
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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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Iparos u. 5 INTERSPAR

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

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 

+36709494996 19
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„Bár görög vér folyik az ereimben, magyarnak érzem magam”
Interjú Szopkóné Papakosztandisz Elenával, az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnökével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 38. szám    2018. október 3.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Új   diákképviselők az érdi ifjúságért
Szeptember 28-án diákpolgármes-

tert, -alpolgármestert és -képviselő-
ket választottak az érdi középiskolák 
9–12. évfolyamába járó diákjai. Szo-
ros küzdelemben Lázár Evelin (b4), a 
Gárdonyi iskola jelöltje nyerte a diák-
polgármester-választást. Az alpol-
gármesterek Varga Dorina (VMG, j4) 
és Albert Alexa (Kós, b3) lettek. A 
képviselő-testületbe Apáti Zsófia 
Panna (VMG, b2), Diós Gabriella 
(VMG, b1), Hagyba Dominik (Gárdo-
nyi, j2), Hedlitska Dorina (Gárdonyi, 
j3) és Hoffer Virág (VMG, j1) kerültek. 
T. Mészáros András polgármester is 
köszöntötte az új testületet: „Szeret-
nénk, ha azok, akik vállalják a meg-
mérettetést, példaképek lennének. Az 
elmúlt három ciklus alatt bebizonyo-
sodott, az érdi fiatalokra lehet számí-
tani – hangsúlyozta a polgármester. A 
választáson átadták az Érdi Diáksá-
gért Díjat is, amit idén az Érdi Tanoda 
Egyesület kapott, a kitüntetést Aszta-
los György, a civil szervezet elnöke 
vette át.  n 3. oldal

Igen a Batthyány 2028 programra

Érd közgyűlése ellenszavazat nélkül elfogadta a Bat-
thyány 2019–2028 fejlesztési program célkitűzéseit A 
program vázát a város vezetői és a hivatal szakértői 
állították össze. A társadalmi egyeztetés már elkezdő-
dött egy kérdőív közzétételével.  n 7. oldal

Fény, szépség és férgek

Nem emlékkiállításnak volt tervezve Gosztola Gábor 
bemutatkozása az Érdi Galériában, de az elképzelése-
ket a sors olykor felülírja, így Novotny Tihamér művésze-
ti író megnyitója egyben emlékezés volt az idén tavasz-
szal, 77 éves korában elhunyt alkotóra.  n 8. oldal

„Érden jó nyugdíjasnak lenni”

Az Idősügyi Tanács zenés programmal kedveskedett 
az érdi szépkorúaknak az idősek világnapja alkalmá-
ból, szeptember 27-én és 28-án. Az résztvevőket T. 
Mészáros András polgármester is köszöntötte, aki az 
idősek felé irányuló tiszteletről beszélt.  n 17. oldal

(Fotó: Boros sándor)



2 | 2018. október 3. |    közérdekű

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉK-
KEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügy-
félfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda 
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-427-410,  
06-23-427-510

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

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

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

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

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

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

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

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

A készlet erejéig!

akár 2 havi részletre is.

49.990 Ft/db
Idén utoljára, csak október 18-án

Amerika kedvelt hallókészülékeiTeljes hallásszakértő csapatunk komplex, 
fájdalommentes, ingyenes vizsgálati csomaggal 
várja Önt az Egészség Napon!

 Videó otoszkópos vizsgálat

 Fül-orr-gégészeti vizsgálat 
	 a	hallójárat	ellenőrzésére

 Hallásküszöb-vizsgálat

 Csontvezetéses vizsgálat

 Tympanometria

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

Akciónk a teljes áras Summit i1200 BTE, CC és CIC hallókészülékekre vonatkozik és csak 2018. október 18-án, az Egészség Napon a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben. 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES! 
06 30 825 9274 • 06 23 362 351  
2030 Érd, Budai út 28. 

„JOBB HALLÁS” EGÉSZSÉG NAP OKTÓBER 18-ÁN

Próbálja ki üzletünkben 

INGYENESEN 

akciós hallókészülékeinket!

Horváthné 
Biró Beáta

Vevőszolgálati 
asszisztens

Csehó 
Andrea 

Audiológus

Dr. Ádám Zoltán
Fül-orr-gégész, 

audiológus főorvos

Velőtiné 
Garai Mónika

Vezető audiológus

CC

BTECIC

21
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Új   diákképviselők az érdi ifjúságért
Szoros küzdelemben, 932 szavazattal Lázár Evelin, a 
Gárdonyi iskola jelöltje nyerte a diákpolgármester-vá-
lasztást szeptember 28-án. Az alpolgármesterek Varga 
Dorina (VMG, 911 voks) és Albert Alexa (Kós, 795 szava-
zat) lettek.

Pénteken diákpolgármes-
tert, -alpolgármestert és 
-képviselőket választottak 
az Érdi Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um, az ÉSZC Kós Károly 
Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája, valamint az 
Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium 9–12. évfolya-
mába járó diákjai. A szava-
zásra jogosult 1518 diák kö-
zül összesen 1342 adta le 
voksát, ami az összes vá-
lasztó 88 százaléka.

A voksolás délelőtt zajlott; 
a kampány előző nap lezá-
rult, a plakátokat, egyéb 
reklámanyagokat eltávolí-

tották. A diákok az osztály-
termekben adták le szavaza-
taikat, miután felvilágosí-
tást kaptak a választás me-
netéről, mikéntjéről.

