
Info: 06/20 55-09-222
www.elhousenyelviskola.hu
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A N G O L
nyelvtanfolyamok

é s   N É M E T

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

2030 Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351

* A láthatatlan hallókészülék elnevezés és a promóció a teljes áras MicroLens Synergy iQ i2400 IIC hallókészülékre vonatkozik, mely 2018. október 15-ig vagy 
   a készlet erejéig 45%-os kedvezménnyel kapható. A láthatatlanság foka a fül anatómiájától függ. A további részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

Kérjen időpontot és jöjjön el egy ingyenes teljeskörű hallásvizsgálatra!

Szeretné jobban érteni a beszédet? Cseng a füle? 
LÁTHATATLAN hallókészülékünk lehet a MEGOLDÁS.

kedvezmény
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Hozza be törtaranyát,  
és kérje személyre  
szabott árainkat!

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros, 

Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO; 
Veszprém INTÉRSPAR

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Ezüst ékszerek MOST 
 –20% kedvezménnyel

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  
13.000 Ft/gramm

„Arra törekszem, hogy igazi feltöltődést jelentsen egy klubnap”
Beszélgetés Druzsin Józseffel, a Bolyai Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 37. szám    2018. szeptember 26.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

A s zépkorúakat ünnepli Érd városa
A szépkorúakat ünnepli a város szep

tember 27én és 28án: Simonyi Kriszti-
na és Zsiga László színművészek Cserhá
ti Zsuzsa, Máté Péter és Szécsi Pál dalait 
adják elő a művelődési központban, ahol 
egyegy szál virággal is köszöntik a nyug
díjasokat. Az ENSZ közgyűlése 1991ben 
nyilvánította október 1jét az idősek világ
napjává. Érden nem csupán ezen a napon, 
hanem egész évben várják őket a különfé
le programok, és a nehéz helyzetben élők 
támogatásokat, kedvezményeket is igény
be vehetnek. Az önkormányzat 2010ben 
létrehozta az Idősügyi Tanácsot, amely 
önálló költségvetéssel rendelkezik, és cél
ja az időseket érintő problémák megisme
rése, azok megoldásának segítése, az in
formációk cseréje és az idősek érdekérvé
nyesítésének erősítése. Ingyenes progra
mokat szerveznek – koncertek, előadások, 
Szenior Akadémia, lecsófőzőfesztivál 
(képünkön), sportnap –, és ezekben aktív 
szerepet vállalnak a klubvezetők is, hi
szen ők is részt vesznek az Idősügyi Ta
nács munkájában. n 3. oldal

Hol tart a városfejlesztés?

A Modern Városok program keretében zajló érdi pro-
jektek előrehaladásáról számolt be T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján, az in-
tézményfejlesztésektől a csapadékvíz-elvezetésen át 
az útépítési projektekig.  n 7. oldal

Kékek és irkák a tölgyesben

A Czabai-kertben az IRKA tagjai olvastak fel és Daróci 
Lajosné, a kör vezetője számolt be a nyár eseményei-
ről. A parkvárosi Közösségi Házban pedig a KÉK alko-
tói mutatták be az elmúlt hónapokban és az alkotótá-
borukban készült munkákat.  n 8. oldal

Egy állati jó családi nap

A felelős állattartásra hívta fel a figyelmet az Állati Jó 
Családi és Örökbefogadási Nap vasárnap. Volt itt ku-
vik és harris-ölyv, selyemtyúk és minnesotai törpema-
lac, kecske és póniló, s végül, de nem utolsósorban, 
rengeteg kutya.  n 18. oldal

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

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

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

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

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

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

5.  TEKAUER NORBERT (független) 
Tel: 06-20-914-4037 
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com 
Telefonon történő egyeztetés szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PULAI EDINA (független) 
 06-20-410-7921 
Telefonon történő  
egyeztetés szerint.

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145. 
06-70-633-3600
2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
A dió és mézéger mindkét oldalon mintás változatban is rendelhető! 

NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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HIRDESSEN ÖN IS  
AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának  
hetilapjában 25 300 

példányban

ElÉRHEtőSÉGEk:
E-mail:  

ertekesites.erdiujsag@
maraton.hu

szerkesztoseg.erdiujsag@
maraton.hu

Telefon: 06-23-520-117

Keresse minden héten  
a postaládájában!
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A szépkorúakat ünnepli Érd városa
Tavasszal az édesanyákat, nyárelőn a gyerekeket, ősz-
szel pedig az időseket ünnepeljük: az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnap-
jává. Érden is köszöntik a nyugdíjasokat, és nem csupán 
ezen a napon, hanem egész évben várják őket a különfé-
le programok, és a nehéz helyzetben élők támogatáso-
kat, kedvezményeket is igénybe vehetnek.

Napjainkban körülbelül 
600 millió hatvan év feletti 
ember él a világon, számuk 
2025-re akár meg is kétsze-
reződhet, éppen ezért a 
gyorsan öregedő világban 
az idősek sokat segíthetnek 
– önkéntes munkával, ta-
pasztalataik átadásával. 
Magyarország lakosságá-
nak mintegy húsz százaléka 
hatvan év feletti, azaz körül-
belül kétmillió időskorú él 
hazánkban. Hatvan százalé-
kuk nő, azaz sokan pár nél-
kül, egyedül élik minden-
napjaikat, hiszen manapság 
egyre kevésbé jellemzőek a 
többgenerációs családok. 
Főleg nekik jelentenek segít-
séget a nyugdíjasklubok, 
ahol barátokra, társaságra, 
elfoglaltságra találnak, és 
az idősotthonok, amelyek la-
kást, ellátást, orvosi felügye-
letet biztosítanak az egyedül 
maradt öregeknek.

Érden, ahová nagyon sok 
fiatal házaspár költözik, az 
átlagéletkor 35 év alatti, 
ugyanakkor – mint azt az 
önkormányzat Humán Iro-
dáján megtudtuk – váro-
sunkban több mint 16 ezer 
hatvanéves, illetve annál 
idősebb ember él. Ez a gene-
ráció igényli még az összejö-
veteleket, a tartalmas szóra-
kozást, a programokat – erre 
a tizenkét nyugdíjasklubban 

találnak módot a városban, 
Parkvárostól Ófaluig több 
helyszínen. Jelenleg közel 
ötszáz idős ember tagja va-
lamelyik érdi klubnak – és a 
taglétszám folyamatosan 
emelkedik –, amelyek az ön-
kormányzat támogatásával 
valósíthatják meg program-
jaikat. 

Érden nemcsak nyugdíjas-
klubok működnek és szer-
veznek programokat: Érd 
város önkormányzata 2010-
ben létrehozta az Idősügyi 
Tanácsot, amely önálló, évi 
négymillió forintos költség-
vetéssel rendelkezik, és cél-
ja az időseket érintő problé-
mák megismerése, azok 
megoldásának segítése, az 
információk cseréje és az 
idősek érdekérvényesítésé-
nek erősítése. Ingyenes 
programokat szerveznek a 
nyugdíjasoknak – koncer-
tek, előadások, Szenior Aka-
démia, lecsófőző-fesztivál, 
sportnap –, és ezekben aktív 
szerepet vállalnak a klubve-
zetők is, hiszen ők is részt 
vesznek az Idősügyi Tanács 
munkájában (kapcsolódó in-
terjúnk a 4–5. oldalon olvas-
ható).

A szépkorúakat az önkor-
mányzat többféleképp támo-
gatja, a kötelező feladatellá-
táson túlmenően. Pár éve 
bevezették a lakásért életjá-

radék programot, ami az 
egyedül maradt, nehéz 
anyagi helyzetbe került öre-
geknek jelenthet megoldást. 
Sokan igénylik a jelzőrend-
szeres házi segítségnyúj-
tást, és veszik igénybe a hul-
ladékgazdálkodási díjked-
vezményt, valamint a rend-
kívüli települési támogatást. 
Az időseket krízishelyzet-
ben élelmiszercsomaggal, 
illetve -utalvánnyal, eseti 
tüzelőtámogatással is segíti 

a város. A szépkorúak meg-
becsülését fejezi ki a nyolc-
van-, kilencven- és százéve-
sek születésnapi ajándék-
csomagja is.

Vannak, akik szociális, il-
letve egészségi állapotuk 
miatt nem tudják a saját la-
kásukban tölteni utolsó évei-
ket: a városban mintegy 450 
ember él idősotthonokban. 
Ezek közül a Topoly utcai in-
tézményt – valamint a nap-
pali ellátást biztosító idős-

klubot – az önkormányzat 
tartja fenn, hat otthon pedig 
egyházi, illetve alapítványi 
fenntartású. A városi prog-
ramokra – karácsonyi, idős 
napi műsorra, lecsófőző-
fesztiválra – minden alka-
lommal meghívják az itt élő-
ket is, és gyakoriak az ottho-
nokban rendezett műsorok – 
sütögetés, szüreti mulatság, 
tavaszköszöntő –, illetve a 
lakóknak rendezett kirán-
dulások is.

A szépkorúakat ünnepli a 
város szeptember 27-én és 
28-án: Simonyi Krisztina és 
Zsiga László színművészek 
Cserháti Zsuzsa, Máté Péter 
és Szécsi Pál dalait adják elő 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban, ahol egy-egy 
szál virággal is köszöntik a 
nyugdíjasokat. Aki pedig 
kedvet érez rá, csatlakozhat 
az Idősügyi Tanács és a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont által szervezett Szenior 

Akadémia ingyenes előadá-
saihoz; az őszi szemeszter 
szeptember 19-én kezdődött 
és október 17-én fejeződik be. 
Az előadásokat szerdánként 
15 órától tartják a Szepes 
Gyula Művelődési Központ-
ban a Milton Friedman Egye-
tem – volt Zsigmond Király 
Egyetem – tanárai, csupa 
olyan témában, ami az időse-
ket érinti és érdekli: internet-
használat, mozgáslehetősé-
gek, depresszió, közösségte-

remtés (beszámolónk a 19. 
oldalon olvasható).

Az idősek megbecsülése, 
legyen szó kedvezményekről, 
támogatásokról vagy éppen 
programokról, kiemelten fon-
tos a város vezetésének, hi-
szen – ahogy T. Mészáros 
András polgármester fogal-
mazott – nagyszüleink építet-
ték számunkra azt a jelent, 
amelyben a mi generációnk 
egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg. n ÁdÁm K.

Városunkban több mint 16 ezer hatvanéves, illetve annál idősebb ember él. 
 (Képünk az idei lecsófőző-fesztiválon készült – Fotó: Boros Sándor)
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Egy  tiszteletbeli pedagógus
Gyermekkorában szinte falta a történelmi és földrajzi 
ismereteket, el is döntötte, hogy e két tantárgy oktatója 
lesz. Ám az első egyetemi felvételi kudarc után megma-
kacsolta magát és feladta. Finommechanikai műsze-
résznek tanult, telefonközpont-szerelőként ment nyug-
díjba. A kaktuszgyűjtők érdi doyenjeként ismert Dru-
zsin József több mint tíz éve a Bolyai Pedagógus Nyug-
díjas Klub vezetője és tevékeny részt vállalt az Idősügyi 
Tanács megalakításában is. Vele beszélgettünk az idő-
sek világnapja alkalmából.

n  Bálint Edit

– Miként került a pedagó-
gusok nyugdíjasklubjába?

– Az Érdligeti iskola egy-
kori, már nyugdíjas igazga-
tója, Balogh Imre korábban 
a fiaimat is tanította és a jó 
kapcsolat később is megma-
radt közöttünk, így, ha erre 
járt, mindig benézett hoz-
zánk egy kis beszélgetésre. 
2005-ben elmesélte, hogy a 
pedagógusok nyugdíjas-
klubja két részre oszlott, a 
tagság egyik fele leköltözött 
a központba, a többiek meg 
itt maradtak az iskolai klub-
ban. Minket is hívott a fele-
ségemmel, hogy menjünk el, 
legyünk a tagjai. „De Imre 
bácsi, mi nem is vagyunk pe-
dagógusok! Mit keresnénk 
abban klubban?” – mondtuk. 
Erre azt felelte: „Józsikám, 
ezen cseppet se aggódjon, 
hiszen jól tudjuk, hogy ki-
lenc év alatt többet tettek az 
iskoláért, mind némelyik pe-
dagógus! Maguknak ott van 
a helyük közöttünk!” Való-
ban, mivel mindkét fiunk 
odajárt, évekig a szülői mun-
kaközösség elnökei voltunk 
és rengeteg társadalmi mun-
kát bevállaltunk, a betono-
zástól a nyári festésen át a 
padok felújításáig, bármiben 
részt vállaltunk. Elkísértük 
a gyerekeket a kirándulá-
sokra és mi is szerveztünk 
nekik utazásokat, szóval: 
amiben csak tudtunk, szíve-
sen besegítettünk. Hozzá 
kell tennem, hogy ez a klub 
– bár benne van a nevében – 
mégsem kizárólag pedagó-
gusokból áll. Talán szerény-
telenség nélkül, inkább ér-
telmiségi nyugdíjasklubnak 
nevezném. A lényeg, hogy 
elfogadtuk a meghívást és 
ott is ragadtunk. Sőt, az ak-
kori klubvezetőben felismer-
tem Erzsike nénit, aki 1957-
ben a tanárom volt. Még ő 

sem akarta elhinni, de az 
osztályképen a sor szélén 
álló pedagógusban mégis 
magára ismert!

– Később pedig tőle vette 
át a klub vezetését?

– Úgy történt, hogy két év 
múlva Erzsike néni felállt és 
teljesen váratlanul közölte: 
„Gyerekek, ennyi volt! Évti-
zedek óta klubvezető va-
gyok, belefáradtam! Ezennel 
lemondok, de utódomnak 
Druzsin Jóskát javaslom.” 
Egy pillanatra mindenki 
megdöbbent, de nem volt el-
lenvetésük, így kénytelen 
voltam átvenni a stafétát, így 
2007 óta a klub vezetője va-
gyok. Óriási szerencsém, 
hogy a feleségem rengeteget 
segít. Elsősorban a klub há-
ziasszonyi szerepét, a klub-
napok gyakorlati teendőinek 
levezénylését veszi le a vál-
lamról. Így ketten együtt vé-
gezzük el a vezetéshez kap-
csolódó teendőket. 

