és 
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek 

altatásban is
dr. nÉmeth ákos 

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra 

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

10–18 óra között

16
40

74

Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

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

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

ELÉRHETŐSÉGE 20
80

24
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www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu – 
ww.facebook.com/egyenlo.banasmod.hatosag 

 

 

        Forduljon az          
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha

neme,
életkora,

bőrszíne vagy nemzetisége,
vagyoni helyzete,

    egészségi állapota, 
  szexuális irányultsága, nemi identitása,

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

vagy egyéb tulajdonsága miatt 

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

és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
2018.10.01. hétfő 11:30-15:30 
2018.10.08. hétfő 11:30-15:30
2018.10.15. hétfő 11:30-15:30

Százhalombatta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. fszt.10. (tel: +36 23/542-116)
2018.10.29. hétfő 11:30-15:30
 
Üllő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2225 Üllő, Templom tér 3. (tel: +36 29/320-021)
2018.10.30. kedd 11:30-15:30 

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ, Házi segítségnyújtás

házi gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
•	 a gondozást-ápolást igénybe vevő 

személyek önálló életvitelének 
fenntartása, saját lakókörnyeze-
tükben történő biztosítása;

•	 a speciális szakmai és közegész-
ségügyi előírások betartásával 
területi gondozási feladatok ellá-
tása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezeté-
ben végzett feladatok, élelmezés, 
egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 középfokú képesítés, általános 

ápoló és asszisztens, szociális 
gondozó ápoló OKJ;

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

levél;
•	 iskolai végzettséget igazoló bizo-

nyítványmásolat,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;
•	 hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. október 2. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Ga-
lambosné Póder Mária nyújt, a 06-23-
520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 postai úton, a pályázatnak a Szoci-

ális Gondozó Központ – Érd címére 

történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
1/507/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: házi gondozó;

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

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

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

a megjelölt végzettséggel lehet-
séges;

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

•	 azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályá-
zó a kiírt feltételeknek maradékta-
lanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. október 5.
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Sportos felajánlás
Tíz felső tagozatos és középiskolás diák iskolakezdé-
sét segítette egy érdi teremkerékpáros edzőterem tu-
lajdonosa: adománygyűjtő tekerést hirdetett, a befolyt 
jegyárakból tanszereket vásárolt, és a Család- és 
Gyermekjóléti Központon keresztül szétosztotta. Egy 
helyi pizzéria tulajdonosa is csatlakozott az akcióhoz: 
a múlt csütörtök délutáni átadáson megvendégelte a 
gyerekeket és szüleiket.

A teremkerékpáros (spin-
ning) edzőterem tulajdono-
sa, no meg az adakozó ked-
vű sportolók jóvoltából 55 
ezer forint értékben kaptak 
írószereket, füzeteket, fes-
tékeket, körzőt, vonalzó-
készletet a diákok. Gerván 
Csaba edző, tulajdonos la-
punknak elmondta: nagyon 
sokan részt vettek a jóté-
konysági akcióban, és nem 
csak az órákra járók közül 
– olyanok is segítettek, akik 
nem sportolnak, de ezt a célt 
szerették volna támogatni. 
Akciójukat egyeztették a 
Gyermekjóléti Központtal, 
amely segített a megajándé-
kozott gyerekek kiválasztá-
sában, valamint az átadás 
megszervezésében és lebo-
nyolításában.

Az interneten is közzétett 
felajánláshoz csatlakozott 
egy helyi pizzéria tulajdo-
nosa is. Gyenes Balázs 
kóstolót hozott a gyerekek-
nek a Család- és Gyermek-
jóléti Központba, és minden 
családnak felajánlotta, 
hogy egy tetszőleges idő-
pontban megvendégeli őket 
két-két pizzával. Így aztán 
a tanszerátadás jó hangu-
latú ebéddé sikeredett.

– Mindig örömmel fogad-
juk a felajánlásokat, és na-
gyon köszönjük a megaján-
dékozottak nevében. Azon 
vagyunk és leszünk, hogy 
a felajánlott támogatás 
mindig célba érjen. Ismer-
jük ügyfeleinket, a problé-
máikat, így hatékonyan 
tudunk segíteni az adomá-
nyok szétosztásában – 
mondta lapunknak Berei-
né Petrik Mária, a Család- 
és Gyermekjóléti Központ 
vezetője.

– Nagyon köszönjük a 
tanszereket, igen jól jött a 
segítség. Két fiam van, az 
egyik ötödikes, a másik ti-
zenegyedikes, egyedül ne-
velem őket. Bár tizenhat 
órát dolgozom naponta, és 
az önkormányzattól, illetve 
a családsegítőtől is kapok 
támogatást, egy keresetből 
nagyon nehéz mindent elő-
teremteni – mondta az 
egyik édesanya. – Sok min-
den hiányzott még az isko-
lakezdéshez, de ahogy a 
csomagot nézem, most min-
den meglett: rajzlap, vonal-
zók, tollak, radír, olló. Pont 
ezek kellettek még – tette 
hozzá mosolyogva.