Mecsériné dr. Szilágyi 
Erzsébet jegyző a Polgárok 
Házában délután négy óra-
kor tartott eredményhirde-
tésen jelentette be a válasz-
tás végeredményét. Termé-
szetesen nemcsak a diákpol-
gármestert, hanem a képvi-
selőket is kihirdették: a ti-
zenöt jelöltből az alábbi öt 
került be a testületbe: Apáti 
Zsófia Panna (VMG), Diós 
Gabriella (VMG), Hagyba 
Dominik (Gárdonyi), Hed-

litska Dorina (Gárdonyi) és 
Hoffer Virág (VMG).

Lázár Evelin lapunknak 
elmondta: nem számított a 
győzelemre, ugyanis nagyon 
erősnek érezte a kampányt 
mindhárom iskola részéről.

– Nagyon örülök a győze-
lemnek, nagyon várom ezt 
az évet, és biztos vagyok 
benne, hogy jól együtt tu-
dunk majd dolgozni az alpol-
gármesterekkel és a megvá-
lasztott képviselőkkel, hi-
szen már a kampány ideje 
alatt is sokat beszélgettünk. 
Jó csapatot fogunk alkotni – 
mondta Evelin, hozzátéve: 
hamarosan összeülnek, és 
eltervezik az évet.

Varga Dorina alpolgár-
mestert arról kérdeztük, 
van-e a kampányban felvá-
zolt programjuknak olyan 
eleme, amit mindenképp sze-
retne megvalósítani. A VMG 
diákja elmondta: a kertmozi 
ötletét tovább kívánja vinni. 

Albert Alexa, a Kós iskola 
tanulója diák-alpolgármes-
terként szeretné megvalósí-
tani a nyelvi, kulturális és 
sportversenyeket, mivel úgy 
látják, ezekre nagyon sok ér-
deklődő lenne.

A választási ünnepség 
egyben búcsú is volt, a lekö-
szönő testületé, amely egy 
rövidfilmmel tekintett visz-
sza az elmúlt évre. Fodor 
Enikő volt diákpolgármes-
ter búcsúbeszédében kitért 
programjuk több fontos ele-
mére.

– Ha egy szóban kellene 
összefoglalnom a munkán-
kat, az az érzékenyítés len-
ne. Megpróbáltuk elérni, 

hogy a tanulók jobban figyel-
jenek önmagukra, egymás-
ra és a környezetükre, vala-
mint hogy minél nagyobb fe-
lelősséget érezzenek egy-
más iránt – hangsúlyozta 
Fodor Enikő. Köszönetet 
mondott a város képviselői-
nek, iskolaigazgatóinak, di-
ákságának a támogatásért, 
tanácsokért, az újonnan 
megválasztott testületnek 
pedig azt kívánta, úgy dol-
gozzanak, hogy büszkék le-
hessenek a munkásságukra, 
használják ki a lehetősége-
ket, kössenek új ismeretsé-
geket, szerezzenek új ta-
pasztalatokat, és élvezzék ki 
mandátumuk minden egyes 
percét. 

T. Mészáros András pol-
gármester is köszöntötte a 
leköszönő, illetve az új testü-
letet.

– Szeretnénk, ha azok a 
fiatalok, akik vállalják a 
megmérettetést, és feladata-
ikkal megbirkóznak, példa-
képek lennének, és minden-
ki számára megmutatnák, 
mit is tud a fiatalság. Az el-
múlt három ciklus alatt bebi-
zonyosodott: az érdi fiata-

lokra lehet számítani, felelő-
sen gondolkoznak, felelősen 
látják önmagukat, társaikat 
és lehetőségeiket, amelyek-
kel tudnak élni – hangsú-
lyozta T. Mészáros András, 
hozzátéve: a leköszönő diá-
kok az elmúlt egy év alatt 
bizonyítani tudtak, oly mó-
don, ami egész Érd közössé-
ge számára hasznos volt. A 
polgármester nagyon sok si-
kert kívánt a most megvá-
lasztott testületnek, vala-
mint azt, hogy ők is ugyan-
úgy bizonyítsanak, mint elő-
deik, és ne hagyják, hogy 
mások döntsenek helyettük.

A választáson kiosztották 
az Érdi Diákságért Díjat, 
amit annak a személynek, 
közösségnek ítélnek oda, 
aki, illetve ami az elmúlt év-
ben a legtöbbet tette az érdi 
ifjúságért. (A díj alapítását 
2017. március 15-én Urbán 
Jonatán akkori diákpolgár-
mester kezdeményezte.) 
Idén ebben a díjban az Érdi 
Tanoda Egyesület részesült; 
a kitüntetést Asztalos 
György, a civil szervezet el-
nöke vette át.

QQ ÁdÁm

Az ünnepségen esküt tettek az új Ifjúsági Önkormányzat tagjai

T. Mészáros András polgármester is elbúcsúzott a leköszönő diák-
képviselőktől
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Mag yarnak lenni görögként
Immár a negyedik ciklusát tölti az Érdi Görög Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökeként. Oszlopos tagja a görög 
Kariotidák Asszonykórusnak és évek óta rendületlenül 
szervezi a görög kultúrát közvetítő városi rendezvénye-
ket. Megtehetné, hogy Kréta szigetére költözzön a lá-
nyához, de bármennyire is szeret görögök között lenni, 
mindig hazavágyik, mert amennyire görögnek, annyira 
magyarnak is érzi magát. Szopkóné Papakosztandisz 
Elenával beszélgettünk.

n  Bálint Edit 

– Tulajdonképpen mikor 
és hogyan kerültek görögök 
Érdre?