– Már az sem zavarja, 
hogy „kilóg a sorból”, hiszen 
zömében pedagógusok ve-
szik körül?

– Valójában én is tanár-
nak készültem. Annyira ér-
dekeltek a könyvek, hogy 
már négyéves koromban 
megtanultam olvasni. Az 
édesapám a Tolnai Világtör-
ténelme köteteit adta a ke-
zembe. Kezdetben csak a 
képek alatti szöveget, ké-
sőbb már egész oldalakat 
olvastam belőle, és nagyon 
izgalmasnak találtam a tör-
ténelmet. Tízévesen meg 
Gárdonyi, Verne Gyula regé-
nyeit bújtam, mert rengeteg 
földrajzi ismeretet szerez-
tem belőlük. Mivel mindkettő 
érdekelt, elhatároztam, 
hogy történelem–földrajz 
szakos tanár leszek, de nem 
volt szerencsém! Talán egy 

kicsit rajtam is múlott, mert 
az érettségi bizonyítványom 
egy hajszálnyival elmaradt 
a felvételin elvárt eredmény-
től, én meg megmakacsol-
tam magam és feladtam. El-
mentem inkább szakmát ta-
nulni. Finommechanikai 
műszerész lettem. Később 
híradástechnikai alkatré-
szek gyártásában, de nem 
kifejezetten finommechani-
kai műszerészként dolgoz-
tam, hanem polgári és kato-
nai telefonközpontok építé-
sé ben vettem részt. A szak-
ma legelején még kézi kap-
csolású központokat, később 
tévé- és rádióadókat építet-
tünk, majd mielőtt nyugdíjba 
mentem, már a Motorola mo-
bil telefonközpontjainak épí-
tésén dolgoztam Németor-
szágban. Így a hírközlést a 
kezdetektől a legkorszerűb-
bekig végigkísértem. 

– Mégsem használ okos-
telefont, sőt még számítógé-
pe sincs. Miért? 

– Ennek egyik oka, hogy 
közben rettenetesen elsza-
ladt mellettem az idő, hiszen 
lassacskán már húsz éve 
nyugdíjas vagyok! A két év-
tized alatt olyan rohamos 
tempóban fejlődött a techni-
ka, hogy szinte követhetet-
len számomra! A másik ok 
ennél nyomósabb: megrög-
zött, konzervatív ember va-
gyok! Én a telefont nem tár-
salgásra használom. A bará-
taimmal személyesen és ké-
nyelmesen szeretek beszél-
getni, úgy, hogy közben egy-
más szemébe nézhessünk. 
Öreg, gimnáziumi barátaim 
sokszor mondogatják: ha 
lenne számítógéped – hogy 
is mondják? – „csetelhet-
nénk” a neten! Nem! Inkább 
hívjatok fel, beszéljünk meg 
egy találkát, üljünk be egy 
akármilyen kiskocsmába és 
egy korsó sör mellett beszél-
gessünk egy jót! Nekem úgy 
tűnik, eltúloztuk ezeknek a 
modern eszközöknek a hasz-
nálatát. Mondok egy példát: 
bejelentkeztem a kőbányai 
sörgyárba, hogy a nyugdí-
jasklubbal látogatást ten-
nénk náluk. A fiatal hölgy 
nagyon kedvesen meghall-
gatott a telefonban, majd a 
végén azt kérte, írjam meg 

mindezt e-mailben! Hiszen 
most mondtam el mindent, 
minek kell az elektronikus 
levél? – dohogtam. De írjam 
csak meg! – erősködött. Erre 
kifakadtam: A hangjából 
ítélve ön még nagyon fiatal, 
de mit gondol, húsz vagy öt-
ven évvel ezelőtt nem is volt 
élet Magyarországon? Szó-
val, ezekben a dolgokban 
ilyen konzervatív vagyok!

– A nyugdíjasklub prog-
ramjait illetően viszont a vál-
tozatosságra törekszik. Mi-
ként sikerül tartalmas időtöl-
téseket szerveznie?

– Elsősorban arra törek-
szem, hogy olyan programo-
kat szervezzek, amelyek 
nagy érdeklődésre tartanak 
számot és azon túl, hogy jól 
szórakoznak, új ismeretek-
kel is gazdagodjanak és iga-
zi feltöltődést jelentsen szá-
mukra egy-egy klubnap. 
Természetesen megtartunk 
minden állami, nemzeti és 
egyházi ünnepet, de igyek-
szem ezeket is érdekes elő-
adásokkal, zenei progra-
mokkal színesíteni, így 
gyakran hívok vendégelő-
adókat. Felléptek már köre-
inkben helyi kórusok, kon-
certezett az Érdi Kamaraze-
nekar, s élveztük a hang-
szerkészítő népzenész, Gu-

lyás Ferenc műsorát is. Ha 
kirándulunk, sosem hagyjuk 
ki a múzeumokat, a neveze-
tességeket, sőt én már út-
közben is alaposan felkészí-
tem a tagságot a látni- és 
tudnivalókra. Gyakran kér-
dezik is: Jóska, honnan 
tudsz te ennyi mindent? 

– Valóban: honnan ered-
nek az ötletei, a kiapadha-
tatlan ismeretei?

– Bármerre megyünk is, 
nyugodtan megspórolhatjuk 
az idegenvezető tiszteletdí-
ját, mert én a 80-as évek vé-
gén letettem az idegenveze-
tői vizsgát. Így már a buszon 
elmondom a legfontosabb 
tudnivalókat: mit nézünk 
meg és mit érdemes tudni 
róla, de ha a helyszínen en-
nél többet is hallunk, annak 
csak örülhetünk. – Ha meg 
ugyanazt halljátok, amit el-
mondtam, az is hasznos, 
mert egész biztosan meg-
jegyzitek! – így szoktam vic-
celődni a tagokkal.

– Úgy, mint a vérbeli pe-
dagógus?

– Pontosan! Hadd említ-
sem meg, hogy – ha én nem 
is, de – egyik fiunk mégis pe-
dagógus lett, sőt a felesége is 
tanárnő! A másik fiú is a 

„A hónom alá veszem a vaskos könyveim egyikét, viccesen odaszó-
lok a feleségemnek: ’Zsóka, már megint megnyitottam az interne-
tet!’ és megkeresem, amire szükségem van”

Új munkatársunk kiemelt 
feladatai:

•  Caterpillar gépek teljeskörû 
helyszíni javítása és 
karbantartása

•  mezôgazdasági gépek 
javítása és karbantartása

w w w . h u n t r a c o . h u

Jelentkezését részletes szakmai önéletrajzzal az allas@huntraco.hu 
e-mail címre várjuk, 2018. október 12-ig.
A beérkezett pályázatokat bizalmasan kezeljük.

KIJÁRÓ SZERELÔ MUNKATÁRSAT

Jelentkezési feltételek: 

•  Középiskolai /szakmunkás, 
gép szerelôi, mezôgazdasági 

gépszerelôi vagy autószerelôi 
végzettség, 

• Ügyfélközpontúság, 
• Önálló munkavégzés, 

•  Minimum 2 év szakmai tapasztalat 
hasonló területen, 

• MS szoftverek biztos használata.

Új munkatársunk tevékenységéhez a megfelelô mûszaki szerszámokat, 
munkavédelmi felszereléseket, szerviz autót, mobil kommunikációs 
eszközöket, szakmai fejlôdést nyújtó képzéseket biztosítunk. Munkáját 
versenyképes alapbérrel és teljesítményarányos bónusszal ismerjük el.
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
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Konyhabútor Készítése

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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TELJESKÖRŰ AUTÓSZERVÍZ

MIDÁSZ AUTÓSZERVIZ
Elérhetőségek: Érd, Velencei út 35. • +36 20 394 32 12   midaszmuhely.hu

Várjuk karosszériajavító  
és fényező műhelyünkben!

Megjavítjuk, lefényezzük,  
ha kell restauráljuk!21
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Pázmány Péter Egyetemen 
szerzett tanári diplomát, ám 
ő katonatiszt lett, most azon-
ban hittant tanít, így mégis 
gyakorolja a pedagógus 
szakmát. 

– Honnan szerzi a napra-
kész ismereteket, amikor a 
klub kirándulásain idegen-
vezetést is vállal?

– Több ezer kötetes 
könyvtáram van itthon. Ha 
valami nem jut már az 
eszembe – mert előfordul! – 
vagy pontosítanom kell, tu-
dom, melyik polcon kell ke-
resnem a szükséges irodal-
mat hozzá. A hónom alá ve-
szem a vaskos könyveim 
egyikét, viccesen odaszólok 
a feleségemnek: „Zsóka, 
már megint megnyitottam 
az internetet!”, és megkere-
sem, amire szükségem van. 
Én a könyvekből szeretek 
felkészülni. Néha az idegen-
vezetői iskola anyagát is át-
nézem. Meggyőződésem, 
hogy pontos, ellenőrizhető 
adatokat tartalmaznak, nem 
úgy, mint az interneten fel-
lelhető egyes források! Al-
kalmasint megkértem a fia-
mat, keressen meg pár anya-
got az interneten, de amit 
kinyomtatott a világhálóról, 
hemzsegett a fals informáci-
óktól! Ezért inkább a régi 
könyveimre támaszkodom.

– Emellett aktívan részt 
vesz az Idősügyi Tanács 
munkájában is, sőt, a meg-
alakulásában is szerepe volt. 
Hogyan is történt pontosan?

– Akkoriban még létezett 
a Pest Megyei Kistérségi 
Társulás, és egyik napon 

azzal hívott fel Szabó Mik-
lós, hogy legyek a segítsé-
gére a társulás idősügyi ta-
nácsának létrehozásában. 
Amikor rákérdeztem, miért 
engem kér erre, elmondta, 
hogy Érdről Szedlacsek 
Emília, a kultúrház akkori 
igazgatója javasolt. Ennek 
az volt az előzménye, hogy 
mi, nyugdíjasklub-vezetők 
akkor már minden hónap-
ban összeültünk, hogy ta-
pasztalatot és ötleteket cse-
réljünk, és megtárgyaljuk 
az aktuális ügyeinket. A 
nyugdíjasklubok vezetői-
nek összekötője Badalai 
Ödönné Emília volt, és na-
gyon hasznosnak tartottuk 
ezeket a tanácskozásokat. 
A felkérésre részt vettem 
ugyan a kistérségi társulás 
idősügyi tanácsának ülé-
sén, de úgy éreztem, hogy 
egyetlen telefonhívás alap-
ján mégsem képviselhetem 
egy város nyugdíjasait, 
ezért bejelentkeztem T. Mé-
száros András polgármes-
terhez, hogy a történteket 
felvázolva, tőle is felhatal-
mazást kapjak a feladatra. 
Most is őrzöm a megbízó le-
velet, amellyel Badalai 
Ödönnével együtt városun-
kat képviseltük ebben a tes-
tületben. Közben megszűn-
tek a kistérségi társulások, 
ezért szorgalmaztuk a helyi 
Idősügyi Tanács megalakí-
tását, de tapasztalatlanok 
voltunk, ezért Boros Ká-
roly parkvárosi klubvezető 
azt javasolta, látogassunk 
el egy olyan megyei jogú vá-
rosba, ahol már működik 
egy ilyen tanács. Végül 
Nag ykanizsán sikerült 
némi tapasztalatot szerez-
nünk ahhoz, hogy kialakít-

suk a saját koncepciónkat. 
Az Érdi Idősügyi Tanács 
tagjai a nyugdíjasklub-ve-
zetők mellett a szociális in-
tézmények, civil szerveze-
tek és az egyházak képvise-
lőivel is kiegészült, a tanács 
elnöke pedig a mindenkori 
polgármester megbízottja, 
jelenleg Simó Károly alpol-
gármester. Rendszeresek 
az üléseink, amelyeken 
igen hasznos döntések szü-
letnek. Ezeknek köszönhe-
tően számos remek progra-
mot sikerült megvalósítani 
a szépkorúak részére.

– Mi a legnehezebb eb-
ben a munkában?

– Az érdi nyugdíjasokat 
kimozdítani otthonról! Most 
mégis úgy tűnik, jó néhány 
év szívós munka után végre 
megértük, hogy az idősek 
világnapja városi ünnepsé-
gére olyan sokan jelentkez-
tek, hogy kétnaposra kellett 
tervezni, mert csak így fér 
be mindenki kényelmesen a 
művelődési központ szín-
háztermébe. Tavaly többen 
zúgolódtak, hogy a Minden-
ki Karácsonyára be sem ju-
tottak, mert minden jegy 
gazdára talált, pedig – ha jól 
tudom –. ezernél többet ki-
osztottak! Így az idén a szín-
pad áthelyezésével megkísé-
reljük elérni, hogy a nézőtér 
kibővüljön az Érd Aréná-
ban, hogy minden érdeklődő 
részt vehessen a progra-
mon. Úgy tűnik, az Idősügyi 
Tanácsnak végre sikerült 
megszólítania azokat a 
szépkorúakat is, akiket ed-
dig lehetetlen volt otthonról 
kimozdítani, de még nem 
dőlhetünk hátra, mert tíz-

ezernél is többen élnek a vá-
rosban, jó lenne, ha jóval 
többen élnének a felkínált 
lehetőségekkel. 

– Nagyon sokan a kak-
tuszgyűjteményükről ismer-
ték a Druzsin házaspárt. 
Megvannak-e még a csodá-
latos pozsgás növényeik?

– Rengeteget elajándé-
koztunk, néhányat sikerült 
eladni, sőt most is áruljuk a 
kaktuszokat, mert belefá-
radtunk már a gondozásuk-
ba! Két éve kiváltottam az 
őstermelői igazolványt, hogy 
minél előbb megszabadul-
junk a pozsgás növények óri-
ási készletétől! Fájó szívvel 
tesszük, hiszen élvezettel és 
örömmel foglalkoztunk ve-
lük. Sok évig a kaktuszgyűj-
tők egyesületének, sőt az 
országosnak is tagjai vol-
tunk, de megelégeltük, nem 
győzzük már energiával!