QQ ÁdÁm

A legjobb kezekben az érdi víz
Az Érd és Térsége Vízi-
közmű Kft. szerelőcsapa-
ta nyerte meg a 17. Orszá-
gos Víziközmű Szerelő-
versenyt. 

A Magyar Víziközmű Szö-
vetség által életre hívott 
versenynek immár 17 éve az 
a célja, hogy egyrészt ösz-
szemérhessék elméleti és 
gyakorlati tudásukat az 
ivóvízellátás területén dol-
gozó szakemberek, más-
részt a fogyasztókban is 
igyekeznek ezzel növelni a 
bizalmat a víziközmű-szol-
gáltatókban. 

A Sopronban, szeptember 
12–13. között megrendezett 
szakmai megmérettetésen a 
legkisebb víziközmű-szol-
gáltató társaság, az ÉTV 
Kft. bizonyult a legjobbnak, 
olyan csapatokat is maga 

mögé utasítva, mint a Fővá-
rosi Vízművek. A 22 induló 
között egyébként nemcsak 
hazaiak, de románok, szlo-
vákok és németek is voltak. 

Az Institurisz Péterből, 
Szőts Gáborból, Jakab Gá-
borból, valamint Szabó 
Miklós tartalék csapattag-
ból és felkészítőjükből, 
Büki Levente üzemegység-
vezetőből álló csapat már a 
verseny első napján elsősé-
get vívott ki magának, ami-
kor a Fertő tavi Vízitelepen 
egy 2,5 órásra tervezett 
gyakorlati feladatot 1 óra 
11 perc alatt végeztek el. A 
második nap, az elméleti 
versenyen 50 tesztkérdést 
kellett megoldaniuk a ver-
senyzőknek, amelyek kö-
zött a víziközmű-szolgálta-
tással, szereléssel, a fel-
használókkal való kommu-

nikációval, sőt, még jogsza-
bályismerettel kapcsolat-
ban is akadtak kérdések. 
Végül a gyakorlati és elmé-
leti versenyen elért eredmé-
nyek összesítése után az 1. 
helyen zárta a versenyt az 
érdi csapat. 

Jónás József, az Érd és 
Térsége Víziközmű Kft. mű-
szaki szolgáltatási igazgató-
ja kérdésünkre elmondta, 
hogy büszkék a szerelőikre, 
akik a legjobbnak bizonyul-
tak az országos versenyen, 
és ez az eredmény azt üzen-
heti az érdieknek, hogy jó 
kezekben van az érdi ivóvíz-
hálózat. Az elért 1. helyezés 
azt is maga után vonja, hogy 
jövőre, 2019 szeptemberében 
Érden fogják megrendezni a 
18. Országos Víziközmű Sze-
relőversenyt.

QQ JAN

Életet mentő segítség
Egy félrenyelt falat, egy 
csúnya esés, lázgörcs vagy 
egy betört kobak – melyik 
szülő ne tapasztalt volna 
hasonlót? És ha megtörté-
nik a baj, rendszerint pá-
nik, kapkodás kíséri. De jó 
volna tudni, mit tegyünk és 
mit ne tegyünk ilyen hely-
zetben! Az Életfa Csoport 
Egyesület vezetősége is 
így gondolta, és megszer-
vezett egy elsősegélynyúj-
tó tanfolyamot a tagcsalád-
jaik számára. 

Tudni kell, hogy az Életfa 
tagcsaládjai SNI-s és tartó-
san beteg gyermekeket ne-
velnek, így könnyebben ki-
alakulhatnak idegrendszeri 
zavarok, epilepszia, láz-
görcs, előfordulhat félrenye-
lés, és nem biztos, hogy ilyen 
esetekben az ösztönös cse-
lekvés a legjobb – mondta la-
punknak Ömböli Ágnes, az 
egyesület elnökségi tagja.

– Bár a sérült gyermekek 
szülei jóval több helyzetre fel 
vannak készülve, van még 
mit tanulni, és a tudásunkat 
frissítenünk is kell. Mikor a 
kislányomnál először szem-
besültem az epilepszia egyik 
sajátos formájával, pánikot 
váltott ki bennem, leblokkol-
tam. Végül is megoldódott a 
szituáció, és mikor megis-
métlődött, már tudtam ke-
zelni, de sok szülőnél egy-
egy ilyen helyzet nagy trau-
mát válthat ki. És nem csak 
az epilepszia a jellemző eset: 
a tartósan beteg gyerekek-

nél gyakoribb a félrenyelés, 
a fulladásos jelenségek, hi-
szen mindenfélét a szájukba 
tömnek. Jó tudni, hogy mit 
tehetünk ilyen vészhelyze-
tekben – tette hozzá Ágnes.