– Főként a közeli, görögök 
lakta Beloiannisz faluból, il-
letve a főváros különböző te-
rületéről költöztek ide jelen-
tős létszámban. Többségük 
70 évvel ezelőtt érkezett Ma-
gyarországra, amikor Gö-
rögországban polgárháború 
dúlt. Akkoriban több ezren 
kértek politikai menedékjo-
got és itt telepedtek le. A szü-
leim nem együtt érkeztek, de 
itt ismerkedtek meg és alapí-
tottak családot. Később so-
kan a könnyebb elhelyezke-
dés reményében költöztek a 
főváros közelébe. Édesapám 
egyébként Kréta szigetén 
született, Melidoni faluban, 
édesanyám az Ipiroszi hegy-
ségéről, Lija falucskából 
származik, őket is a Buda-
pest közelsége miatti jobb 
álláslehetőségek hozták 
Érdre. Én meg már Magyar-
országon születtem és emi-
att egyfajta kettősség él ben-
nem. Bár görög vér folyik az 
ereimben – amire természe-
tesen nagyon büszke va-
gyok, sőt le sem tagadhat-
nám, hiszen árulkodó a habi-
tusom –, de ugyanakkor ma-
gyarnak is érzem magam, 
mert ez a hazám. Szóval: 
örülök, hogy görögnek szü-
lettem, de hálás vagyok, 
hogy magyarként élhetek.

– Őrizték a szokásokat és 
ápolták otthon a görög ha
gyományokat?

– Hogyne! A szüleim ter-
mészetesen mindent megtet-
tek azért, hogy mi gyerekek 
tudjuk, honnan erednek a 
gyökereink, érezzük azt, 
hogy görögök vagyunk. Kis-
korunkban még nem is be-
széltük a magyar nyelvet, 
hiszen akkor még a szüle-

inknek sem sikerült olyan jól 
elsajátítani, így otthon csak 
görögül kommunikáltunk. 
Ennek köszönhetem a kiváló 
anyanyelvi tudásomat, bár 
később  a  budapesti  Mano-
lisz  Glezosz  görög  iskolá-
ban is tanultam egy ideig. 
Aztán ahogy nőttem, egyre 
inkább hanyagoltam a görö-
göt, mert fontosabbnak vél-
tem, hogy a magyar nyelvtu-
dásomat tökéletesítsem. Ta-
lán azért is, mert nem sze-
rettem volna kilógni a sor-
ból. Gyermek-, de főleg ka-
maszként nem voltam túl 
büszke a származásomra, 
nem akartam más lenni, 
mint a többiek. Persze, fel-
nőtt fejjel már egészen más-
ként gondolkodik és érez az 
ember!

– Vajon az itt élő görögök 
többsége is beszéli a nyelvet 
és megtartja a szokásokat?

– Természetesen. Több 
olyan családot ismerek, 
amelyek a polgárháború elől 
menekültek, ők ma is tökéle-
tesen beszélik a nyelvet és 
örömmel csatlakoztak a gö-
rög önkormányzathoz. Kö-
zülük sokan rendszeresen 
jelen vannak a rendezvénye-
inken és támogatnak ben-
nünket nem csak anyagiak-
ban, hanem a tudásukkal, a 
hagyományok ismeretével 
is. Ugyanakkor az is igaz, 
hogy ma már a legtöbb görög 
családot – amelyekben a 
szülők már az én korosztá-
lyomhoz, tehát a második 
nemzedékhez tartoznak – 
többnyire a vegyes házasság 
jellemzi, ahogyan nekem is 
magyar férjem lett. A vegyes 
házasságból született gyer-
mekeknél már kissé halvá-
nyul a görög nyelvtudás, ám 
abban biztos vagyok, hogy 
akinek legalább egyik szülő-
je görög, elképzelhetetlen, 
hogy ne őriznék a görög ha-
gyományokat!

– Ön mit emelne ki a gö
rög szokásokból?

– Ahol jelentős számban 
élnek görögök, együtt tart-
ják meg a nemzeti ünnepe-
inket. Mi leginkább a fővá-
rosban szoktunk ezeken 
részt venni, gyermekekkel 
és unokákkal együtt. Ilyen-
kor a történelmi múltunkra 
emlékezve előadást hallga-
tunk meg, majd utána ferge-
teges mulatság, buli követ-
kezik, amikor igazi görög 
módra táncolunk, jól érez-
zük magunkat. Mégis, szá-
munkra a legnagyobb ün-
nep a húsvét, amit nálunk 
mindenki báránysütéssel, a 
gyertyafény átadásával ün-
nepel. Ilyenkor nemcsak a 
templomba visznek gyer-
tyát, hanem körbehordják a 
szomszédoknak, barátok-
nak is, és természetesen a 
családtagok is átadják egy-
másnak a gyertyával szim-
bolizált fényt. Mi kizárólag 
pirosra festjük és nem dí-
szítjük semmi mással a to-
jást, és amikor megtörjük, 
az épen maradt szimbolizál-
ja, kinek lesz szerencsés az 
esztendő. A karácsonyi ün-
nepünk is más egy kicsit, 
mert nekünk szilveszter 
napjára esik az ünnep, és mi 
ilyenkor mind együtt va-
gyunk. Nemcsak a szűkebb, 
hanem az egész nagy csa-
lád, testvérek, unokatestvé-
rek, nagyszülők, dédszülők, 
szóval aki csak él a család-
ban, mind összejövünk és 
közösen ünnepelünk.