– Vajon önöknél is egy 
pici, kivirágzó ajándék kak-
tusszal kezdődött?

– A kisebbik fiam hozta az 
elsőt. Úttörőként kötelező 
volt társadalmi munkát vé-
geznie, s a nénitől, akinek 
segített, egy kaktuszt kapott 
ajándékba. Nagy boldogan 
jött vele haza, majd a követ-
kezővel, meg a következővel 
is... Erre tettem egy könnyel-
mű kijelentést, ha ez így 
megy tovább és eléri a két-
százat, építek egy üvegházat 
a kaktuszoknak! A szava-
mon fogtak, olyannyira, 
hogy mire észbe kaptam, 
már kiásták a süllyesztett 
üvegház alapját, így kényte-
len voltam beváltani az ígé-

retemet! Csakhogy akkorra 
már úgy megtelt, hogy kezd-
hettem építeni a másik üveg-
házat is! Később mindkét fiú 
kertészeti iskolában folytat-
ta a tanulmányait, mi meg a 
feleségemmel magunkra 
maradtunk a pozsgásokkal. 
Két lehetőségünk volt: vagy 
kidobni mindet, vagy megta-
nulni velük foglalkozni. Mi 
az utóbbit választottuk, de 
eddig tartott. 

– Úgy tűnik, nyugdíjas-
ként is igencsak elfoglalt. Mi-
vel telnek a hétköznapjai?

– Arra végképp nincs 
időm, hogy unatkozzam! Ne-
kem mindig bőven akad el-
foglaltságom. A klubvezetés 
és az Idősügyi Tanács tagsá-
ga mellett már nem szívesen 
vállalok más feladatot. Fele-
ségemmel rendszeresen el-
járunk a városi rendezvé-
nyekre, kulturális progra-
mokra. Nem a kötelességtu-
dat vezérel bennünket, ha-
nem őszinte érdeklődésből 
vagyunk jelen a könyvtári, 
múzeumi és zenei esteken. 
Napközben meg a fiaimnak, 
unkáimnak is szívesen segí-
tek, amikor szükségük van 
rám. Egyik unokámnak ker-
tészeti árudája van, így 
gyakran nála segédkezünk, 
de elég nagy a saját kertünk 
is, amit bizony művelni, 
ápolni kell, ha azt szeret-
nénk, hogy olyan legyen, 
mint egy botanikus kert. 
Szerencsére olyan is, de na-
gyon sok munka áll mögötte! 
Természetesen, amíg az 
erőnkből telik, feleségem-
mel, Zsókával együtt öröm-
mel tesszük a dolgunkat a 
klubban és itthon is. 
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200  milliós fejlesztés  
a szakrendelőben
Kétszázmillió forintos fejlesztés keretében bővül a Dr. 
Romics László Egészségügyi Intézmény eszközparkja, 
az Egészséges Budapest Program keretében – hangzott 
el egy múlt szerdai sajtótájékoztatón, amelyen részt vett 
dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, T. Mészá-
ros András polgármester és Bárány Zsolt főigazgató is.

Dr. Cserháti Péter, az 
EMMI miniszteri biztosa el-
mondta, hogy Budapest tör-
ténetének legnagyobb kór-
ház- és szakrendelő-fejlesz-
tési programja indult el 2017-
ben. Három centrumkórház 
jön létre a fővárosban, és to-
vábbi 25 társkórházban, il-
letve 32 szakrendelőben va-
lósul meg fejlesztés. Öt éven 
belül várhatóan megnyílik 
az új dél-budai centrumkór-
ház is. A kormány a 2017-es 
költségvetésből 40 milliárd 
forintot fordított a fővárosi és 
a megyei kórházi fejleszté-
sek megkezdésére – ebből 
21,7 milliárdot az orvostech-
nológiai beszerzésekre. Ezt 
a 2018-as költségvetésben 
további 30 milliárd forint kö-
vette, így az egyházi kórhá-
zakkal, a járóbeteg-szakren-
delőkkel, továbbá az uniós és 
egyéb nemzeti forrásokkal 

együtt mintegy 198,4 milli-
árd forint sorsáról már meg-
született a döntés. A július-
ban elfogadásra került 2019-
es költségvetésben 41,9 milli-
árd forintot biztosít a kor-
mány az Egészséges Buda-
pest Program fejlesztéseire. 

A Dr. Romics László 
Egész ségügyi Intézmény a 
Közép-magyarországi régió 
egyik legnagyobb kapacitá-
sú járóbeteg-szakellátó in-
tézménye, Érd, Diósd, 
Pusztazámor és Sóskút tele-
pülések tartoznak hozzá, 
azaz mintegy 95 ezer lakos. 
Emellett a százhalombattai-
aknak tüdőgyógyászati és 
onkológiai ellátást nyújt. Az 
intézményben jelenleg 35-
féle járóbeteg-szakrendelés 
működik, valamint egyna-
pos sebészet és ambuláns 
rehabilitációs osztály. Mint 
T. Mészáros András polgár-

mester a sajtótájékoztatón 
elmondta, az Egészséges Bu-
dapest program keretében 
az intézmény öt területen 
pályázott műszerbeszerzés-
re: gasztroenterológia, szü-
lészet-nőgyógyászat, ultra-
hang-diagnosztika, kardio-
lógia, egynapos sebészet.

Az Egészséges Budapest 
Program keretében megva-
lósuló 201 millió forint össz-
költségű fejlesztés eredmé-
nyes megvalósításához az 
érdi önkormányzat 20 millió 
forint önerő biztosításával 
járul hozzá. A tervek szerint 

a fejlesztési beruházások ér-
demi része 2018–2019. során 
valósul meg. 

Nem ez az egyetlen fejlesz-
tés az intézményben. Mint 
azt Bárány Zsolt főigazgató 
is felidézte köszöntőjében, a 
Modern Városok program 
keretében megújul az intéz-
mény régi szárnya: 4500 
négyzetméternyi területen 
zajlik nyílászárócsere, ener-
getikai és teljes gépészeti 
korszerűsítés. A munkála-
tok jelenleg is folynak.

– Az eszközfejlesztésre 
irányuló pályázatot az intéz-

mény korábbi főigazgatója, 
dr. Kőszegi Gábor, valamint 
kollégáim nagy gondosság-
gal állították össze, és az 
eszközök portfóliója minden 
szempontból megfelel a kívá-
nalmaknak – tette hozzá Bá-
rány Zsolt.

Mint ahogy arra T. Mészá-
ros András polgármester is 
utalt a sajtótájékoztatón, az 
egészségügyi intézmény 
mellett a háziorvosi rende-
lők is sorra megújultak Ér-
den; ez a folyamat jövőre zá-
rul le.

QQ Á. K.

Városszerte zajlanak  
az útépítések
Újabb utcák kaptak szilárd útburkolatot, ezúttal a Tár-
noki út és a Bakonyi utca közötti 400 méteres szakasz 
készült el, valamint az Aradi utca 100 méteres szakasza. 
Augusztus végén indultak meg az aszfaltozási munkák 
a Papagáj utcában is, amely szeptember végére el is ké-
szül. Szeptember 25-én pedig megkezdődött a Csaba 
utca burkolatmegerősítése.

A Tárnoki út és a Bakonyi 
utca, valamint az Aradi utca 
aszfaltozását Donkó Ignác 
önkormányzati képviselő 
(Fidesz–KDNP) kezdemé-
nyezte és a 2018-as évi vá-
lasztókerületi alapból finan-
szírozta.

Donkó Ignác hangsúlyoz-
ta, a fejlesztések nem állnak 
meg, jövőre újabb útfelújítá-
sokat tervez. A tervek között 
szerepel a Mecseki utca és a 
Murányi utca közötti sza-
kasz, valamint az Aggteleki 
utcában is javítások lesznek, 
mert az Aradi utcához ha-
sonlóan ott is lemossa az eső 
a zúzott követ, nehezítve ez-
zel a közlekedést.

A lakók örültek a fejlesztés-
nek, hiszen többek elmondá-
sa szerint a korábbi állapotok 
gyakran megnehezítették a 
biztonságos közlekedést.

Augusztus végén indultak 
meg az aszfaltozási munkák 
a Papagáj utcában is, amely 
szeptember végére el is ké-
szül. A szilárd burkolat ki-
alakítása ebben az utcában 
kiemelt fontosságú volt a 
Batthyány Általános Iskola 
és a Fácán közi óvoda közel-
sége miatt.

A Papagáj utca aszfaltozá-
sát Simó Károly alpolgár-
mester (Fidesz–KDNP) ja-
vaslatára a 2018-as évi vá-
lasztókerületi alapból finan-
szírozták. Az alpolgármes-
ter elmondta, hogy minden 
évben igyekeznek egyre 
több utca aszfaltozására 
sort keríteni, idén a Papagáj 
utca került sorra.

– Arra is kész tervünk 
van, hogy különböző forga-
lomcsillapító, illetve forga-
lomszervezési eszközökkel 

a száguldozást próbáljuk 
megfékezni – emelte ki Simó 
Károly.

Az alpolgármester arról is 
beszélt, hogy a Batthyány-
program harmadik ütemé-
ben 250 km új burkolatot sze-
retnének megvalósítani. Az 
egy komplexebb beruházást 
tesz lehetővé, ahol a vízelve-
zető árkokat, illetve magát 
az ivóvízvezetéket is kicse-
rélik majd.

Szeptember 25-én meg-
kezdődött a Csaba utca bur-
kolatmegerősítése. A mun-
kálatok menetéről T. Mészá-
ros András számolt be múlt 
heti sajtótájékoztatóján.

Mint a polgármester el-
mondta, az utca keleti félpá-
lyáján kezdődtek meg a 

munkálatok, a Diósdi úttól a 
Tárnoki útig (Gyömbér utcá-
ig). Az úgynevezett remix 
technológiát alkalmazzák, 
azaz felszedik a régi burko-
latot, és útalapként újra-
hasznosítják. A remixelt 
szakaszon tilos a közleke-
dés. A Tárnoki út Gyömbér 
utca és Ürmös utcai szaka-
sza nincs lezárva a forgalom 
elől, ott lehet közlekedni. 
Szeptember 28-án a remixelt 
félpályára kötőréteg kerül, 
ezután használható lesz.

Október elsején az utca 
nyugati félpályáján indul-
nak meg a munkálatok, szin-
tén a Diósdi úttól a Tárnoki 
útig (Gyömbér utcáig). Az 
érintett szakaszon nem lehet 
majd közlekedni. A remixelt 

félpályára október 4-én ke-
rül kötőréteg, ezt követően 
már rámehetnek az autósok. 

T. Mészáros András el-
mondta azt is: szeptember 
25-től október 4-ig a Csaba 
utcát csak a buszok és az ott 
lakók használhatják, a ke-
resztutcákból sem lehet be-
hajtani.

– A munkálatok befejezése 
után egészen az Alsóerdősor 
utcától a Diósdi útig rendben 
lesz az út, és hasonló kénye-
lemmel lehet majd a Csaba 
utcán közlekedni, mint az 
Ürmösön. Ugyanakkor felhí-
vom a figyelmet arra, hogy a 
sebességhatár továbbra is 
50 km/óra lesz – zárta szava-
it a polgármester.

QQ Győri – ÁdÁm
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Hol  tart a Modern Városok program?
A Modern Városok program keretében zajló érdi projek-
tek előrehaladásáról számolt be T. Mészáros András 
polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján, az intéz-
ményfejlesztésektől a csapadékvíz-elvezetésen át az 
útépítési projektekig.

T. Mészáros András első-
ként az ipari és gazdasági 
övezet kialakításáról be-
szélt. Mint emlékeztetett rá, 
40 hektárt már megvásárolt 
az állam ipari park céljára; 
elindult a terület kivonása a 
művelés alól, illetve a köz-
műegyeztetés is. A további, 
mintegy kétszáz hektár, a 

NAIK kezelésében lévő álla-
mi terület megszerzéséhez 
további miniszteri egyezte-
tések szükségesek – tette 
hozzá a polgármester, aki 
beszámolt arról is, hogy a 
Tesco áruház mögötti, VE-
KOP-támogatással épülő 
vállalkozó faluval kapcsola-
tos telekalakítási kérdések 
szinte teljesen lezárultak, 
megvan az üzleti terv, ké-
szül az építészeti tervdoku-
mentáció, és 2019-ben kez-
dődhet a kivitelezés is.

Az érdligeti záportározó 
kialakítása hamarosan be-
fejeződik; elkezdődött a ke-
rítés és a közművek kiépíté-
se, és hamarosan indul az 
egyes sportpályák megvaló-
sítása is. Ezek várhatóan év 
végéig megépülhetnek, 
amennyiben az időjárás en-
gedi. A sportpályák mellett 
éttermet, csónakházat stb. 
szeretnének létrehozni – eh-
hez a második ütemhez 
szükség van források bevo-
nására is.

A Duna-parti gyógy- és 
sportcentrum beruházásá-
val kapcsolatban T. Mészá-
ros András elmondta: a me-
leg  vizes kút fúrása szep-
tember 1-jén befejeződött, a 

gépészet kialakítását vég-
zik. A víz megfelelő hőmér-
sékletű és hozamú – jegyez-
te meg a polgármester. 

A Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény fej-
lesztése ütemezetten halad; 
a tüdőgondozó várhatóan 
2019-ben átköltözhet a Felső 
utcai intézménybe. (Az 

egészségügyi intézmény fej-
lesztéséről szóló cikkünket 
lásd a 6. oldalon). Nemcsak a 
szakrendelő újul meg; az el-
múlt években sorra moderni-
zálták a háziorvosi rendelő-
ket is. T. Mészáros András 
elmondta: az utolsó, sasvá-
rosi rendelő kivitelezése 
még tart, várhatóan 2019 
nyarán adják majd át a Ba-
goly utca sarkán az új épüle-
tet.