A tanfolyamot pályázati 
forrásból biztosították, amit 
a Generali a Biztonságért 
Alapítvány írt ki. A főbb tud-
nivalókat Ottucsák Kristóf, 
az SOS Egészség Szolgáltató 
Kft. munkatársa mondta el, 
illetve mutatta meg, és gya-
korolta is az anyukákkal a 
jellemzőbb helyzetek megol-
dását.

– Beszéltem arról, hogyan 
tudnak reagálni egy hirtelen 
kialakuló állapotváltozásra, 
szó volt az újraélesztésről, 
eszméletlenségről, vérzés-
csillapításról, törés ellátásá-
ról. Az elsősegélynyújtás so-
rán igazából egyszerű lépé-
seket kell megtenni; a hang-

súly azon van, hogy mikor és 
hogyan kell beavatkozni. A 
legfontosabb, hogyha bekö-
vetkezett a baj, maradjunk 
nyugodtak – ami persze nem 
egyszerű –, próbáljuk fel-
mérni, mi történhetett a gye-
rekkel. Próbáljuk meg kikér-
dezni a gyermeket is, majd 
hívjunk segítséget. Amíg 
megérkeznek a mentők, a 
tanfolyamon elsajátított is-
meretek birtokában mi is se-
gíthetünk. Felhívtam az 
édesanyák figyelmet arra is, 
hogy a 104-es és 112-es tele-
fonszámon szakképzett se-
gélynyújtó áll rendelkezé-
sükre, aki a tünetek ismerte-
tésekor elmondja a szülők-
nek, mit tegyenek – tette 
hozzá a szakember, megje-
gyezve: fontos, hogy segély-
hívás esetén is nyugodtak 
maradjunk.

QQ ÁdÁm KAtAliN

A győztes csapat (balról jobbra): Institurisz Péter, Szőts Gábor, Jakab 
Gábor és Szabó Miklós

A főbb tudnivalókat Ottucsák Kristóf mondta el, és gyakorolta is az 
anyukákkal
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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 

18
79

90

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.

Mun kalehetőségek Pest megyében!
Ingyenes céges busszal!

Éjszakai rakodó (Budaörs)
Állandó éjszakai műszak 21:30 - 05:50
N. 195.000 Ft

Operátor (Biatorbágy)
6+2-es és 5+2-es munkarend, 3 műszak
Br. 190.000 - 210.000 Ft + műszakpótlék 
+ cafeteria + bónusz

Targoncavezető (Biatorbágy)
3 műszak
Br. 255.000 Ft + műszakpótlék + 
cafeteria + bónusz

20/421-06-16 raczkevi.zsuzsa@manatwork.hu

Jelentkezés és érdeklődés további állásajánlatokkal kapcsolatban:
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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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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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A szoptatós anyukákat köszöntötték
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg a városi anyate-
jes napot az Érdi Védőnői Szolgálat. Babahordozós tánc-
bemutatóval, zenés foglalkozásokkal, bábelőadással és 
az elmaradhatatlan tombolával várták a gyermeküket 
szoptató édesanyákat és babáikat péntek délelőtt.

Mamákkal és babákkal 
telt meg pénteken a Parkvá-
rosi Közösségi Ház. A száz-
harmincnál is több résztve-
vőt Bárány Zsolt, a Dr. Ro-
mics László Szakorvosi Ren-
delőintézet főigazgatója kö-
szöntötte, aki apaként, férj-
ként, nagyapaként beszélt a 
szoptatás fontosságáról és 
arról a testi-lelki kötelékről, 
amely anya és gyermeke kö-
zött ilyenkor kialakul.

Az édesanyák egyre in-
kább tisztában vannak az 
anyatejes táplálás előnyei-
vel, és évről évre nő a babá-
jukat szoptató mamák ará-
nya. Mint Szakálné Dimov 
Mariann vezető védőnő kér-
désünkre elmondta, tavaly 

689 baba született Érden, 
60,5 százalékuk három hó-
napos korig kizárólag anya-
tejet kapott, 52 százalékuk 
féléves korig szopott, és 
nagy emelkedést mutat az 
egyéves koron túl is szoptató 
anyukák aránya, ami 50,1 
százalék.

– A gyermeküket szoptató 
anyukákat köszöntjük évről 
évre az anyatejes napon, 
amit a város és támogatóink 
segítségével szerveztünk. A 
hangsúlyt idén nem az isme-
retterjesztésre, hanem a 
szórakozásra helyeztük, hi-
szen az anyukák a babák 
mellett nehezen tudnak oda-
figyelni a komolyabb előadá-
sokra. Ugyanakkor mód 

nyílt a beszélgetésre, ta-
pasztalatcserére is, és szop-
tatós tanácsadásra, hordo-
zókendő kipróbálására is le-
hetőség volt – tette hozzá a 
vezető védőnő.

Hogy miért jó az anyatej a 
babának? Mert ez számára a 
legkönnyebben emészthető 
eledel, a legkevésbé okoz 
hasfájást, és mindenféle elő-
készület, melegítés nélkül 
adható, steril táplálék – és 
ezt a mamák is tudják. Mint 
kérdésünkre az egyik anyu-
ka elmondta, nincs az a táp-
szer, bébiétel, ami az anyate-
jet pótolná.