– Van kedvenc görög éte
le, süteménye?

– Sokan túl, szinte ehe-
tetlenül édesnek tartják a 
mi süteményeinket és nem 
is alaptalanul, mert tényleg 
rengeteg cukorral, mézes 
sziruppal készülnek. Egy 
szelet görög süti cukortar-
talma felér a magyarorszá-
gi fél tortáéval! A baklavát 
ismerik legtöbben, de az én 
kedvencem a hálvá, ami da-
rált tökmagból készül és 
kevesebb cukrot adunk 
hozzá. A lényeg, hogy a gö-
rög édességek zöme szirup-
pal készül és jó édes. Ami 
az ételeket illeti, biztosan 
ismerik sokan a dolomeszt 

vagy a töltött paradicso-
mot, meg az egyik kedven-
cem a savanykás ízű, citro-
mos, tojásos csirkeleves, 
ami talán a magyar ragule-
veshez hasonló. Hidegen, 
melegen is közkedvelt. Ér-
demes megemlíteni, hogy a 
görög konyha zöldségorien-
tált, a habarást és a rántást 
a görögök nem is ismerik, 
viszont sok halat és keve-
sebb húst tartalmaznak az 
ételeink.

– Pontosan mikor alakult 
meg az Érdi Görög Nemzeti
ségi Önkormányzat?

– Valójában a Magyaror-
szági Görögök Országos Ön-
kormányzata szorgalmazta, 
támogatta a megalakulását, 
tekintettel arra, hogy Érden 
elég nagy létszámban élnek 
görögök, és mivel közel va-
gyunk a fővároshoz, az or-
szágos önkormányzat mun-
káját is nagyban segíthet-
jük. Számunkra is fontos 
nemzeti identitásunk megőr-
zése, kultúránk és hagyo-
mányaink ápolása, megis-
mertetése. Érden 2006-ban 
alakult meg a görög önkor-
mányzat, amelynek a kezde-
tektől elnöke vagyok, így 
immár a negyedik cikluso-
mat töltöm ebben a tisztség-
ben. Előtte 2000–2008-ig a 
Görögök Országos Önkor-
mányzata testületének vol-
tam tagja két cikluson át.

– Érden sikerült a kitűzött 
célokat megvalósítani?

– Legfőképpen a görög 
kultúra és a hagyományok 
ápolása és széles körű meg-
ismertetése volt a célunk, és 
úgy vélem, azokkal a városi 
rendezvényekkel, amelyeket 
az érdi önkormányzat is tá-
mogat, ezt mindenképpen 
elértük. Idén már két ren-
dezvényünk volt az új Park-
városi Közösségi Házban. 
Ezeken kulturális és gaszt-
ronómiai élmények egyaránt 
várják az érdeklődőket. Az 
ö n k o r m á n y z a t u n k n a k 
egyébként számos olyan tag-
ja is van, akik nem görög 
származásúak, viszont ér-
dekli őket ez a kultúra, ezért 
csatlakoztak hozzánk. Prog-
ramjainkat az állami költ-
ségvetés működési és fel-
adatalapú támogatásából 
tudjuk megvalósítani, de 
szerencsénkre a városveze-
tés is támogatja a működé-
sünket. Az eredményes 
munka annak is köszönhető, 
hogy kiváló együttműködés 
alakult ki több település gö-
rög közösségével, így meg-
osztjuk egymással a hagyo-
mányőrző kultúránkat.

– Jól tudom, hogy mind
emellett egy görög népdal
kórusban is énekel? 

– A Kariotidák Asszony-
kórusnak vagyok tagja, 

„Örülök, hogy görögnek születtem, de hálás vagyok, hogy magyar
ként élhetek”

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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Ingatlan É� RD
Sikeres, gyors  

ingatlan adás-vétel!
Bajcsy Zs. u. 10.
30-929-3660

www.erd.gdn-ingatlan.hu
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Keretes hirdetésekkel 
kapcsolatban  

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

vagy a 06-23/520-117-
es telefonszámon.
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PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120 
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620 
www.peta.hu

1Jelen ajánlat a 2018. október 8. és 14. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes 
új Peugeot 208 vásárlása esetén. A hirdetésben szereplő bruttó 3 390 000 Ft ár az új Peu-
geot 208 Active+ 1.2 PureTech 68 LE motorral szerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes 
ár teszt és használt Peugeot 208 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval 
vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és 
nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók 
változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a 
Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot.

 A Peugeot 208 Active+ 1.2 PureTech 68 LE modell vegyes átlagfogyasztása 4,8 l/100 km, 
CO2-kibocsátása 110 g/km

PEUGEOT 208 ACTIVE+
MÁR 3 390 000 FT-TÓL1

ACTIVE+ ÉRTÉKES EXTRÁKKAL
BŐR KORMÁNYKERÉK,  
TOLATÓRADAR- ÉS KAMERA,  
FŰTHETŐ ELSŐ ÜLÉSEK
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amely kizárólag görög nép-
dalokat énekel. Nem érdi az 
énekkar, de természetesen 
szívesen teszünk eleget a 
városi rendezvényekre szóló 
meghívásoknak is, így töb-
bek között rendszeres sze-
replői vagyunk a nemzetisé-
gi rendezvényeknek, vala-
mint minden évben fellé-
pünk a Szőlővirág ünnepen, 
hiszen ez is hagyományos 
nemzetiségi találkozó Ér-
den. Legutóbb például az 
egyik érdi idősek otthonába 
kaptunk meghívást. Soha 
nem mondunk nemet a felké-
résekre, hiszen örülünk, ha 
bemutathatjuk a hagyomá-
nyainkat, szívesen viszünk 
jó hangulatot bárhová, ahol 
igénylik és szeretettel fo-
gadják.