A közlekedés-, illetve út-
fejlesztés sem maradhat ki a 
Modern Városok programjá-
ból. Az önkormányzati tulaj-
donú, nagy forgalmú csomó-
pontok alprogram esetén fo-
lyamatban vannak a közbe-
szerzések, az építkezés vár-
hatóan 2019 tavaszán kez-
dődhet. Az önkormányzati 
tulajdonú, közösségi közle-
kedéssel érintett útszaka-
szok alprogramban már 
megkezdődött a kivitelezés: 
a Szent István út várhatóan 
szeptember végéig elkészül, 
a Csaba utca, Alsóerdősor 
utca, Folyondár utca, Szövő 
utca november, a Szovátai 
út–Sóskúti út kivitelezése 
pedig december végéig befe-
jeződik. Az állami tulajdon-
ban levő útszakaszok, cso-

mópontokkal együtt alprog-
ramban hamarosan megje-
lennek a közbeszerzési ki-
írások – tette hozzá T. Mé-
száros András.

A polgármester elmondta 
azt is: a csapadékvíz-elveze-
tő rendszer továbbfejleszté-
se jó ütemben halad, és 2019 
év végére befejeződik. Pár-
huzamosan épül az Érd nyu-
gati, Érd közepi és Érd keleti 
gyűjtőrendszer és a záportá-
rozó is.

A helyi és helyközi közös-
ségi közlekedés fejlesztése 

projekt esetében befejező-
dött a minisztériumi előter-
jesztés előkészítése, az 
anyagot a szaktárca részére 
beküldték. T. Mészáros And-
rás elmondta: a városveze-
tés szeretné, ha 2019 nyarán 
már kisbuszok közlekedné-
nek Érden.

A hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése is szere-
pel a Modern Városok prog-
ramban: az ezzel kapcsola-
tos tanulmányterv elkészült, 
a város továbbította a szak-
tárca számára. Mint a pol-
gármester elmondta, olyan 
hulladékfeldolgozó üzemet 
szeretne létrehozni a város 
Érd és Százhalombatta kö-
zött, amely lehetővé teszi, 
hogy minél több újrahaszno-
sítható hulladékot válogas-
sanak ki a szemétből, és 
csak 5–10 százalék kerüljön 
lerakásra.

T. Mészáros András vége-
zetül emlékeztetett arra, 
hogy nemrég meghirdette a 
Batthyány 2028 programot; 
hamarosan konzultáció in-
dul Érden azzal kapcsolat-
ban, hogy az itt élők milyen 
fejlesztéseket tartanak fon-
tosnak.

QQ ÁdÁm Katalin

Az érdligeti záportározó kialakítása hamarosan befejeződik

Fuss a Fészekért!
Szombaton tartják meg az eredetileg augusztus végére terve-
zett jótékonysági futást a Fészek Gyermekvédelmi Egyesület ja-
vára. A szervezők szeptember 29-én, szombaton délelőtt 10 
órakor várják a főtérre azokat, akik részt szeretnének venni a 
programon. A befolyt pénzt a Fészek Átmeneti Gyermekottho-
nának felújítására fordítják.
Nincs meghatározott összeg, amivel indulni lehet a futáson: 
mindenki maga dönti el, mekkora adománnyal kíván hozzájárul-
ni a krízishelyzetbe került gyermekeknek menedéket nyújtó in-
tézmény felújításához.
A futáson indulók azt is eldönthetik, milyen hosszú – tíz, hét és 
fél, öt, két és fél vagy akár csak egy kilométeres – távot szeretnék 
teljesíteni. Aki tíz kilométert vagy afölötti távot vállal, az már 
10.30-kor elindulhat a főtérről, 11.00-kor az 5 km-es, 11.30-kor a 
7,5 km-es, délben pedig a 2,5 km-es táv futói állhatnak starthoz. 
Az egy kilométert vállalók bármikor csatlakozhatnak az ese-
mény ideje alatt (13.30-ig mindenkinek célba kell érkeznie).
A támogatásra a futás regisztrációjánál, a helyszínen van lehető-
ség, de persze az adakozásnak nem feltétele a futás. Aki szemé-
lyesen nem tud megjelenni az eseményen, de szívesen támo-
gatná az otthon felújítását, arra is van lehetőség banki átutalás-
sal a Fészek Gyermekvédő Egyesület OTP Bank. Nyrt.-nél veze-
tett bankszámlájára: 11742111-20027928 (a közlemény rovatba 
írják be: „Jótékonysági futás”).
A szervezők különféle programokkal szórakoztatják azokat, akik 
már lefutották a távot, illetve minden érdeklődőt: tánccsopor-
tok, sportegyesület állnak majd színpadra.
A rendezvényt Érd önkormányzata, Szekeres Adrien énekesnő, 
valamint érdi futók, önkéntes segítők támogatják.
 Forrás: erdmost.hu

Zsidó hitközség alakult
A Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület elnöke, Hidasi Endre tar-
tott sajtótájékoztatót a Polgárok Háza előtt szeptember 18-án, 
ahol bejelentette, hogy bejegyezték a Buda Környéki Zsidó Hit-
községet, amely Érden alakult.
Az újonnan bejegyzett hitközség célja, hogy Diósd, Százhalom-
batta, Ercsi és Érd térségébe lehetőséget és keretet adjon a vallá-
sos érzületű polgároknak a hitük gyakorlására. Hidasi Endre 
hangsúlyozta, hogy a DUZSIKE továbbra is folytatja tevékenysé-
gét, ezt követően is a hagyományokat, a kultúrát tartja majd 
szem előtt. 
A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy elindítanak egy kultu-
rális programsorozatot, amelyet kéthavonta szerveznek majd 
meg és ahol meghívott vendégek foglalkoznak a zsidósághoz 
köthető irodalommal. Az első alkalomra szeptember 25-én ke-
rült sor, dr. Pelle János történész, holokausztkutatóval.
A DUZSIKE ezután is folytatja az öt éve indult kezdeményezést: 
jövőre is auschwitzi emléktúrát szerveznek helyi diákoknak, 
amelyre egyre több középiskola adta be jelentkezését. Az em-
léktúrákat az egyesület saját költségvetéséből állja.
– Szeretném hangsúlyozni, hogy a Dunamenti Zsidó Kulturális 
Egyesület nem vallási alapon szerveződött, hanem egy olyan 
egyesület, amely a hagyományokat, a kultúrát tartja szem előtt 
és legfőbb tevékenységét annak szenteli, hogy a holokausztról 
mint a nemzet egyik legnagyobb tragédiájáról folyamatosan 
megemlékezést tartson. A hitközség kimondottan és kizárólag 
vallási célból alakult azok számára, akik a hitüket akarják megélni 
– emelte ki Hidasi Endre.
A hitközséggé alakulás gondolata is Hidasi Endrében fogalma-
zódott meg és Kunos Péterhez, a Mazsihisz ügyvezető igazgató-
jához fordult. Kunos Péter támogatta a kezdeményezést, de je-
lezte az új hitközség tagjai felé, hogy hosszú tanulási folyamat áll 
előttük, ugyanis a tagok nem kaptak vallásos nevelést. Az érdi 
hitközség bejegyzésével hetven év elteltével a térségnek ismét 
van zsidó hitközsége, amely innentől a vallást helyezi majd elő-
térbe.

QQ - gyl -

HÍRHASÁB



    ELÉRHETŐSÉGEK: 
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

 96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft
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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

16
82

51

21
09

65

AA5836732

SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.
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Ismerős szindrómák
A rövid, humoros prózát Örkény óta egypercesnek neve-
zik, a szatíra jelese műfajt teremtett, ezzel a megjelölés-
sel láttak napvilágot a bolgár Sztaniszlav Sztratiev írá-
sai is magyarul, amelyek felhasználásával született a 
Malko Teatro előadása, amit a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban láthattunk.

A Malko Teatro nem ha-
gyományos színház, egy-
részt, mert bolgár nemzeti-
ségi társulatként működnek 
Budapesten, így nem furcsa, 
inkább természetes számuk-
ra, hogy egy produkció két-
nyelvű is lehet, ráadásul elő-
adásaiknak szerves része a 
zene, mégpedig leginkább a 
jazzhez közelálló muzsika.

A Balkáni szindrómában a 
kortárs bolgár szatíra neves 

képviselője, Sztaniszlav 
Sztratiev írásai dominálnak, 
de az alkotók beleszőtték a 
darabba saját élményeiket is, 
amelyek gyakran abszurdab-
bak annál, amit az írói fantá-
zia képes volt létrehozni, har-
madik elemként a szövegeket 
dalok fűszerezik, míg az előb-
biek magyarul, addig az 
utóbbiak bolgár nyelven 
hangzanak el – ad rövid ösz-
szefoglalót az előadásról Ha-

dzsikosztava Gabriella, a 
színház művészeti vezetője, a 
produkció egyik szereplője 
és énekese. A szövegeket 
Tóth József és Simon Attila 
közvetítik a C. Nagy István 
rendezte darabban. A mon-
dandót emellett olyan dalok-
kal fűszerezik, amelyek ed-
dig nem hangzottak el ma-
gyar színpadon, nemcsak 
azért, mert jazz-zenészek – 
Weisz Gábor és Eichinger 
Tibor – nyúlnak hozzájuk, 
hanem azért is, mert úgy ad-
ják elő őket, ahogy Sztratiev 
játszik szavakkal, gondola-
tokkal, eszmékkel.

Az örkényi műfajra utaló 
alcím sem véletlen, hiszen a 
darab mondatai maró szatí-
raként világítanak rá a bol-
gár emberek gyengeségeire, 
olykor lustaságukra, a krea-
tivitás hiányára, kifiguráz-
zák, gúnyolják őket: fájda-
lom és önkritika, sírás és 
nevetés ötvöződik, amelynek 
összegzése így hangzik az 
előadás zárásaként:

„Élünk szegényen, hősies 
létben, valami furcsa tör-
vény szerint. Kéne még inni, 
de nem fizet senki. Mit lehet 
tenni? – balkáni szindróma.”

QQ (mnp)
„Kéne még inni, de nem fizet senki. Mit lehet tenni?” Tóth József és 
Simon Attila

Kékek és irkák  
a tölgyesben
A hosszú forró nyár termékenyítően hatott az érdi iroda-
lomkedvelőkre és a KÉK-hez tartozó képzőművészekre, 
amiről két évadnyitó rendezvényen nyerhettünk bizo-
nyosságot.

A Czabai-kertben az IRKA 
tagjai olvastak fel és Daróci 
Lajosné, a kör vezetője szá-
molt be a nyár eseményeiről. 
A parkvárosi közösségi ház-
ban pedig a KÉK-csoport al-
kotói mutatták be az elmúlt 
hónapokban, de jobbára az 
alkotótáborukban készült 
munkákat.

A kulcsszó ebben a beszá-
molóban a Czabai-kert, a 
kulcsszereplő pedig Czabai 
Balázs, aki immár évek óta 
látja szívesen az irodalmá-
rokat, képzőművészeket ter-
mészetvédelmi oltalom alatt 
álló tölgyesében, amely egy-
szerre kínál alkotói nyugal-
mat, ihlető tájélményt, ro-
mantikus meghittséget, 
azaz felülmúlhatatlanul al-
kalmas közeget ezeknek a 
lelkes alkotóközösségeknek, 
ha egyáltalán van még értel-
me a többes számnak, hi-

szen a tagok zöme többműfa-
jú alkotó, s egyszerre kalan-
dozik az irodalom, a zene és 
a képzőművészet világában 
– ahogy ezt ezúttal is láthat-
tuk-hallhattuk a beszámo-
lók, bemutatkozások, fölol-
vasások során.

A Czabai-kert ihlette Sza-
bó Valériát is a Bohém Pipi 
és a Tollasok címet viselő 
mesegyűjtemény megírásá-
ra, ami egy ízléses, gondo-
san szerkesztett, szépen il-
lusztrált (Bogó Krisztina, 
Szabó Valéria) kötetben je-
lenthetett meg a százhalom-
battai Üveghegy Kiadó, no 
meg a támogató érdi önkor-
mányzat jóvoltából. Szabó 
Valéria meséi bűbájos, vi-
dám történetekben szemé-
lyesítik meg a kert gazdag 
madárvilágát, túlzás nélkül 
gondoljuk, hogy minden óvo-
dában és alsó tagozaton ott 

lenne a helye a műnek, hogy 
amikor a gyermekek elláto-
gatnak a Czabai-kertbe, ak-
kor ismerősként üdvözölhes-
sék Otuszt, a fülesbaglyot, 
Barátkát, a poszátát vagy 
Mátyást, a szajkót s a kert 
többi szárnyas lakóját.

A kötet bemutatója sikere-
sen teremtette meg a fölolva-
sások helyszínhez illő han-
gulatát, amihez Valentin 
István hegedűjátéka szol-
gáltatta a zenei aláfestést, a 
vendégként bemutatkozó 
Tamaskáné Jakab Margit 
szőttesei pedig harmoniku-
san illeszkedtek a természe-
ti környezetbe.

Másnap a parkvárosi kö-
zösségi házban a Képzőmű-
vészek Érdi Közössége töl-
tötte meg képekkel a falakat, 
kerámiákkal és faragások-
kal a tárlókat, olyanokkal, 
amelyeket a nyári alkotótá-
borukban – hol másutt, mint 
a Czabai-kertben – készítet-
tek.

Révész Gábor, a kör veze-
tője elmondta, hogy a tábor 
sikeréhez ezúttal az önkor-
mányzati támogatás is hoz-
zájárult, festéket, vásznat és 
más kellékeket tudtak adni a 
15 részvevőnek, akik együtt 
alkottak a festői környezet-
ben, ami természetesen ihle-

tően hatott rájuk, ki-ki a 
maga stílusában, műfajá-
ban, fölfogásában mutatta 
meg, milyen érzelmeket vál-
tott ki belőle a helyszín.