– Az anyatejes táplálás a 
kiegyensúlyozott élet alapja. 
A kisfiam tizennyolc hóna-
pos, igény szerint szoptatott 
baba. A nagyobb gyermeke-
met nem tudtam szoptatni, 
de a másodiknál nem volt 
nehézségem, nagyon sok se-
gítséget kaptam a védőnőm-
től – tette hozzá.

Juhász Judit szoptatási 
tanácsadó, az Érdi Anyatej 
Klub vezetője kérdésünkre 
elmondta, az anyukák egyre 
tudatosabbak, egyre több 
helyről tudnak tájékozódni, 
és egyre több laktációs kép-
zés várja a szakembereket 

is. Az anyukáknak azonban 
manapság is több nehézség-
gel kell megküzdeniük.

– A sok információ persze 
visszaüthet, hiszen ezek 
gyakran ellentmondanak 
egymásnak. A modern élet-
mód – a nagymamák dolgoz-
nak, és nem élnek egy ház-
tartásban a fiatalokkal, mint 
régen – is nehézségekkel jár: 
az a teljes odaadás, amit egy 
baba igényel, gyakran nem 
egyszerű egy kezdő édes-
anya számára, hiszen sok 
anyukának nincs segítsége 
a mindennapokban – tette 
hozzá. n ÁdÁm Katalin

Az Érdi Anyatej Klub minden hónap első szerdáján 10-től 11.30-ig 
várja az érdeklődőket az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet Ifi-
házában (Csurgói u. 4.). A leendő édesanyáknak szervez tanfolya-
mot a szoptatásról, anyává válásról, szülésről a Kötelék – Érd térségi 
Közösség a Családokért civil csoport. A foglalkozásokat kéthetente 
kedden, 17–19 óra között tartják.

Számos program, köztük babahordozó-tréning is várta a résztvevőket



ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi 
Szent József Otthona felvételt hirdet 
az alábbi munkakörbe: szakképzett 
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*

Azonnali kezdéssel motoros vagy 
autós futárt keresek érdi konyhá-
ra, délelőttre 4 órás munkaidőre. Le-
het nyugdíjas is. Telefon: 06-30/486-
0800.

*07217*

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

*02615*

Konténeres teherautóra 
keresünk sofőrt  

törökbálinti telephellyel. 
Fizetés: 300.000-350.000 Ft között. 
06-20/934-6354
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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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Üzletkötő kollégát 
keresünk 

•  budapesti 
munkavégzéssel 

•  B kategóriás 
jogosítvánnyal. 

Fényképes Önéletrajzokat 
az alábbi email címre: 

uzletkoto17@gmail.com 
+3670/363-632520
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A Napfény Otthon Alapítvány  
Fő utcai Idősek Otthona azonnali 

belépéssel teljes munkaidős 
szakképzett ápolókat,  
szociális gondozókat 

keres! 
A közalkalmazotti bérbesorolás 

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
az ofalu@napfenyotthon.hu 

e-mail címen, érdeklődni a  
06-23-369-369-s telefonszámon lehet.
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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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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.

karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 

19
88

48

 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

20
12
61

20 | 2018. szeptember 19. |    hirdetés

ALBÉRLET KÍNÁL

Bútorozott szoba fürdőszoba-kony-
ha használattal hölgy részére kiadó. 
06-70-4016270

*06904*
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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
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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.)

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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REdőNy

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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SzoLgÁLTATÁS

TV-JAVÍTÁS 
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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INgATLAN

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

*90690*

Érd Tusculánum csendes részén 
bontandó ingatlan eladó 1292 nm-
es telken. 06-70-295-0415 (16h után)

*07697*

oKTATÁS

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

Tapasztalattal rendelkező tanítónő 
alsótagozatos gyermekek fejleszté-
sét, korrepetálását vállalja matemati-
kából, magyarból. 06-23-366-756

*06942*
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77Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

185870

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. 06-70-395-88-78

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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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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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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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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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

Gépbeállító CNC és hagyományos
forgácsoló gépekhez

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

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

vagy üzemi gyakorlat előnyt jelent.)

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

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

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

Munkatársakat keresünk
sárgaréz csaptelep testek gyártásához

www.kludi.hu
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SzÉPSÉg, EgÉSzSÉg

Stresszoldás, depresszió/pánik ke-
zelése felnőtteknek, gyerekeknek! 
Talpmasszázs, köpölyözés. Érd, Bala-
toni út 18. 06-30-9962549

*06391*

VÁLLALKozÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

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

*72830*

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*

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

*72832*

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

*69751*

VEgyES

Jó állapotban lévő szürke irodabú-
tor eladó. 06-70-324-8726 (Érdeklőd-
ni 18h-ig)

*06944*

Keresek kerti munkára segítőt. 06-
20-9682-954

*06775*

Keresek segítőt falukutatáshoz, 
nemzeti elkötelezett, precíz, jó szá-
mítógép ismerettel, havi 3-4 napra. 
hazseistvan@freemail.hu

*06774*

Kis szőlőprés darálóval és üvegballo-
nokkal eladó. 06-70-226-6766

*00001*

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

*01541*

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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Top 10-be jutottak az első vb-jükön
Nem kevesebb mint negy
vennégy páros közül vég
zett az első tízben a Mas
ters SE párosa, Záhonyi 
Patrik és Bradács Tamara 
a svájci akrobatikus rock 
and roll világbajnokságon.