– Miként sikerül össze-
egyeztetni mindezt a mun-
kájával? „Civilben” mivel fog-
lalkozik? 

– Virágkötő a szakmám, 
amiben 32 évig dolgoztam, 
előbb alkalmazottként, majd 
tíz évig a saját virágboltomat 
vezettem. Négy évvel ezelőtt 
azonban családi okokból 
megszüntettem, mert átme-
netileg Kréta szigetére köl-
töztem. Onnan származott 
az édesapám és édesanyám 
is odaköltözött a testvérem-
hez. A nagyobbik lányom 
meg oda ment férjhez, két 
unokám született, így szük-
ség volt rám mint nagyma-
mára. Miután visszaköltöz-
tem, újabb álláslehetőség 
után kellett néznem, így 
mostanában többféle foglal-
kozást kipróbáltam, jelenleg 
még keresem a legmegfele-
lőbbet. 

– A családért sokat ingá-
zik Kréta és Érd között. Milyen 
a tél a szigeten?

– Nagyon kihalt és csen-
des. Nyáron ugyan megtíz-
szereződik a lakosok szá-
ma, olyan sok turista érke-
zik! Ám, amint a nyüzsgés, 
a nyaralók forgataga eltű-
nik, a krétaiak meglehető-
sen bezárkóznak a téli hó-
napokban. Pedig, mint tud-
juk, a görögökre jellemző, 
hogy szívesen ücsörögnek 

az utcai kávéházakban, 
szeretnek kint enni és be-
szélgetni a vendéglők tera-
szán, nagyszerűen szóra-
koznak a szabadban, a ten-
gerparton. Az emberek 
többségében nyilván ez a 
kép él, mert turistaként ezt 
tapasztalja. Télen azonban 
olyan Kréta, mint egy lakat-

lan sziget, szinte alig van 
élet! Pedig az ottani hideget 
össze sem lehet hasonlítani 
azzal a téllel, amit itthon ta-
pasztalunk. A tengeri lég-
áramlatok következtében 
azonban erős szél fúj, így 
úgy érzi az ember, mintha 
mínusz tíz lenne, pedig a 
hőmérséklet szinte soha 
nem süllyed nulla alá! Öt 
Celsius-fok az átlagos hő-
mérséklet, a görögök mégis 
fáznak, ezért behúzódnak 
az otthonaikba. 

– Úgy tűnik, az ön család-
jában tovább él a hagyo-
mányőrzés, hiszen egyik lá-
nya Görögországban talált 
otthonra. 

–  Nekünk görögnek igen 
erős kötődésünk van a gyö-
kereinkhez, az anyaország-
hoz, és egy pillanatig sem 

tudjuk elfelejteni, hogy görö-
gök vagyunk. Örülök, hogy 
mindkét gyermekünk beszé-
li az anyanyelvét. A lányaim 
a görög, Afrodité és Athéné 
keresztnevet kapták, bár 
magyar az édesapjuk. Afro-
dité itt él Érden, ő is tagja a 
görög nemzetiségi önkor-
mányzat testületének, hi-
szen nagy szükség van a fia-
talokra! Egymás között jó-
kat derülünk azon, hogy 
magyarul társalogva is be-
beszúrunk néhány jellegze-

tes görög kifejezést. Nem 
azért, mert nem lenne rá ma-
gyar szó, de mi afféle családi 
szlengként használjuk, mert 
így „ízesebb” a beszélgetés.

– Ha azt halljuk, görög, 
sokunknak Zorba meg a 
„görög lagzi” jut eszünkbe. 
Tényleg jellemző a görögök-

re, hogy mindig lazák és vi-
dámak?

– Szerintem igen! Nem 
görcsölünk, ha baj van, köny-
nyebben túltesszük magun-
kat a rossz dolgokon is, nem 
hagyjuk, hogy eluralkodjon 
rajtunk a keserűség. Pedig a 
görögöknek is lenne rá okuk, 
hogy aggódjanak, de azt hi-
szem, annyira szabaddá te-
szi őket a tenger közelsége 
és a sok napsütés, hogy köny-
nyen elfelejtik a gondokat. 
Úgy gondolom, a magyarok 
is derűlátóbb hangulatba ke-
rülnek, amint kisüt rájuk a 
nap, nem igaz? Görögor-
szágban meg jóval több a 
napsütés, meleg van, így 
nem csoda, hogy vígan és la-
zán veszik az akadályokat. 

– Tervezi-e, hogy nyugdí-
jasként Kréta szigetére, a ro-
konsága közelébe költözik?

– Mivel nemrégen egy tel-
jes évig éltem Krétán, ne-
kem épp elég volt ahhoz, 
hogy rájöjjek, mennyire ma-
gyar vagyok! Természete-
sen imádom a görögsége-
met, büszke is vagyok rá 
nagyon, de amíg Krétán vol-
tam, nekem nagyon hiány-
zott a magyar föld, a magyar 
anyanyelv, a magyar kultú-
ra. Ötvenöt éves vagyok, 
ennyi idő épp elég hosszú 
ahhoz, hogy idekössön Ma-
gyarországhoz. Nekem eny-
nyi „történelmi múlt” is elég 
ahhoz, hogy érezzem: ma-
gyar vagyok, nekem itt van-
nak a gyökereim, itt vagyok 
itthon. Szívesen megyek Gö-
rögországba látogatóba, de 
hazahúz a szívem, mindig 
vissza is jövök.