A Poly–Art Alapítványból 
kinőtt KÉK alkotótábora jól 
illeszkedik abba a folyamat-
ba, amit az alapítványt létre-
hozó Tállai Katalin indított 
útjára – idézte fel megnyitó-
jában Somfai István, a ku-
ratórium elnöke –, s amely 
kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal az elmúlt több mint 
két évtized során, különböző 
keretek között, de elvezetett 
a mostani táborokig.

QQ M. Nagy

A Czabai-kert egyszerre kínál alkotói nyugalmat, ihlető tájélményt, romantikus meghittséget a lelkes 
alkotóközösségeknek

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

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

Műa nyag nyíláSzáróK aKár 2 hÉt alatt! 

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!

18
73

32

TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!
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Ass zamblázsok Homolya módra
Homolya Gábor alkotásait 
korábban neveztük – ő 
maga is – objekteknek, kol-
lázsoknak, tárgyszobrok-
nak, applikációknak, míg-
nem az alkotó rátalált a 
legkifejezőbb megjelölés-
re, az assemblage kifeje-
zésre, persze csak úgy la-
zán, magyarosan: asz-
szamblázs. Annyira találó-
nak bizonyult ez a gyűjtő-
fogalom, hogy már másod-
szor adta ezt a címet tárla-
tának, amely ezúttal az al-
sónémedi művelődési köz-
pontban volt látható.

Gazdag anyagot válogatott 
össze és főleg nagyon jelleg-
zetest Homolya Gábor erre 
a tárlatra, tökéletes illusztrá-
ciója lehetne ez a kollekció az 
assemblage kifejezés lexi-
konszócikkéhez, ami vala-
hogy így hangzik: az assemb-
lage vagy új-realizmus a 20. 
századi vizuális művészeti 
irányzatok, mint például a 
pop-art vagy a dadaizmus 
jellegzetes műfaja. A különfé-
le tárgyak egymáshoz illesz-
téséből, összerakásából, hal-
mozásából létrehozott há-
romdimenziós műalkotás, 
hasonlítható a kollázshoz, de 
attól eltérően térbeli kompo-
zíció. (…) A fogyasztói társa-
dalom tárg ykultuszával 
szemben az új-realizmus a 
régiségek halmozásával 
vagy az abszurd, semmire 
sem használható gépekkel 
megsemmisíti a tárgyat, és 
bírálja annak imádatát.

Homolya Gábor persze 
nem a hazai nyelvismeret 
szintjének ismeretében vá-
lasztotta a szó kiejtés sze-
rinti használatát, sokkal in-
kább azt sugallja ezzel – 
ahogy erre megnyitójában 
Győrffy Sándor képzőmű-
vész is utalt –, hogy sajáto-
san magyar, sok esetben 
csak nekünk érthető gondo-
latokat, személyeket, esemé-

nyeket idéz műveivel, ame-
lyek ezáltal többek lesznek 
puszta vicces vagy meghök-
kentő látványnál, a látszólag 
össze nem illő tárgyak ösz-
szekapcsolásánál. Tökéletes 
példa erre, bár inkább a kol-
lázs műfajába illeszkedő, az 
Arany Jánosra emlékező 
Aranymetszés című sorozat. 

Az alkotó szellem folya-
matosan a végtelenre, an-
nak elérésére vágyakozik, 
holott tudhatná, hogy az 
nem elérhető – vezetett be az 
alkotói folyamatok rejtelmei-
be Győrffy Sándor –, egyes 
műalkotásokban mégis fel-
lelhető az abszolútum irá-
nyába tett kísérlet, amely-
nek alkalmas eszköze lehet 
például az allegória vagy 
esetünkben az irónia is azál-
tal, hogy szabálytalan formá-
ja és általánosan elfogadott 
közlési szokásoknak, káno-
noknak elhagyása, semmi-
bevétele révén egyszerre ta-
gadás és igenlés módszeré-
vel közelítsen az illuzórikus 
végtelen felé. Homolya Gá-
bor alkotásai többnyire sok-
rétű technikával létrehozott 

paródiák, provokatív, ironi-
kus hangvételű művek. Esz-
tétikailag ötvözik a múlt ér-
tékeit a jelen hozadékaival, a 
„magas művészetet” a popu-
láris eszközökkel. 

Sajátja Homolyának az 
egyedi, szokatlan humor is, 
amivel szembesülve olykor 
önkéntelenül szalad ki a 
szánkon: „milyen pihent 
agyú ez a pasas…!”. Ilyen re-
akciókat váltanak ki például 
az úgynevezett vállfa- és 
sámfaművek. Ezeken két, 
többnyire szekrénybe zárt 
ruházati segédeszköz fel-
használásával és némi át-
alakítással az alkotó új mű-
fajt teremtett, amit plaszti-
kus karikatúrának nevez-
hetnénk – határozza meg 
ezeket a darabokat a mélta-
tó, aki így összegezte a látot-
takat: Homolya Gábor az ál-
talánosan és legtöbbünk ál-
tal rendszeresen használt 
képzőművészeti alkotómód-
szerek stílusjegyeit átlépő 
fantáziájának köszönhetően 
kibővíti a vizuálisan közöl-
hető mondandók határait.

QQ -y-

Az úgynevezett vállfa- és sámfaműveket plasztikus karikatúrának 
nevezhetnénk

Homolya Gábor: Aranymetszés. A művész alkotásai ötvözik a múlt értékeit a jelen hozadékaival



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

 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ!

A vizsgálat helye és ideje:

Romics László Eü. Intézet
2030 Érd, Felső u. 39-40. 

tel.: +36 (20) 462-1825

2018. augusztus-szeptember

Az Érden lakó, 45-65 év közötti asszonyok, akik 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
névre szóló meghívót kapnak mammográfiás 

szűrővizsgálatra.
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT!
ÉLJEN VELE!

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823.

NOVEMBER  22.
csütörtök 19 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
2030. ÉRD, Alsó u. 9.

Jegyek: 
5900.- Ft-os áron kaphatók a 
művelődési központ pénztárában.

    Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba
      eladóként, vagy
főinformációs munkatársként!

TIBI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

Nélküle csak egy csempevágó,
de segítségével egy terasz az esti
grillezésekhez.

Jelentkezés: áruházunkban személyesen, vagy hust333hr@praktiker.hu címen.

Akár

részmunkaidőben is!

             • Családias légkör

                   • Közösséget alkotunk

                          • Használhatod

                            a kreativitásodat

                       • Tervezhető munkaidő

                      • Hosszú távra szóló,

                        biztos munkahely

                 • Forgalom után járó prémium

               • Targoncavezetői jogosítvány

              megszerzésének a lehetősége
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D i á k t a l á l k o z ó

2016

VMG diáktalálkozó 2018   

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

TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a 

magazinban!

Megjelenik Pest megyében: 
Budaörs, Törökbálint,  

Százhalombatta, Diósd, Tárnok, 
Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába 
ingyenesen juttatjuk el.

Megjelenések: havonta

Elérhetőségek:
2030 Érd, Szabadság tér 12. 

Mobil: 
06-20-345-5110 (Csere Orsolya), 
06-20-403-8853 (Csóka Mónika)

Telefon: 06-23/520-117
 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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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
IDŐSEK VILÁGNAPJA
Sláger született!
Cserháti Zsuzsa, Máté Péter, Szécsi Pál 
dalaiból összeállított műsor. Közremű-
ködnek Simonyi Krisztina és Zsiga László 
színművészek
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
Geometria a természetben
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
A kiállítást megnyitja Dezse Anna újságíró, 
gitáron zenél Puskás Levente
Október 5-én, pénteken 18 órakor

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
Kern Péter Kaktuszkör
Peru–Bolívia–Argentína–Brazília kutyafut-
tában 2. rész
Előadó dr. Gyúró Zoltán
Október 11-én, csütörtökön 18 órakor
Irodalomkedvelők klubja
Klubnap, felolvasás 15.30 órától
Solti Gyöngyi szerzői estje 18 órakor
Október 12-én, pénteken

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
Figyelem! Október 3-án elmarad!
Kerekítő
Október 3-án 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
Figyelem! Október 5-én elmarad!
Ringató
9.30 és 10.15 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

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

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe 

vehető kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel 

összeegyeztethető célokra. 
Információ: Borsos Andrásné  

06 23 363 036.

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

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Megbocsátás hete és zsákbamacska 

minden részlegünkben.
Helytörténeti játékok a 

Felnőttkönyvtárban.
Október 1–7-ig

GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Állatok világnapja
Egy-egy mesével és kézműveskedéssel 
várjuk az óvodás és iskolás csoportokat
Október hónapban

PROGRAM
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos 
kortól 3–4 éves korig.
Szeptember 28-án, pénteken 10 órakor
Internetes játék 1. forduló
Megtalálható a www.csukalib.hu oldalon
Október 1-jén
Zenés-mesés-bábos versek
Bölöni Réka bábelőadása
Október 3-án, szerdán 10 órakor

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

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

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

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

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

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

VERNISSZÁZS
„artériáimat hátrahagyom”
Gosztola Gábor (1945–2018) képzőmű-
vész-költő emlékkiállítása. Megnyitja 
Novotny Tihamér művészeti író
Szeptember 28-án, pénteken 18 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
Képzőművészek Érdi Közösségének 
kiállítása
Megtekinthető október 20-ig

PROGRAM
Élményfestés
Gyere és ragadj ecsetet!
Október 6-án, szombaton 15 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
Engedd el és oldd meg!
Önismereti és kommunikációs tréning
Október 13-án, szombaton 9.30–17 óráig
Őszi hangverseny
A zene világnapja alkalmából
Október 13-án, szombaton 18 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.
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Október 1., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Eszterházy SC–Érd
20:40 kor kontroll Percek 14. rész
 Mit jelez a királyok a betegsége             
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 bibliai Szabadegyetem 27/90. rész
22:20 Fogadó-óra
22:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 tűzijáték

Október 2., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
 EQUINOX OKTETT ADÁS        
21:00  Vámos Miklós beszélgetős műsora 

40. rész
 Gerendás Péter zenész
21:55 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–DUNAHARASZTI MTK
23:35 Műábránd
 Tomajmonostra  Művésztelep 2017
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 tűzijáték

Október 3., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 28/90. rész
20:50 táncos             
 tévéfilm  
22:15  Világjáró esték     
 3. rész Geográfus szemmel Tasmániában
22:50 Sztárportré 164. rész

23:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:50 Fény-kép
 dokumentumfilm 
00:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 tűzijáték

Október 4., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 164. rész
20:30  2018-2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Eszterházy SC–Érd
21:40 kempo  
 sportmagazin
21:55  kor kontroll Percek 14. rész
 Mit jelez a királyok a betegsége  
22:15 Fény-kép
 kulturális magazin
22:45 Mozgás sportmagazin
23:15 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00  Híradó
00:15 tűzijáték

Október 5., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  kor kontroll Percek 14. rész
 Mit jelez a királyok a betegsége
20:20 Határon 1988–89
 dokumentumfilm
21:15 Nemzetidegenek  
 dokumentumfilm
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-kép
                  kulturális magazin 
22:45 Mozgás sportmagazin

23:15 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 13.
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 tűzijáték

Október 6., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 kor kontroll Percek 14. rész
 Mit jelez a királyok a betegsége
19:50 Fény-kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás sportmagazin
20:50 Sztárportré 165. rész
21:20 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 táncos             
 tévéfilm  
23:15  Világjáró esték     
 3. rész Geográfus szemmel Tasmániában
23:50 bibliai Szabadegyetem 28/90. rész
00:40 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
01:10 tűzijáték

Október 7., 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 Határon 1988–89.  
 dokumentumfilm
21:55 Nemzetidegenek  
 dokumentumfilm
22:25 Mozgás sportmagazin
22:55 Fény-kép
 kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadássorozat 13.
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55  tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
 – sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
  Az Érd FM 101.3 tudományos 

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00  Hazafelé Urbán 

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

információs műsora
18.00 Zene óra
 Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
 Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel 
 előző heti adás ism.

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
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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        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!

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  
határideje: 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.

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 
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 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 ren-
delkezései 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 pályá-
zatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2018. október 9. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további 
információt Fodor Károlyné nyújt, a 
06-20-3245-657-es 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 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.

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  
határideje: 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, 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 
elvégzése, kisebb festés, vakolásja-
vítás, hulladék összegyűjtése, télen 
síkosságmentesítés, hóeltakarítás és 
a szervezeti 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.

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 mun-
kaidő.
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 
ellátása;

•	 személyes higiénével kapcsolatos 
feladatok, a gondozási környezet-
ében 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 

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 határide-
je: 2018. október 2. 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 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 
pályázó a kiírt feltételeknek 
maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. október 5.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személy-
szállítás közszolgáltatási szerződés keretében  

történő ellátására
Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése a 151/2018.
(VI.28.) határozata alapján Érd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi sze-
mélyszállítási közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellá-
tására pályázatot ír ki.

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

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

2. Az eljárás tárgya:
Érd Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén autóbusszal 
végzett menetrend szerinti he-
lyi személyszállítási közszolgál-
tatás ellátása közszolgáltatási 
szerződés keretében, ezenkívül 
a szükséges menetrenddel 
kapcsolatos információk, 
jegyek és bérletek árusításának 
biztosítása. A személyszállítást 
meghatározott menetrend 
szerint kell végezni.
A részletes követelmény-
rendszert, az alkalmassági 
feltételeket, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges 
információkat a pályázati kiírás 
tartalmazza.

3. A pályázaton való részvé-
telt feltételei:
A pályázat nyílt. A pályázaton 
pályázóként részt vehetnek 
azon belföldi vagy külföldi 
székhelyű gazdálkodó szerve-
zetek, egyéni vállalkozók vagy 
ezeknek konzorciumai, ame-
lyek megfelelnek a pályázati 
kiírásban foglalt feltételeknek. 
Az Európai Gazdasági Térségen 
kívüli
székhellyel rendelkező szol-
gáltató csak abban az esetben 
vehet részt, ha országában is 
biztosított a menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedésben a 
nemzeti elbánás a külföldiek 
számára.  Közszolgáltatási szer-
ződés csak a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerint átlátható szervezetnek 
minősülő közlekedési szolgál-
tatóval köthető.