A serdülő és junior sereg-
szemlére alanyi jogon jutot-
tak ki az érdi sportolók, mi-
vel a vb előtt a korosztályos 
világranglistán az előkelő 
tizedik helyet foglalták el.

Záhonyi Patrik és Bra-
dács Tamara végül a ki-
lencedik helyen zárt 
Schaffhausenben, ami 
újoncként nagyon szép 
eredmény. A duó a második 
legjobb helyezést érte el a 
magyar indulók közül, hoz-
zátéve, hogy a középdöntő-

be még a legjobb magyar-
ként kvalifikáltak.

Sárfy Krisztina edző a 
végső pozíció kapcsán el-
mondta, hogy a gyerekek há-
rom hét alatt készültek fel a 
versenyre. Ennek ellenére a 
vb-n maximális teljesítmény-
nyel rukkoltak elő, amire az 

egész edzői stáb nagyon 
büszke. 

Záhonyi Patrik és Bra-
dács Tamara legközelebb 
október 6-án versenyez Prá-
gában, ahol a szintén junior 
korosztály világkupáját ren-
dezik.

QQ PP

Egy, kettő, iksz
Rendkívül izgalmas, vég
letekig kiélezett mérkő
zést játszott a III. kerületi 
TVE vendégeként az Érdi 
VSE az NB III Nyugati 
csoportjának hetedik kö
rében.

Ugyan jól kezdett a ven-
dégcsapat, de hiába, hiszen 
néhány perc elteltével egy 
védelmi kihagyás után Ker-
tész Ferencen átesett a ha-
zaiak támadója, amiért Móri 
Tamás játékvezető büntetőt 
ítélt, s ezt Kaszai Gábor ér-
tékesítette (1–0). Aztán a 26. 
percben megduplázta elő-
nyét a vendéglátó, miután 
Sóron Tibor lépett ki a vé-
dők közül, majd a labdát el-
tolta Kertész mellett, a gól-
vonalon ugyan Honti Attila 
még próbált menteni, de nem 
sikerült, így a fővárosiak 
kétgólos előnybe kerültek (2-
0). Az első félidő végén azon-
ban az érdiek átvették az 
irányítást, és egy perccel a 
szünet előtt Koós Gábor szé-
pített, amikor egy bal oldali 
beadást követően a vendé-
gek kapuja előtt maradt üre-
sen és nem hibázott (2–1).

A fordulás után remekül 
jött ki a pályára az Érdi VSE, 
de hiába a sok helyzet és a 

mezőnyfölény, az egyenlítés 
csak a 75. percben jött össze, 
amikor a csereként beálló 
Bogdán Erik jobb oldali be-
adását Kelemen Patrik pöc-
költe a rövidről a hosszúba 
(2–2). Sőt, a hajrában egy bal 
oldali szabadrúgás után 
Melczer Vilmos fejelte visz-
sza a beadást a második hul-
lámban érkező Gera Dávid-
nak, aki húszról bombázott 
ragyogó gólt (2–3). Az érdi 
fordítás után azonban a rá-
adásban jött a hidegzuhany, 
hiszen a 90. percben egy jobb 
oldali akciót követően Sóron 
Tibor volt jó helyzetben az 
érdi védők gyűrűjében, és az 
üres kapuba passzolva 
egyenlített (3–3). A ráadás-

ban több gól már nem szüle-
tett, így egy rendkívül izgal-
mas, fordulatos találkozón 
megosztoztak a pontokon a 
felek.

– Jobban kezdtünk, mint 
ellenfelünk, annak ellenére, 
hogy kaptuk ezt a buta gólt, 
aztán nem sokkal később 
még egyet. A kettő-null pe-
dig minden csapatot megfog, 
de elég hamar kilábaltunk 
ebből. Nem volt érdemtelen a 
szépítésünk, a második fél-
időben pedig végképp kijött 
a két csapat közti tudáskü-
lönbség. Az egyik akart fo-
cizni, a másik pedig nem 
akart kikapni. A meccs előtt 
és meccs közben, még kettő 
nullnál sem fogadtam volna 
el az ikszet, mert úgy érez-
tem, hogy az Érd sokkal jobb 
volt – értékelt Limperger 
Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb a 
Magyar Kupa főtábláján lesz 
érdekelt, amikor szeptember 
22-én, 18 órakor a budapesti 
másodosztályban szereplő 
BVSC-Zugló vendége lesz.