A Kariotidák Asszonykórus. Örülnek, ha bemutathatják a hagyományaikat és szívesen visznek jó han-
gulatot bárhová
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Fol ytatódik az útépítési program
Főútvonalak, csomópontok felújításáról, átépítéséről, il-
letve az ezekhez kapcsolódó közműmunkálatokról szá-
molt be Simó Károly alpolgármester múlt szerdai sajtó-
tájékoztatóján. 

A városvezetés tavasszal 
jelentette be, hogy folytató-
dik az útépítési program, 
amelynek első üteme a csa-
tornázás során zajlott. A má-
sodik ütemben azt tűzték ki 
célul, hogy a város főbb útvo-
nalai megújuljanak. A mun-
kálatok párhuzamosan több 

helyszínen is zajlanak, hogy 
az építkezés ne húzódjon 
több évig. Simó Károly al-
polgármester hangsúlyozta: 
az útfelújítás nem csupán 
annyit jelent, hogy felmarják 
a régi aszfaltot és újrasző-
nyegezik, hanem gyakran az 
útalaphoz is hozzá kell nyúl-
ni. A legtöbb helyen csapa-
dékvíz-elvezető rendszert is 
ki kell építeni, ami érinti az 
ivóvízhálózatot, a gázbekö-
tő-vezetéket. Az alpolgár-
mester utalt arra is: előfor-
dul, hogy az útfelújítás során 
egy adott utcában megválto-
zik az addig megszokott 
rend – például ahol koráb-
ban az út szélén autók par-
kolhattak, most csapadék-
víz-elvezető árok épül, mint 
például a Szovátai úton. Az 
alpolgármester hangsúlyoz-
ta: bár a vállalkozók azt sze-
retnék, hogy a város építsen 
ki számukra a közterületen 
parkolóhelyet, e lehetőség 
kialakítása az üzleteknél az 
ingatlantulajdonos dolga és 
kötelessége.

Simó Károly beszámolt az 
aktuális útépítési munkála-
tokról. A keleti városrészben 
megújul a Csaba utca; a kivi-
telező bejelentése szerint a 

közműkiváltási munkálatok 
elhúzódása miatt az útépí-
tést egy héttel elhalasztot-
ták. Az útalap építését októ-
ber 1-jével kezdik, és októ-
ber 8-tól kerülhet sor a kötő-
réteg kialakítására. Október 
végéig a szegélyépítés és az 
egyéb befejező munkálatok 

is lezajlanak majd. A Csaba 
utcában egyébként ki kellett 
cserélni a csapadékvíz-elve-
zető rendszert, ki kellett vál-
tani régi vízvezetéket, és 
nagyon sok gázbekötést is.

– A Csaba, Ürmös utcák és 
a Tárnoki út találkozásánál 
lévő csomópontban szinte 
minden közművet ki kellett 
cserélni. A szennyvízcsator-
na kiváltását az ÉTCS Kft. 
által megbízott vállalkozó 
végzi, aki korábbra ígérte a 
befejezést, de eddig ezt nem 
tudta teljesíteni. Reméljük, 
október 8-ára befejezik az 
építkezést, és akkor ez a bo-
nyolult csomópont új aszfal-
tot kaphat – tette hozzá.

Simó Károly beszámolt az 
Alsóerdősor utca–Folyondár 
utca–Szövő utca építkezésé-
ről is: mint elmondta, itt ta-
vasszal kezdődtek a munká-
latok; ivóvízvezetéket kellett 
kiváltani, csapadékvíz-elve-
zető rendszert kiépíteni, és 
sok helyen a gázvezetékek 
kiváltására is szükség volt. 
A csapadékvíz-elvezető 
rendszerrel még van tenni-
való, de ha ezt a következő 
hetekben sikerül befejezni, 
október közepétől neki tud-
nak fogni a szilárd burkolat 

marásának és az első kötő-
réteg aszfalt terítésének. Ha 
az időjárás engedi, novem-
ber végéig szeretnék befejez-
ni a munkálatokat – hangsú-
lyozta.

A nyugati városrészben a 
Szent István út aszfaltozása 
megtörtént, de a szegélyezés 
és a kapubejárók kialakítá-
sa még hátravan. A koráb-
ban aszfaltos kapubejárókat 
aszfalttal, a földeseket zú-
zott kővel borítják. A szegé-

lyezés szintén zúzott kővel 
történik.

A Szent István út–Kossuth 
Lajos utca, illetve a Szent Ist-
ván–Tárnoki–Lőcsei utak ta-
lálkozásánál csomópontok 
épülnek majd, a közbeszerzé-
sek már folynak.