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

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

6.  Az elbírálás módja és 
szempontjai:
Az önkormányzat illetékes 
bizottságainak javaslata 
alapján a pályázat eredményé-
nek értékelése a 2018. októberi 
közgyűlésen történik.
A pályázati kiírásban megha-
tározott alkalmassági követel-
mények és bírálati szempontok 
alapján az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot be-
nyújtó pályázóval köthető meg 
a közszolgáltatási szerződés.

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

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

9. A szerződés időtartama: 
2019. január 1. napjától 
2020. december 31. nap-
jáig.

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

300/276 melléken,
•	 Személyesen: a Városfej-

lesztési és Városüzemel-
tetési Irodánál, ügyfélfo-
gadási időben:

•	 Hétfő: 13.00–18.30, 
szerda: 8.00–16.30 
óráig. 
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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

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

fenntartásában működő szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél dolgozó közalkalma-
zottak juttatásainak szabályairól szóló 
25/2008. (V.30) önkormányzati ren-
delet előírásai az irányadók, az egyéb 
juttatások megállapítása a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével 
a fenntartó intézményre vonatkozó 
döntései alapján történik.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

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

előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői 
–, vagy;

•	 a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok el-
látásában költségvetési szervnél 
legalább ötéves igazolt szakmai 
gyakorlattal, valamint mérleg-
képes könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel kell 
rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás ellá-
tására szóló megbízást az kaphat, 
aki az intézményi munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

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

tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, vagy 

külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett.

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

gi erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

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

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

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

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

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

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

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Szociális Gondozó Központ

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 11. 01–2023. 10. 31.), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Emma u 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
11. §-ban meghatározott feladatok 
elvégzése az Érd MJV Szociális Gondozó 
Központnál mint önállóan működő és 
gazdálkodó intézménynél.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

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

•	 a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti feladatok el-
látásában költségvetési szervnél 

legalább ötéves igazolt szakmai 
gyakorlattal, valamint mérleg-
képes könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel kell 
rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása;

•	 magasabb vezetői beosztás ellá-
tására szóló megbízást az kaphat, 
aki az intézményi munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban 
áll vagy a megbízással egyidejű-
leg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető;

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

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;

•	 magyar állampolgárságú vagy 
külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt 
vagy letelepedett.

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

gi erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány másolata;

•	 a nyilvántartásba vételt igazoló 
okirat(ok) másolata;

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

•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. november 1.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. október 11. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Érsek Sándorné nyújt, a 06-20-

562-7290-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere 
címére történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/9930-
16/2018., valamint a beosztás megne-
vezését: gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatokat postai úton, a 
mellékletekkel együtt 3 nyomtatott pél-
dányban, fizetési igény megjelölésével 
kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2018. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az állam-

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

•	 a pályázókat a döntést megelő-
zően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
sének megfelelően létrehozott 
legalább 3 fős bizottság hallgatja 
meg;

•	 a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti 
jogviszony esetén három hóna-
pos próbaidő kerül kikötésre.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Belső Ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr
munkakör betöltésére.

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

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

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

kormányrendelet szerinti szak-
képzettség;

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

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

törvény 70. § (5) bekezdése 
szerinti nyilvántartásban;

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

•	 felhasználói szintű MS Office 
irodai alkalmazások;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga meg-

léte;
•	 belső ellenőri gyakorlat;
•	 önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

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

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata;

•	 motivációs levél;
•	 a pályázó nyilatkozata a vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalására vonatkozóan;

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

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

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

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

egyéb lényeges információ: 
a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három 
hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány. A kine-
vezés határozott időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.

Dig itális térképen  
az illegális hulladék
Preger Lajos a Polgári Természet
őrség tagjaként kidolgozott egy 
digitális hulladéktérképet. Cél
juk, hogy mindenhonnan eltűnjön 
a szemét. Egyelőre az érdsóskúti 
fennsík egy részét dolgozták fel, 
most előbb ezt szeretnék megtisz
títani a szeméttől, mielőtt tovább
haladnának Érd többi területére.

– Rendszeresen sétálok az érd-sós-
kúti fennsíkon, ahol sajnos rengeteg a 
szemét, ezzel pedig valamit kezdeni 
kell. Az Érdi Polgári Természetőrség 
tagjai fontosnak gondolták, hogy ne 
csak általában beszéljünk a szemét-
ről, hanem tényszerűen, ehhez pedig 
tudnunk kell, hol, mennyi és milyen 
jellegű hulladék található. Ma rendel-
kezésre állnak már olyan eszközök, 
amelyek segítségével digitális térké-
pen tudjuk mindezt feltárni – mondta 
el lapunknak Preger Lajos.

A digitális szeméttérkép kialakí-
tásához két eszközt használtak: a 
mobiltelefont, aminek az iránytűje 
számukra kellő pontossággal mutat-
ja, hol találtak szemetet, illetve 
maga a Google Maps, amire rá lehet 
ezeket a koordinátákat vetíteni.

– Kimegyünk a terepre, lefényké-
pezzük a szemétkupacokat, rögzít-

jük a koordinátákat, ezt rávetítjük a 
Google Mapsre, az adatokat feltölt-
jük egy táblázatba, aminek segítsé-
gével az adott koordináták alapján 
meg tudjuk jeleníteni a térképen, hol 
van a szemét, a képre rákattintva 
pedig lehet látni, hogy milyen jelle-
gű és mennyiségű az. Tehát hogy 
veszélyes vagy építkezési hulladék-
e például, illetve, hogy géppel vagy 
kézzel elszállítható-e – tájékozta-
tott az érdi természetőr

– Ezeket az információkat átad-
tuk Zsadányi Katalinnak, aki az 
önkormányzatnál térinformatikus-
ként dolgozik, és aki ezeket az ön-
kormányzati térképre is felvitte. 
Tehát egy olyan speciális, a nagykö-
zönség számára nem elérhető, vi-
szont az önkormányzat által hasz-
nált térképészeti rendszerbe is be-
kerültek az adatok, amelyek alap-
ján az önkormányzat mérlegelni 
tudja, hogy milyenek az adott helyen 
a tulajdoni viszonyok, hogy lehet 
oda bejutni, milyen módon lehet el-
takarítani onnan a szemetet – tette 
hozzá Preger Lajos.

Eddig az érintett területen körül-
belül 150 m3-nyi szemetet sikerült 
rögzíteni, de még mielőtt továbbha-
ladnának Érd többi részére, az 

Érdi Polgári Természetőrség sze-
retné a hulladéktól megtisztítani 
ezt a régiót.

– Nem lenne szerencsés, ha amíg 
felmérnénk máshol is a helyzetet, 
addig még tovább gyűlne a már fel-
mért helyen a szemét, ezért szeret-
nénk egy-egy felmérés után rögtön 
megtisztítani a zónát további ön-
kéntesek bevonásával. Aminek egy 
szépséghibája van: anyagi forráso-
kat kell biztosítani a szemétszállí-
táshoz, hogy valóban eltűnjön a sze-
mét ezekről a helyekről. Az Érdi 
Polgári Természetőrség tagjai tud-
ják adni az idejüket, a szaktudásu-
kat, a személyi feltételeket, önkén-
teseket, de a szemét elszállításához 
segítség kell. Ehhez akár vállalko-

zók támogatását, felajánlását is 
várjuk – mondta el a polgári termé-
szetőr.

Az Érdi Polgári Természetőrség 
célja a digitális szeméttérkép kidol-
gozásával kettős. Egyrészt ez alap-
ján lehet szervezni szemétgyűjtése-
ket, illetve ki lehet találni, hogy mi-
lyen módszerekkel lehet az adott 
helyen megelőzni azt, hogy újabb 
szemétkupacok keletkezzenek. A 
természetőrség hosszabb távú céljai 
között szerepel egy honlap készíté-
se is, ahol mindenki számára hozzá-
férhetővé tudják majd tenni a digitá-
lis szeméttérképet annak érdeké-
ben, hogy aki szeméthalmokat talál 
Érd területén, rögtön regisztrálhas-
sa azt azon. n JAPNO

Digitális szeméttérkép. Az érd-sóskúti fennsík egy részét már feldolgozták
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Szüreteltek az Ófalusi ovisok
Az idei évben 14. alkalommal rendezték meg a szüreti 
mulatságot az Érdi Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodájá-
ban. A programon nem csupán az ovisok, de szüleik is 
részt vehettek, belépőként 2–3 fürt szőlő fejében.

Az Ófalusi óvoda vezetése 
fontosnak tartotta, hogy 
idén is legyen szüret, ahol a 
gyerekek megismerkedhet-
nek a hagyományokkal, 
megtanulhatják, miképpen 
kell feldolgozni a szőlőt, 
hogy aztán must készüljön 
belőle. Az óvodának egy 27 
literes prése is van, amit 
minden kisgyereknek meg-
mutattak, míg az óvónők 
préselték a szőlőt, addig kis 
segítőik előkészíthették a 
gyümölcsöt.

Pócsiné Sivák Erzsébet, 
az Ófalusi tagóvoda vezetője 
kiemelte, hogy mindig öröm 

számukra, ha látják a szülő-
ket a gyerekeikkel, így ter-
mészetes volt, hogy őket is 
meghívják az eseményre.

– Minden évben nagyon jó 
hangulatban telnek ezek a 
programok, idén is zsíros ke-
nyérrel, pogácsával vártuk a 
látogatókat. A szülők ilyen-
kor a gyerekekkel tölthetik a 
délelőttöt, besegíthetnek a 
mustkészítésbe és a kézmű-
ves foglalkozásokba is – 
mondta el az óvodavezető.

Az óvónők az esemény 
előtt őszi dekorációkat, dí-
szeket készítettek, amelye-
ket jelképes áron meg is vá-

sárolhattak a szüretre láto-
gatók. Pócsiné Sivák Erzsé-
bet elmondta, hogy a díszek-
ből befolyt összegből a szü-
lők az alapítvány működésé-
hez járulhattak hozzá.

A kreatív kézműves foglal-
kozásokon csuhébabát, liszt-
gyurmából őszi gyümölcsöt 
készíthettek a gyerekek, de 
szőlőfürtöt is nyomdázhat-
tak az óvónők segítségével. 

– Az elkészült alkotásokat 
hazavihették a gyerekek. Ez 
azért is jó, mert később akár 
otthon is kipróbálhatják az 
itt megtanult technikákat, 
és ez nagyon jó kézügyes-
ség- és fantáziafejlesztő a 
gyerekeknek – tette hozzá 
Pócsiné Sivák Erzsébet.

A programon a szülők is 
jól érezték magukat és aktí-

van ki is vették részüket a 
feladatokból. Voltak, akik 
idén először jöttek a szüreti 
mulatságra és izgatottan 
várták a délelőttöt.

– Nagyon okos döntésnek 
tartjuk ezt a kezdeménye-
zést, hiszen összehozza a 
csapatot és a gyerekek is 
megismerkedhetnek egy-
mással, és azt is megtanul-

ják, hogy mit lehet csinálni a 
szőlőből – mondta el az egyik 
szülő.

Egyetlen szüreti mulatság 
sem zárulhat közös tánc nél-
kül, így az eseményre meg-
hívták Szendrey Marót Er-
vint az Áldás együttessel, 
akik megtáncoltatták a 
résztvevőket. 

QQ Győri Livi

Egy állati jó nap a felelős állattartásért
A felelős állattartásra hívta fel a figyelmet az Állati Jó 
Családi és Örökbefogadási Nap vasárnap, amit immár 4. 
alkalommal rendezett meg az Öthét Egyesület Bada Zol-
tánnak, a Pest Megyei Tagozat elnökének vezetésével. A 
program résztvevői, legyenek azok négy- vagy kétlábú-
ak, egy színes, szórakoztató műsorral és sok lelket – 
vagy éppen bundát vagy tollat – simogató élménnyel gaz-
dagodhattak az eseményen.

T. Mészáros András pol-
gármester is a felelős állat-
tartás fontosságát emelte ki 
a rendezvény megnyitása-
kor, hogy azt a szeretetet, 
amit az állatok adnak ne-
künk, azt ők is megkapják 
tőlünk.

–  Örülök, hogy sok gyer-
meket látok a közönség so-
raiban, mert a felelős állat-
tartást a gyermekek a példa-
mutatás alapján tudják meg-
tanulni – tette hozzá.

A gyerekek és szüleik mel-
lett szép számmal képvisel-
ték az állatvilágot is a legkü-
lönfélébb fajok, hiszen ez a 
nap elsősorban róluk szólt. 

Volt itt kuvik és harris-ölyv, 
selyemtyúk és minnesotai 
törpemalac, kecske és póni-
ló, végül, de nem utolsósor-
ban rengeteg kutya. Mert 
míg a picik a pónikon rótták 
a köröket, vagy a selyemtyú-
kokat simogatták naphosz-
szat, a nagyobbakat az Eb-
dorádó iskolázott kutyái 
nyűgözték le jó magavisele-
tükkel, szófogadásukkal.

Őket követte Pálai Tamás 
rendőrkutya-bemutatója, 
amiből nemcsak az derült ki, 
hogy jó mancsokban van a 
bűnüldözés a járőrkutyák-
nak és gazdáiknak, kiképző-
iknek köszönhetően, de az 

is, hogy a rendőrök is ele-
mükben vannak, ha szere-
pelni kell. Az előadott rend-
őrségi szituációkban szerep-
lők Oscar-díjas alakítást 
nyújtottak, mind a rendőr, 
mind a körözött bűnöző meg-
testesítőjeként. A bemutató 
után Pálai Tamás elmondta, 
hogy a bemutató, akármi-
lyen viccesnek is tűnt ne-
künk, a kutyusoknak igazi, 
életszagú szituáció volt, 
amiben rendkívül odatették 
magukat, ahogy teszik azt 
minden munkaórájukban a 
járőrözések során, éppen 
ezért ezek a kutyusok már 8 
évesen nyugdíjba mennek, 
és gazdáik mellett élik le az-
tán „nyugdíjas éveiket”.