QQ Domonkos Bálint

Szi getvári Bendegúz 
országos bajnok
Az Érdi Box Klub 57 kilogrammos ökölvívója lett a ju
nior magyar bajnok a Gyöngyösön rendezett országos 
bajnokságon.

Két öklözővel, a serdü-
lőktől idén a juniorok közé 
lépő Szigetvári Bendegúz-
zal, illetve Dragonya Dá-
viddal vett részt a gyön-
gyösi ob-n az Érdi Box 
Klub. A háromnapos viada-
lon az 57 kilogrammosok 
súlycsoportjában Szigetvá-
ri Bendegúz kiemeltként az 
első napon a mohácsi Szer-
letics Dávid ellen egyhan-
gú pontozással győzött. 
Majd a másodikon a szom-
bathelyi Muhovits Milánt 
szoros mérkőzésen győzte 
le, így a döntőben a Madár-
fészek-Ali Box Club ver-
senyzőjével, Nagy Domi-

nikkal találkozott, akit le-
győzött, így a tavalyi, ser-
dülőknél szerzett ezüst-
érem után egy korcsoport-
tal feljebb már aranyérmes 
lett. A bajnoki cím mellett 
pedig a válogatott első szá-
mú tagja lett, így ott lehet 
az októberi, az oroszorszá-
gi Anapában rendezett Eu-
rópa-bajnokságon is.

– Az összes mérkőzése 
nagyon jó volt, még a junior 
bajnokság alatt is látszott 
rajta, hogy folyamatosan 
fejlődik. Nagyon büszkék 
vagyunk rá, mert mindent 
megtett és fejben is nagyon 
ott volt! – mondta Dobrádi 
Zsolt, az Érdi Box Klub ve-
zetőedzője. Azonban Szi-
getvári Bendegúznak nem 
jutott túl sok pihenő az ob-t 
követően, hiszen szeptem-
ber 18-án már utazik is to-
vább a válogatott tatai 
edzőtáborába, ahol gőzerő-

vel készül a közelgő konti-
nensviadalra.

Az ökölvívás versenyzői 
világát még ízlelő Drago-
nya Dávid a juniorok 70 ki-
lós súlycsoportjában har-
madik mérkőzését vívta a 
gyöngyösi viadal első nap-
ján, ahol az Angliában élő, 
a Tápiómente színeiben in-
duló Sztojka Ferdinánd-
dal csapott össze, aki ta-
valy, a serdülő Eb-n ezüst-
érmet szerzett. Az érdi 
bokszoló ugyan kikapott, 
de biztató teljesítményével 
nemcsak edzőjét, hanem a 
válogatott szakvezetését is 
meggyőzte.

– Dávidnak ez még csak a 
harmadik mérkőzése volt, 
hiszen ugyan már több 
mint két éve lejár hozzánk 
edzeni, de a sportorvosijá-
nak csúszása miatt nem tu-
dott versenyezni. Mivel nem 
volt kiemelt, értelemszerű-
en olyannal bokszolt, aki 
kiemelt volt. Mindenki azt 
gondolta az edzők közül, 
hogy pár perc és vége. El-
lenben úgy jöttünk le a vé-
gén, hogy menetet is nyer-
tünk és nagyon szoros mér-
kőzés volt. Ha Dávidnak ki-
csit több rutinja van, biztos 
vagyok benne, hogy tovább 
tudott volna lépni – fogal-
mazott Dobrádi Zsolt, aki 
elmondta azt is, hogy Dra-
gonya Dávidot a válogatott 
vezetése meghívta a kor-
osztályos csapat tatai edző-
táborába is, ahol újabb 
hasznos tapasztalatokat 
szerezhet. Q DB

Szigetvári Bendegúz (kékben) megállíthatatlan volt 
 (Fotó: Irmai Zsófia)

III. KERÜLETI TVE–ÉRDI VSE 3–3 (2–1)
Budapest, Kalap utca, 500 néző. V: Móri Tamás (Rigó Martin, Mak-
kosné Petz Brigitta)
Érdi VSE: Kertész F. – Honti (Bogdán, a szünetben), Bozsoki, Pallagi, 
Pintér N. (Kalmár, 25.) – Koós, Kónya, Melczer – Gera, Kelemen P. 
(Balázsovics, 91.), Németh G. V. Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: 
Kaszai (7. – tizenegyesből), Sóron (26., 90.), ill. Koós (43.), Kelemen P. 
(75.), Gera D. (84.).

Gera Dávid (zöldben) első Érdi VSE színeiben lőtt góljával megfordí-
totta a meccset  (Fotó: Balogh István)
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Sze ttet sem vesztett a Delta

Négy egyesület részvételé-
vel rendezték meg a Delta 
Röplabda Sportegyesület ha-
zai felkészülési tornáját a Bo-
lyai János Általános Iskolá-
ban. A szombati eseményen a 
klubok 15 év alatti lány játé-
kosai léptek pályára.