A nyugati városrészben a 
Szovátai úton (és ehhez kap-
csolódóan a Lőcsei úton) csa-
padékvíz-elvezető rendszer 
épül. A Lőcsei úton szépen 
haladnak a csapadékvíz-el-
vezető rendszer kapacitásá-
nak bővítésével, ezzel párhu-
zamosan a Szovátai úton is 
rátértek a vízelvezetés kiépí-
tésére. Az ivóvízvezeték ki-
váltását befejezték, a gázve-
zeték süllyesztése és a bekö-
tések kiváltása várhatóan 
október végéig befejeződik 
majd. Amennyiben a gázve-
zetékkel és a csapadékvíz-
elvezetéssel jövő hónap végé-
ig végeznek, novemberben 
nekiállhatnak az útépítési 
munkáknak; ha az időjárás 
engedi, év végéig mind a két 
réteg aszfaltot szeretnék le-
teríteni, ha pedig hamarabb 
jön a téli, akkor a kötőréteg 
idén, a kopóréteg pedig jövő-
re kerül rá az útra.

QQ -k-

Jól vizsgázott 
a katasztrófavédelem
Szeptember 26-án, a reggeli órákban tűz ütött ki a 
MOL Dunai Finomító területén Százhalombattán, az 
itt felszabadult, az egészségre káros anyagokat tar-
talmazó égéstermékek veszélyeztették a lakosságot, 
elsősorban a Déli Lakótelep lakóit és az ott tartózko-
dókat. Bár a mostani csak gyakorlat volt, éppen azt a 
célt szolgálta, hogy mindenki tudja, mi a teendő éles 
helyzet esetén.

A jogszabályban foglal-
tak alapján, mivel Százha-
lombattán kőolaj-finomító 
és erőmű is működik, ezért 
kötelező rendszeresen kül-
ső katasztrófavédelmi gya-
korlatot tartani itt a szak-
hatóságoknak. A múlt szer-
dai akcióban, amelyet az 
Érd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és Százha-
lombatta Város Polgármes-
teri Hivatala szervezett, 
600 százhalombattai gyer-
meket kellett kimenekíteni 
a Szivárvány Óvodából és a 
Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolából, majd Ér-
den, az Arénában bizton-
ságba helyezni, hiszen vá-
rosunk van kijelölve befo-
gadó helyként ilyen helyze-
tekben.

Mint azt Sallai László, 
az Érd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője el-
mondta, a legkedvezőtle-
nebb forgatókönyvet vették 
számításba a szélirány és 
az égéstermékek terjedésé-
nek nagyságában azért, 
hogy ha hasonló történik 
élesben, akkor is fel legye-
nek rá készülve. Az akció-
ban a katasztrófavédelem 
mellett a rendőrség, a pol-
gárőrség, a tűzoltóság, a 
Magyar Vöröskereszt és az 
ÁNTSZ is részt vett.

– A gyakorlat során az 
irányítói törzs összehívá-
sa, a lakossági tájékozta-

tás, valamint a veszélyezte-
tett emberek elzárása és 
kimenekítése is a feladat 
része volt – mondta el Sal-
lai László.

– Buszokkal szerveztük 
meg a kimenekítést, kitele-
pítést, Érden pedig a befo-
gadási műveleteket mutat-
tuk be – tette hozzá az Érd 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője, aki úgy 
értékelte, hogy az intézmé-
nyek kiürítése szervezetten 
zajlott, és nem alakult ki 
pánikhelyzet.

– A szállítás is szervezet-
ten folyt, a rendőrség terü-
letzárást és forgalomirá-
nyítást hajtott végre, amely 
szintén összhangban folyt a 
kiürítéssel. Végső lépés-
ként pedig a befogadás is 
zökkenőmentesen történt, 
úgyhogy azt mondhatom, 
hogy eredményes volt a 
gyakorlat – értékelte Sallai 
László az akciót. 

A gyerekek a gyakorlatot 
láthatóan élvezték, egyál-
talán nem rémisztette meg 
őket a kitalált helyzet, szó-
fogadóan vonultak ki peda-
gógusaik utasításait követ-
ve az iskolából és óvodából, 
majd szálltak fel a szállítá-
sukra kirendelt buszokra, 
végül vonultak be az Aréná-
ba, ahol a polgárvédelem 
csokival és üdítővel várta 
őket.

QQ JAN

Az ovisokat a tűzoltók külön szórakoztatták, amíg Érden kellett 
várakozniuk: megmutatták a tűzoltókocsikat, sőt, még a darura is 
felengedték őket

A Szovátai úton épül a csapadékvíz-elvezetés
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Egy év, számtalan program
A közgyűlés előtt számolt be az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat elmúlt egy évének működéséről Fodor Enikő 
leköszönő diákpolgármester. 

Mint elmondta, rajta kívül 
két diák-alpolgármester és 
öt diákképviselő a tagja a 
testületnek, amely az elmúlt 
egy évben tizennyolc ülést 
tartott. Tízmillió forintos 
költség vetésükből több 
programot elindítottak, illet-
ve hajtottak végre: középis-
kolánként 120–120 ezer fo-

rinttal támogatták a szalag-
avatókat; összesen 500 ezer 
forint értékben támogatták a 
középiskolai diákstúdiókat; 
2,2 millió forintot fordítottak 
az általános iskolákban a ta-
nulást segítő, készségfej-
lesztő programokra.

180 úszóbérletet sorsoltak 
ki az általános iskolások kö-

zött, és 20 kondibérletet biz-
tosítottak a középiskolások 
számára. A Live Street Art 
rendezvényt 3 millió forint-
tal támogatták, az ennek ke-
retében meghirdetett fotópá-
lyázat nyertesének pedig 
100 ezer forintos ajándék-
utalványt ajánlottak fel.

A Kós szakképző iskola 
számára szívdiagnosztikai 
eszközt vásároltak. Az IFÖ 
vásárolt két defibrillátort is, 
1,4 millió forint értékben – 

egyiket a Batthyány 
iskola, másikat a 
Kós kapta. 