Az is kétségtelenül bebizo-
nyosodott vasárnap a Pet-
Bull Behívó Verseny során, 
hogy egy jó falatért az ebek 
mindenre képesek. Az Azúr 
pedig két bemutatóval is 
megörvendeztette a kutya-

szeretőket, akik 
megcsodá l hat-
ták, mi mindenre 
képesek segítő 
kutyáik.

Közben a har-
ris-ölyvöket is 
meg lehetett is-
merni – tisztes 
távolból. Róluk 
kiderült, hogy a 
mexikói sivata-
gok irgalmat nem 
ismerő ragadozó 
madarai, akik a 
farkasokhoz ha-
sonlóan falkák-
ban szoktak áldo-
zatukra lecsapni. 

Réka, a legnagyobb közülük, 
a Hortobágyi Madárkórház 
munkatársa elmondása sze-
rint simán leteper a lábáról 
egy 5 kg-os nyulat is.

A nap folyamán a színpa-
don Némedi-Varga Tímea és 
Lukácsi László vezetésével 
a JP és a Younity Dance Com-
pany, a Masters SE, a Frutti 
TSE és az Érdi Torna Club 
tartott táncos, akrobatikus 
bemutatókat, de kungfusok is 
repkedtek a levegőben.

A gyerekek nagy barátja, 
Pingvin Pityu pedig nem-
csak a színpadon énekelt a 
szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságáról, de le is jött 
onnan, hogy együtt táncol-
jon a kicsikkel és nagyokkal. 

A kutyabemutatóknak 
már vége szakadt, amikor 
észrevettem, hogy egy kis-
lány kutyusa nagy lelkese-
déssel hajtja végre gazdija 
minden utasítását: forog kö-
rülötte, leül, lefekszik. Kér-
désemre Schulcz Anna, az 
Érdligeti Általános Iskola 6. 

osztályos tanulója elmondta, 
hogy nem járnak kutyaisko-
lába, Zoirát ő maga tanítja. 
Annáról nem sokkal később 
kiderült, hogy az Eb Árva-
ház legfiatalabb és leglelke-
sebb önkéntese. Ezt már 
édesanyja mesélte róla, aki 
a menhely egyik munkatár-
saként azon dolgozik, hogy a 
gyepmestertől altatás előtt 
megmentett kutyusokat re-
habilitálják és aztán örökbe 
adhassák. 

A nap végső soron éppen 
erről szólt. A Sirius Állat-
menhely sátránál sok-sok 
reménybeli örökbefogadó je-
lentkezett, hogy a gazdája 
lehessen a menhelyen árvál-
kodó állatoknak, akiket ter-
mészetesen most még nem 
vihettek haza magukkal, de 
ha felelősséggel tudják vál-
lalni, hogy ezután már éle-
tük végéig szeretetet, törő-
dést adnak nekik, akkor na-
pokon belül új családtagot 
üdvözölhetnek otthonukban.

QQ Jakab-aponyi noémi

A gyerekek is besegítettek a mustkészítésbe

Jó mancsokban van a bűnüldözés a járőrkutyáknak és kiképzőiknek 
köszönhetően (Fotók: kaczibareni)

Harris-ölyvök is érkeztek a Hortobágyi Madárkórházból

karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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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.

Tárnoki indulással keresek teher autóra 
gépkocsivezetőt.

Tevékenység autómentés gépszállítás.  
Csuka László: 06-30-933-35-02
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)

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

•   Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

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

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

 raktárvezetőt 
keres 

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

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

Jelentkezni Hegedűs Andor 
beszerzési vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
hegedus.andor@homm.hu  

vagy 36-20-334-4060 

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft. 
alkatrész raktárába
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A Szenzor Rendszerház Kft. érdi irodájába keres 
heti 20 órás munkaidővel

Fő feladatok: 
•	  adminisztrátori és asszisztensi feladatok 

elvégzése 
•	  szerződések előkészítése, ajánlatok készítése 
•	  számlázási ügyintézés, könyvelés előkészítése 
•	  marketing feladatok ellátása, web oldal 

karbantartása
Elvárások:
•	 minimum középfokú végzettség 
•	  kiváló kommunikációs készség szóban és 

írásban 
•	  felhasználói szintű számítógépes ismeret  

(MS Office, World, Excel) 
Amit kínálunk:
•	 bejelentett 4 órás munkaidő 
•	 jövőbeni lehetőség teljes állásra 
Előny:
•	 érdi vagy környékbeli lakhely
•	  kereskedelmi cégnél szerzett tapasztalat 
•	 könyvelési és számviteli alapismeretek

Önéletrajzokat, fizetési igény megjelölésével 
az info@szrh.hu címre várjuk.

értékesítési asszisztenst 

A Lipóti Pékség  
Kelenföldi pályaudvarnál 

lévő üzletébe 

Eladót 
keresünk.

Juttatások: nettó 200.000 Ft 
feletti teljes csomag.

Ezen felül teljes utazási 
költségtérítés.

Kétműszakos munkarend, 
hajnali kezdés a délelőtti 

műszakban.
Elvárás a precíz,  

megbízható munkavégzés.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal  
a lipotipekseg.buda@gmail.com emailcímen lehet.

20
99

17

Szeretne dolgozni?
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Népdalok gyorsírással
Vikár Bélára, etnográfusra, műfordítóra, népdalgyűj-
tőre emlékeztek halálának 73. évfordulóján szeptem-
ber 22-én a régi Parkvárosi Közösségi Házban a Szo-
ciális Gondozó Központ szervezésében. 

Azt, hogy Vikár az egyik 
legnagyobb magyar nép-
dalgyűjtő és hogy a Kaleva-
la műfordítója, talán min-
denki tudja. De gondolták 
volna-e, hogy gyorsírásban 
is jeleskedett, méghozzá 
annyira, hogy ezzel szerez-
te kenyerét hosszú évtize-
deken át a Parlamentben?

Erről és sok másról is 
Majorné Bániczki Julian-
na rajztanár, Vikár-kutató 
tartott előadást a Teleki di-
ákjainak. 

Megtudhattuk, hogy egy-
szer egy gyorsírással írt 
szerelmes levelet küldtek 
egy lánynak az akkor még 
gyerek Vikárral, akit olyan 
szinten izgatott, mi állhat a 
levélben, hogy elsajátította 
a gyorsírást. Ezzel jegyze-
telte le később nemcsak a 
parlamenti beszédeket, de 
az általa gyűjtött népdalo-
kat és a műfordításainak 
első, nyers verzióját is. 

A népdalgyűjtései során, 
amikor az 50 kg-os fonog-
ráfot cipelte egyik faluból a 

másikba, sok nehézséggel 
is találkozott, hiszen a leg-
többen akkor még ódzkod-
tak a masinától: egy pap 
szabályosan elájult, amikor 
meghallotta azon saját 
hangját, és akadtak szép 
számmal olyanok is, akik 
az etnográfusnak még 
csak-csak elénekeltek egy-
egy népdalt, de amikor elő-
került a fonográf, megné-
multak.

Major Gáborné hozzátet-
te, hogy rengeteg máig fel-
dolgozatlan népdal lehet 
még így, gyorsírással felje-
gyezve, pedig ezeknek 
nagy része sajnos odalett, 
amikor a 2. világháború 
alatt bombatalálat érte pes-
ti lakásukat.

– 1945. szeptember 22-én 
még megkérte nővérének 
öreg cselédjét, énekeljen el 
neki valami „jóféle” somo-
gyi dalt. Ez volt az utolsó 
népdal, amit hallott, aztán 
délután csendesen elaludt 
– zárta beszédét a tanárnő.

QQ JAN

Szorul a háló körülöttünk
Megkezdődött az érdi Szenior Akadémia őszi féléve, az elő-
adások helyszíne változatlanul a művelődési központ, 
ahogy a témaválasztás is a megszokottak szerint alakul: a 
közérdeklődésre leginkább számot tartó kérdéskörök ke-
rülnek terítékre, mint most az internetes közösségi oldalak 
használata, különös tekintettel a veszélyekre, buktatókra.

Az előadónak, Ujhelyy At-
tilának azt nem kellett hosz-
szasan ecsetelnie, hogyan 
szövi át egyre inkább életün-
ket, hogyan hálóz be bennün-
ket az internet, hiszen a hall-
gatók közül szinte mindenki 
– ez kiderült a használatra, a 
jó és rossz tapasztalatokra 
utaló számos kérdésből – fo-
gyasztója valamilyen szinten 
a közösségi médiumok kíná-
latának. A Facebook és a ha-
sonló oldalak térhódítása lé-
nyegében természetes, hiszen 
kétirányú kommunikációs le-
hetőséget kínálnak, mindenki 
közzéteheti a gondolatait, s 
mindezt olcsón, lényegében 
ingyen, és természetesen éj-
jel-nappal.

Mindezek a – látszólagos – 
előnyök magukban hordoz-
zák a veszélyeket is, az előadó 
beszélt például a bloggerek-
ről, a fizetett és önkéntes véle-
ményvezérekről, akiknek leg-
fontosabb céljuk, feladatuk 
befolyásolni a közösségi mé-

diát használó tömegeket, min-
denekelőtt a fiatalokat, akik-
nek lassan már fontosabb a 
virtuális arcuk, személyisé-
gük, azaz a Facebookon, az 
Instagramon vagy a Twitte-
ren való megjelenésük, mint 
valóságos voltuk. 

Az idősebb korosztály ilyen 
szempontból talán védettebb, 
de nekik is okosan és körülte-
kintően kell kerülgetniük a 
csapdákat, amelyeket profi 
módon állítanak az internetes 
világ építőmesterei. Nem vé-
letlenül szólt bővebben is Uj-
helyy Attila például a like-
olás lélektanáról, hogyan van 
kitalálva, hogy ez az egysze-
rű kattintás mind nagyobb 
függőséget okozzon, még 
hosszabb időre láncoljon a 
képernyő elé. 

A függőségnél is nagyobb 
veszély a teljes kiszolgálta-
tottság, ha óvatlanok va-
gyunk, márpedig sokszor 
előbb „tetszikelünk”, osztunk, 
kommentelünk, mielőtt gon-

dolnánk arra, hogy szinte 
minden mozdulatunk és reak-
ciónk bővíti a rólunk kikerülő 
információhalmazt, amiről 
azt sem tudjuk, ki, mikor, 
mire tudja fölhasználni, már-
pedig az erre a célra alkotott 
programok szinte nem ismer-
nek lehetetlent, például 5 má-
sodperc alatt képesek azono-
sítani minket egy fotónk alap-
ján, onnantól meg már gye-
rekjáték összegereblyézni a 
rólunk keringő adatokat.

A mérsékletesség mellett – 
hogy ne szippanthasson be 
minket a világháló feneketlen 
kútja – tehát fontos az óvatos-
ság és megfontoltság is: nem 
kell (nem szabad!) mindent 
kitölteni, minden kérdésre vá-
laszolni, mindenhez csatla-
kozni, de legfőképpen kerü-
lendő személyes adataink 
könnyelmű kiadása.

Kínált hát bőven emészteni- 
és megfogadnivalót az elő-
adás, pedig olyan, szintúgy 
fontos kérdésekről szó sem 
esett, hogy próbáljunk eliga-
zodni a ránk zúduló informá-
cióözönben, hogyan próbál-
juk megkülönböztetni a hite-
les tartalmakat az alaptalan 
álhírektől.

QQ –y–



Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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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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�	Az Ön feladatai:
ū  Kábel- és csatlakozórendszerek  

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

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

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

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

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

E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Női munkavállalót keresünk 
kábelkonfekció gyártására

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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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!

20
31

97

20 | 2018. szeptember 26. |    hirdetés

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Bart 1 év körüli, közepes testű kan 
kutyus. Megtalálásakor elhanya-
golt, azonosító nélküli, elég so-
vány volt, szőrét le kellett nyírni. 
Hamar megbarátkozott velünk és 
a többi kutyával is. A bezártságot 
nem jól viseli, nagyon kedves és 
ragaszkodó.

Buli kistestű, kedves, 8 hónap kö-
rüli kan kutyus. Aktív, játékos, a 
többi kutyával is barátságos. 
Rendkívül ragaszkodó természete 
miatt olyan gazdinak ajánljuk, 
aki csak rövid időre hagyja magá-
ra. Természetesen benti kutyus 
szeretne lenni.

ÁLLÁST KÍNÁL

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

*03329*

ALBÉRLET KÍNÁL

Érden munkásoknak, brigádnak 7-8 
fő részére, különbejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó kocsibeállással. 06-
23/367-922.

*10345*

Tetőtéri szoba kiadó konyha-, fürdő-
szobahasználattal 50 ezer Ft+rezsi. 
Egy havi kaució szükséges. 06-
70/409-3869.

*10551*

INGATLAN

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

*90690*

CSALÁDI HÁZ

80 nm-es családi ház Érden eladó 
vagy ráfizetéssel lakásra cserélhető. 
06-20-2181002

*09462*

OKTATÁS

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

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

16
53

00

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*

Törökbálinti telephelyre keresünk  
hulladék szelektálásra rakodókat. 

Munkabér: 1200 Ft/óra. 
06-20/934-6354
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

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

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)
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Érdi pékmintaboltba keresünk 
gyakorlattal rendelkező 

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

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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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 októberben 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722.

*09123*

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*

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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VEGYES

Betonkeverő, csiga kötelekkel, 2 
m-es vízmérték és üvegballonok el-
adók. 06-70-2266766

*10804*

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

*01541*

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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

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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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák, 

kocsibeállók, kerítések 
építését, kertgondozást vállalok.

23/366-154, 06-20/442- 14-07
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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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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

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

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK. 

ANTIKVITÁS

06-20-525-1211
LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!
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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

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

*07217*

Korona abc-be gyakorlattal rendel-
kező eladót felveszünk. Jelentkezni 
személyesen az üzletben: Ercsi u. 4.

*10689*

Villamos és gépész kollégákat kere-
sünk diósdi munkahelyre, jó főnök, 
fiatalos csapat. Várjuk leendő kollé-
gáink jelentkezését. További részle-
teket a 06-70-243-1413 vagy a szasz.
iren@villgep2000.hu email címen.