Elsőként a házigazda az 
Újpesttel nézett farkassze-
met. Dömötör-Mátrai Beáta 
tanítványai egyetlen szettek 
sem vesztettek a találkozón, s 
mint később kiderült, az 
egész nap folyamán sem. A 
Delta RSE Érd az UTE után a 
Dunakeszi és a Tatabánya el-
len is 3:0-ra győzött.

Dömötör-Mátrai Beáta ve-
zetőedző elmondta, több já-
tékos idén került fel az U15-
ös csapathoz a mini korosz-
tályból, ezek a gyerekek pe-
dig most először játszottak 
teljes méretű röplabdapá-
lyán. A szakember hozzátet-
te azt is, hogy elégedett volt 
a látottakkal, Darvas Han-
na, Flach Dóra és a többiek 
egyaránt kitettek magukért. 
Ezt bizonyítja a három meg-
nyert mérkőzés statisztikája 
is, amelyből kiderül, hogy 
egyetlen szettben sem ma-
radtak alul az érdi tigrisek.

QQ Pecsuvácz Péter

Továbbra is veretlen az ÉRD
Több kulcsjátékosát nélkülözve is őrzi veretlenségét az 
ÉRD a női kézilabda NB I-ben, miután a bajnokság har-
madik körében hazai pályán győzte le az MTK Budapest 
együttesét.

Nem várt könnyű feladat 
Szabó Edinára, hiszen sé-
rülés miatt nem számíthat 
Janurik Kingára és Szabó 
Laurára, valamint Maria-
ma Signatéra sem, de a há-
rom játékos mellett Jovana 
Kovacsevics és Coralie 
Lassource sem került be a 
mérkőzés keretébe.

Mindezek ellenére nagy 
lendülettel vetette bele 
magát a meccsbe a házi-
gazda, hiszen tizenkét 
perc alatt tízszer is ered-
ményes volt, úgy, hogy eb-
ből Kiss Nikolett ötször (!) 
vette be Lajtos Nóra ka-
puját, míg a vendégek nem 
bírták az iramot, s hiába 
lőttek hat gólt, Golovin 

Vlagyimir 10–6-nál időt 
is kért.

De az ÉRD tovább roha-
mozott, negyedóra után 
már hatgólos előnyben 
volt. A nagy iramban vi-
szont mindkét együttes 
elkezdte forgatni csapa-
tát, az MTK-nál pedig az 
érdi nevelésű kapus, Győ-
ri Barbara annyira elkap-
ta a fonalat, hogy Szabó 
Edina is kénytelen volt 
időt kérni húsz perc játék 
után (15–11).

A játékrész hátralévő 
része is adok-kapok volt, 
hol az MTK zárkózott, hol 
az ÉRD lépett meg, végül a 
szünetre ötgólos érdi 
előnnyel vonultak a felek.

A második félidő hasonló-
an jó ütemben kezdődött az 
ÉRD számára, mint ahogy 
az első abbamaradt, de hiá-
ba volt néhány perc alatt 
Marketá Jerábková és 
Krpezs-Slezák Katarina 
révén hét is a különbség 
(23–16), az MTK is bekez-
dett, Termány Rita remek 
lövéseivel egy ötgólos széri-
át produkálva visszajött a 
meccsbe (24–21).

De hiába, az ÉRD ismét 
megemberelte magát, pilla-
natok alatt visszaállította a 
különbséget. A hajrában 
ugyan a vendégek egy re-
mek szériával szorossá tet-
ték a meccset, de az ÉRD 
szinte végig vezetve nyerte 
meg az MTK elleni mérkő-
zését 32–30-ra, s továbbra 
is őrzi veretlenségét az NB I 
2018/2019-es kiírásában.

– Koncentrációból, aka-
ratból, küzdésből egészen 
fantasztikus csapat alakult 
itt. Nagyon erősek a lányok 
így együtt, de ahogy kihagy 
a figyelem, akkor hullámzó-
vá válik a játékunk. Való-
ban sok a sérültünk, de ez 
van. Mindig azokról kell be-
szélni, akik játszanak, és 

ők mindent megtettek. Pró-
báltam mindenkinek játék-
lehetőséget adni, ami kicsit 
nehézzé tette a meccset, de 
azt gondolom, hogy minden-
kinek játszania kell ahhoz, 
hogy hosszú távon előre 
tudjunk lépni – nyilatkozta 
Szabó Edina.

– Örülök ennek a két 
pontnak. Keményen edzet-
tünk ezen a héten. Most 
olyan periódusban va-
gyunk, ahol mindenkinek 
hozzá kell tennie valamit, 
ha öt percet játszik, akkor 

abban az öt percben, ha 
egy egész meccset, akkor 
egy egészet. Mind táma-
dásban, mind védekezés-
ben koncentrálnunk kell 
hatvan percig, mert annyi-
ra kiélezett ez a bajnokság, 
hogy egy könnyű mecs-
csünk sincs – értékelt Gá-
vai Szonja.

Szabó Edina együttese a 
negyedik fordulóban, szep-
tember 22-én, 18 órakor a 
Siófok KC vendégeként lép 
pályára.

QQ Domonkos

ÉRD–MTK BUDAPEST 32–30 (20–15)
Érd, 1000 néző. V: Hantos, Rózsahegyi
ÉRD: Foggea – KRPEZS-SLEZÁK 9 (2), KISS N. 10, TÓTH G. 5, Kisfalu-
dy, Jerábková 4, Gávai 2. Csere: Gridnyeva, Doszpoth (kapusok), 
Schatzl Natalie 1, Simon A., Lavko 1, Reizinger, Király. Vezetőedző: 
Szabó Edina. Kiállítások: 12, ill. 10 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 7/5

Kiss Nikolett remekelt, tíz gólt szórt az MTK ellen  (Fotó: Boros Sándor)
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Megbirkóztak az ultival is
Tizenharmadik alkalommal rendezte meg családi nap-
ját az Érdi Spartacus SC. Ahogy ez már hagyomány, ver-
senyekkel, vetélkedőkkel, no meg finom ebéddel várták 
az érdieket, és nem maradhatott el a szumó- és birkózó-
bemutató sem.

Finom illatok terjengtek a 
Batthyány iskola kertjében 
vasárnap délelőtt. Két hatal-
mas üstben főtt az étel: gu-
lyásleves és babgulyás közül 
választhattak az éhesek. 
Akik voltak szép számmal: 
eljöttek az egyesület jelenle-
gi és volt sportolói, és olya-
nok is, akik még nem próbál-
ták, de érdeklődnek a szumó 

és a birkózás iránt. A verse-
nyek győzteseinek T. Mészá-
ros András polgármester 
adta át az oklevelet, kupát.

– A családi napunkon már 
megszokott sportversenyek 
– íjászkodás, asztalitenisz, 
foci, no meg a römi, ulti és a 
snapszer – mellett idén cso-
kievőversenyt, kézműveske-
dést, arcfestést is rendez-

tünk a gyerekeknek, a ná-
lunk sportoló diákok szülei-
nek szervezésében. Az ér-
deklődők természetesen lát-
hattak birkózó- és szumóbe-
mutatót is, és beszélgethet-
tek az idei szumó Európa- és 
világbajnokokkal, Bélceg 
Józseffel és Végh Richárd-
dal – mondta lapunknak Tar 
Mihály elnök.

– Ezzel a rendezvénnyel 
szerettük volna megköszön-
ni a városnak a több évtize-
des segítséget, támogatást, 
az érdeklődők pedig bepil-
lanthattak a birkózók nagy 
családjának mindennapjai-
ba, és eltölthettek velünk 
egy sportos napot – tette 
hozzá Tar Mihály, akit meg-
kértünk arra is, értékelje az 
elmúlt évet.

– Nem várt eredményeink 
születtek: kilenc érdi birkó-
zónk volt valamilyen korosz-
tályban a válogatott tagja, és 
világversenyek résztvevője, 
amelyeken pontszerző he-
lyen végeztek. Ez egy ilyen 
kis egyesülettől nagy telje-
sítmény.

Ez a családi nap azonban 
nem a versenyekről, hanem a 
szórakozásról, vidámságról 

szólt. Ahogy az egyik ven-
dég, a Magyar Birkózó Szö-
vetség bírója fogalmazott, ez 
egy családias klub remek 
hangulatú rendezvénye volt.

– Nagyon jó a szervezés, a 
társaság, a szülők is moti-
váltak. Nem véletlenül va-
gyunk sokan visszajáró ven-
dégek. Sokan hiszik a szö-
vetségben és a többi csapat-
nál, hogy érdi vagyok, pedig 
Budapestről jövök a klub 
rendezvényeire – mondta 
mosolyogva Királyné Gogo-
lák Ibolya.

Ellátogatott Érdre Hege-
dűs Csaba olimpiai bajnok 
birkózó is, akit több évtize-
des barátság fűz az egyesü-

lethez. Mint mondta, példa-
mutató ez az összetartás a 
klubban, ami Tar Mihály el-
nöknek köszönhető. Azzal 
kapcsolatban, hogy mennyi-
re népszerű sport manapság 
a birkózás, Hegedűs Csaba 
úgy fogalmazott: ebben az 
urbanizált, technikai cso-
dák miatt elpuhult világban 
reneszánszát éli a birkózás, 
küzdő jellegénél fogva – és 
egyre több a hozzáértő edző, 
aki nemcsak a szakmát is-
meri, hanem nevelőként vi-
szonyul a gyerekekhez.

– Ez nemcsak egy sportág, 
hanem része egy nemzet 
kultúrájának is – zárta sza-
vait. n ÁdÁm K.

Népszerű volt a csokievőverseny

Gulyásleves és babgulyás közül választhattak az éhesek