*09960*

ÁLLÁST KERES

Megbízható érdi hölgy takarítást 
vállal. 06-30-347-9341

*10038*
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Érdi Újság elérhetősége
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

21apróhirdetés  | 2018. szeptember 26. |
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Más odik helyen végzett a Delta
A Bolyai János Általános 
Iskola tornatermében ren-
dezett háromcsapatos fel-
készülési tornát a Delta 
RSE Érd NB II-es felnőtt 
női röplabdaegyüttese.

Dömötör-Mátrai Beáta 
lányai a torna nyitómérkőzé-
sén fordulatos mérkőzést 
vívtak a Hercules SE-vel, 
amelytől végül kiélezett, öt-
szettes küzdelemben kaptak 
ki 3:2-re.

A következő találkozón a 
Hercules a Tatabányai Röp-
labda SE-vel mérte össze 
erejét. A mérkőzés első 
szettje kifejezetten szoros 
csatát hozott, ám a Hercules 
játszmaelőnybe került, végül 
három játékrészben győzött.

A torna záró mérkőzésén a 
TRSE nyerte a hazaiak elle-
ni első szettet, de a Delta is 
játékba lendült, amelynek 
eredményeként megfordítot-
ta és 3:1-re megnyerte a 
meccset, így második helyen 
végzett.

– Nagyon hasznos volt a 
torna, elég hektikus volt az 
első mérkőzés, hiszen hát-
rányból sikerült felállnunk 
és vezettünk is, utána meg-

billentünk és nem sikerült 
megnyerni az első meccset. 
A Tatabánya ellen szintén 
hátrányból álltunk fel, szó-
val az mindenképp pozitív és 
a csapat erejét kezdi mutat-
ni, hogy amikor vezet is az 
ellenfél, nem esünk össze, 
mint a tortahab, hanem fel-
állunk, küzdünk és igyek-
szünk megfordítani az ered-
ményt, ez mindenképp pozi-
tív változás a tavalyi évhez 

képest – nyilatkozta Dömö-
tör-Mátrai Beáta, a Delta 
RSE Érd felnőtt csapatának 
vezetőedzője.

Az érdiek számára az NB 
I I  Középcsoport jának 
2018/2019-es küzdelmei 
szeptember 29-én, 16 órakor 
kezdődnek, amikor a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
tornacsarnokában a PTE-
PEAC-ot látja vendégül.

QQ DB

Győ zelem a főtáblán
Pallagi Botond második félidőben szerzett góljával 1–0-
ra nyert az Érdi VSE a BVSC-Zugló vendégeként a Ma-
gyar Kupa főtábláján, így Limperger Zsolt alakulata to-
vábbjutott a legjobb 64 csapat közé.

Melczer Vilmos a tavalyi, 
Nagykanizsán szerzett eltil-
tását töltötte, mellette Csi-
szár Zoltánra, Mojzer 
Györgyre, Ebedli Zoltánra, 
Pintér Olivérre és Pál Sza-
bolcsra sem számíthatott az 
Érdi VSE vezetőedzője a 
BVSC-Zugló ellen. Ennek el-
lenére a foghíjas keretből így 
is egy komplett együttest tu-
dott pályára küldeni Lim-
perger Zsolt.

Az érdiek jól kezdték a 
mérkőzést, hiszen az elejétől 
kezdve domináltak, de hely-
zeteket nehezen tudtak ki-
dolgozni. A gólhoz azonban 
így is közel álltak, hiszen 
egy jobb oldali szöglet után 
Bozsoki Imre fejesét kellett 

nagy bravúrral hárítania a 
zuglói kapusnak. De hiába 
birtokolta többet a labdát a 
vendégcsapat, a BVSC kapu-
jáig nehezen jutott el, így a 
szünetre is gól nélküli dön-
tetlennel vonultak a felek.

A fordulás után mindkét 
együttesnek megvoltak a 
helyzetei, de a BVSC igazán 
nagy gólszerzési lehetőséget 
nem tudott kialakítani, el-
lenben az érdiek a 65. perc-
ben megszerezték a veze-
tést. Koós bal oldali szabad-
rúgása után a hosszúról a 
kipattanóra került vissza a 
labda, ahol Pallagi Botond 
érkezett remekül, és laposan 
gurított a kapu bal sarkába 
(0–1).

A folytatásban a vendégek 
többször is eldönthették vol-
na a továbbjutást, igaz, Ga-
bala Krisztián együttesének 
is megvoltak a lehetőségei. 
Több gól már nem született, 
így az érdiek egygólos siker-
rel léptek a legjobb 64 közé.

– Ismerve az ellenfél edző-
jét, aki tavaly még a Csepel-
nél volt, akkor is egy hasonló 
focit játszottak. Nekünk nem 
fekszik – nem csak nekünk, 
nálunk azért sokkal jobb 
csapatoknak sem –, ha tíz 

emberrel védekeznek elle-
nünk. Bíztunk a pontrúgá-
sokban, azért is játszottak 
magasabb emberek is. Az-
tán egy kavarodásból sike-
rült betalálnunk, és nem ér-
demtelenül jutottunk tovább 
– értékelt Limperger Zsolt.

– Arra számítottunk, hogy 
visszaáll az ellenfél, hiszen 
ismerős volt már a közeg. Az 
első félidő első fele úgy is 
alakult ahogy elterveztük. 
De nagyon lassan járattuk a 
labdát, nem tudtunk a széle-

ken játszani vagy átlövése-
ket kialakítani, de a máso-
dik félidőben jobban kinyíl-
tunk és gyorsabbak is vol-
tunk, és lett is gólhelyzetünk 
– fogalmazott Pallagi Bo-
tond, aki a továbbjutást el-
döntő gólt szerezte.

Az Érdi VSE legközelebb 
szeptember 30-án, 15.30-kor 
lép pályára, amikor az NB III 
Nyugati csoportjának nyol-
cadik körében a Dunaha-
raszti MTK-t fogadja.

QQ Domonkos Bálint

Hasznos tapasztalatokat szereztek a bajnoki főpróbán a deltások 
 (Fotó: Domonkos Bálint)

BVSC-ZUGLÓ–ÉRDI VSE 0–1 (0–0)
Szőnyi úti Stadion, 200 néző. V: Juhász Dávid (Molnár István, Imrő 
János)
Érdi VSE: Kertész F. – Bogdán, Bozsoki, Honti, Németh G. V. – Koós, 
Kónya, Pallagi – Kalmár (Pintér N., 29), Kelemen P. (Ország, 88.), Gera 
(Balázsovics, 74.) Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Pallagi (65.).

Pallagi Botond nyerőembernek bizonyult a BVSC-Zugló ellen  (Fotó: Balogh István)

Bronzos tőrök
Az olaszországi Terniben rendezett kerekesszékes vívó Európa-
bajnokság első napján a női párbajtőrözők A-sérültségi kategó-
riájában ígéretesen kezdett az érdi parasportoló, Krajnyák Zsu-
zsanna, öt győzelemmel és egy vereséggel másodikként zárta a 
csoportküzdelmeket, majd a nyolcaddöntőben spanyol riválisát 
verte. A negyeddöntőben azonban honfitársától, Veres Amarillá-
tól kikapott, így ötödik helyen zárt, míg Veres bronzérmes lett. A 
második napon a tőrözőknél ötfős csoportját három győzelem-
mel és egy vereséggel nyerte, a tizenhat között így erőnyerő 
volt, a nyolc között pedig ukrán ellenfelét győzte le. Az elődön-
tőben azonban a címvédő és mint kiderült, idén is végső győztes 
Hajmási Évától kikapott, így bronzérmet szerzett. Krajnyák ezt 
követően az Eb utolsó előtti versenynapján a női párbajtőrcsa-
pat tagjaként volt érdekelt. A magyarok az elődöntőben kiéle-
zett mérkőzésen ráadástussal 41–40-re kaptak ki az oroszoktól, 
így bronzérmet szereztek. A csapatból vállsérülés miatt hiány-
zott a másik érdi, Dani Gyöngyi, aki kihagyta a kontinensviadalt. 
A magyar delegáció egy arany-, két ezüst- és három bronzérem-
mel zárta az Európa-bajnokságot. Q Domi

Remivel indítottak
Megkezdődött a Pest Megyei sakk-csapatbajnokság 2018–2019-
es idénye, amelyben az érdiek továbbra is a Szuper csoportban 
szerepelnek.
Az első fordulóban, hazai környezetben Szentendre volt az el-
lenfél, amely ellen 2012 óta nem sikerült nyernie az érdieknek. A 
mérkőzés nem indult rosszul, mert két döntetlen után Holtság 
István győzelmével az Érdi VSE vezetett. Sajnos egy óra múlva 
fordítani tudtak a vendégek és félő volt, hogy megint ők kerül-
nek ki győztesen. Szilágyi Sámuel matt-támadása és Vendég Ba-
lázs gyalogáttörése újra hazai előnyt jelentett, de ötórás küzde-
lemben az első táblán a szentendreieknek sikerült a pontszer-
zés, és így a fordulatos mérkőzésen 5–5-ös döntetlen született.

QQ HPl
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Háromszor is dobogón
Három érmet szerzett a se-
regélyesi Pelikán Kupán 
az Érdi VSE korosztályos 
válogatott tollaslabdázója, 
Kis-Kasza Miklós.

A Batthyány Sportiskolai 
Általános Iskola tanulója a 
hétvégi, Pelikán Kupa névre 
hallgató versenyen az U15-
ösöknél egyéniben bronzér-
met szerzett, míg fiú páros-
ban oldalán az NYVSC spor-
tolójával, Szentpáli Mar-
cell-lel aranyérmes lett, to-

vábbá vegyes párosban a 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem SE tollaslabdázójával, 
Vetor Nikollal is aranyér-
mes lett, így egy hétvége és 
egy verseny alatt háromszor 
állhatott a dobogóra.

Kis-Kasza Miklósnak 
fontos állomás volt a sere-
gélyesi verseny, hiszen 
szeptember végén az U15-
ös válogatott tagjaként vesz 
részt a szlovákiai Tren-
csénben egy nemzetközi 
megmérettetésen. n D. B.

Oda a hibátlan mérleg…
Az első percekben 5–1-re is ellépett, mégis nagyará-
nyú, 34–22-es vereséget szenvedett a Siófok KC vendé-
geként az ÉRD női kézilabdacsapata az NB I negyedik 
körében.

Az elmúlt hetekben több 
sérülés is hátráltatta Szabó 
Edina együttesét, amely to-
vábbra is nélkülözte csapat-
kapitánya, Janurik Kinga 
mellett Szabó Laurát, Jova-
na Kovacsevicset és Cora-
lie Lassource-t is. Ennek 
ellenére az ÉRD alaposan 
bekezdett a Balaton partján, 
hiszen a hetedik percben 
Marketá Jerábková révén 
már 5-1-es érdi vezetés dí-
szelgett az eredményjelzőn. 
Ezt követően azonban a ha-
zaiak a 19. percre megfordí-
tották a meccset, sőt, nem 
sokkal később Estelle Nze-
Minko révén már 13–9-re is 
vezettek, a szünetre viszont 
csupán kétgólos siófoki 
előnnyel vonultak a felek.

A fordulás után állva 
hagyta az ÉRD-et az SKC, 
amely a 42. percben Andrea 
Kobetic góljával nyolcgólos, 
24–16-os előnyben volt, a 
vendégek pedig nem tudták 
tartani a lépést a Siófokkal, 
és elszenvedték első veresé-

güket a női kézilabda NB I 
2018/2019-es idényében.

– Gratulálok ellenfelünk-
nek, ma jobb volt a Siófok. 
Nem tehetek szemrehányást 

a csapatomnak, játékosaim 
minden tőlük telhetőt meg-
próbáltak. A nagy különbség 
ellenére voltak biztató jelek, 
momentumok. A sérült játé-
kosainkra nagy szükség 
lesz, várom, hogy mindenki 
felépüljön, és visszatérjen – 
nyilatkozta Szabó Edina, az 
ÉRD szakvezetője.

– Nagyon jól játszott a Sió-
fok. Sajnos mi csak az első 
félidőben játszottunk jól, a 
másodikban elveszítettük a 

koncentrációnkat és az erőn-
ket, emiatt sokat hibáztunk. 
Nyerni akartunk, de nem ez 
volt a jó út. Lesz egy hetünk 
pihenni, és még erősebben 
térünk vissza. Együtt, csa-
patként. Remélem, addigra a 
sérültek is visszatérnek – 
mondta Krpezs-Slezák Ka-
tarina, aki a maga nyolc gól-
jával az ÉRD legeredménye-
sebb játékosának bizonyult a 
Balaton-partiak elleni talál-
kozón.

Az ÉRD legközelebb októ-
ber 6-án lép pályára, amikor 
az ÉRD Arénában a Moson-
magyaróvárt fogadja. Addig 
a magyar válogatottban Kiss 
Nikolett, Kisfaludy Anett és 
Tóth Gabriella a győri ösz-
szetartáson vesz részt, ahol 
a mieink a B-válogatottal kö-
zösen, majd Montenegró 
nemzeti együttesével ké-
szülnek, amely ellen edző-
meccset is játszik Kim Ras-
mussen alakulata.

Qn Domonkos

Kis-Kasza Miklós három éremmel hangolt a válogatott szereplésre 
 (Fotó: Domonkos Bálint)

SIÓFOK KC–ÉRD 34–22 (13–11)
Siófok, 1200 néző. V: Sándor, Szikszay
ÉRD: Foggea – KRPEZS-SLEZÁK 8 (3), Kiss N. 2, Tóth G. 2, Kisfaludy 4, 
Jerábková 3, Gávai. Csere: Doszpoth (kapus), Lavko, Schatzl Natalie 
2, Simon 1, Reizinger, Király. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 6, 
ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3.

Hiába Krpezs-Slezák nyolc gólja, Solberg kapus vezetésével győzött a Siófok  (Fotó: Boros Sándor)
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