Az Ifjúsági Önkor-
mányzat az Érdi Di-
ákság Napja alkalmá-
ból 80 darab 5000 fo-
rintos könyvutalványt 
osztott szét az általá-
nos iskolák között, és 
20 darab kézilabda-
meccs-bérletet a kö-
zépiskolák között. 

Az IFÖ a Magyar 
Mozgáskotta Mód-
szer teljes óvodai 
készletével ajándé-
kozta meg a Tuscu-
lanum óvodát, közel 
háromszázezer fo-
rint értékben.

 n Á. Katalin

Búcsúajándék

Összesen félmillió forint 
értékben kapott stúdió-
technikai eszközöket a 
Gárdonyi gimnázium, a 
Kós szakképző iskola és a 
VMG az Ifjúsági Önkor-
mányzattól. 

Az eszközöket még a le-
köszönő testület vásárolta 
– az iskolák igényei alap-
ján – és adta át múlt szer-
dán. Mint Balázs Bence 
diákképviselő elmondta, a 
stúdiók támogatása már 
hagyomány az Ifjúsági 
Önkormányzatnál, és idén 
főleg hangtechnikai esz-
közöket kértek az intéz-
mények. 

– Nagy szükségünk van 
ezekre az eszközökre, mert 
rengeteg rendezvényünk 
van, éves szinten harminc-
negyven alkalommal han-
gosítunk, videózunk. Most 
is olyan eszközöket kér-
tünk, amelyek nagyon kop-
nak, fogynak – mondta tu-
dósítónknak Varga Zsolt, a 
VMG stúdióját vezető tanár, 
akitől megtudtuk azt is: az 
előző két évben fénytechni-
kát, hangkeverőt igényel-
tek, és az Ifjúsági Önkor-
mányzatnak köszönhetően 
mostanra minden olyan 
eszközt be tudtak szerezni, 
amire nagy szükségük volt.
 n ÁdÁm

Igen a Batthyány 2028 program célkitűzéseire
Érd közgyűlése ellenszavazat nélkül elfogadta a Batthy-
ány 2019–2028 fejlesztési program célkitűzéseit, és fel-
kérte a polgármestert, hogy széles körű társadalmi vitát 
készítsen elő és azt bonyolítsa le, majd annak eredmé-
nyét tárja a közgyűlés elé. Ez a társadalmi egyeztetés a 
napokban elkezdődött, egy kérdőív közzétételével.

A négy pilléren – gazda-
ságfejlesztés, intézményfej-
lesztés, infrastruktúrafej-
lesztés és a nemzeti vagyon 
hasznosítása – álló program 
vázát a város vezetői és a hi-
vatal szakértői állították 
össze. Az előterjesztés sze-
rint e tervek megvalósításá-
hoz mintegy 120 milliárd fo-
rint szükséges.

T. Mészáros András pol-
gármester elmondta: kiemelt 
figyelmet kell szentelni a 
gazdaságfejlesztési övezet 
létrehozására, hogy új mun-
kahelyek keletkezzenek, 
egyre kevésbé legyen Érd 
alvóváros, és több iparűzési-
adó-bevételhez jusson.

– Jelen pillanatban 40 
hektárt vásároltak meg az 
állam részéről a NIPÜF kép-
viselői a gazdaságfejleszté-
si övezet céljára. Reménye-
ink szerint a jövő év első fe-
lében a közművesítést is el-

végzik, majd elkezdődhet a 
terület betelepítése. Szeret-
nénk megszerezni egy 200 
hektáros területet is, hogy 
mire a 40 hektár betelepül, 
másutt folytatódhasson a 
fejlesztés, hiszen az ipar-
nak igénye van az ilyen öve-
zetekre – hangsúlyozta a 
polgármester, aki kifejezte 
reményét, hogy azzal az ál-
lami földterülettel kapcso-
latban, ahol az Elvira-major 
van, előbb-utóbb megszüle-
tik a kompromisszumos 
megoldás.

A Batthány 2028 program-
mal kapcsolatban szó esett 
az egészségügyi fejleszté-
sekről is, és a képviselők 
hangsúlyozták: kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani az út-
építésekre. Elhangzott az is, 
hogy fontos lenne egy új vá-
rosházi tömb – amely kultu-
rális igényeket is kielégít – 
létrehozása.

T. Mészáros And-
rás az ülésen el-
mondta: hamarosan 
befejeződik a térfi-
gyelőrendszer első 
kétszázmillió forin-
tos programjának 
vég rehajtása. A 
megfigyelőközpon-
tot már kialakítot-
ták – mind a rendőr-
ségnél, mind a Pol-
gárok Házában –, és 
a 136 kamerából 
már több mint het-
ven működik. A ka-
meraprog ramnak 
lesz folytatása is: itt 
a városi intézmé-
nyek, illetve közte-
rek kapnak majd 
nagyobb figyelmet.

Elhangzott az is, 
hogy a tervek szerint a Hiva-
talnok utcából a tüdőgondo-
zó a szakorvosi rendelő most 
felújított szárnyába költözik, 
a gyermekorvosok és a védő-
női szolgálat pedig a Hiva-
talnok utcai épületbe, annak 
felújítása és átalakítása 
után.

A képviselők megszavaz-
ták, hogy a város pályázatot 

nyújt be a papi földek – vagy-
is a záportározó és szabad-
időközpont – és a városköz-
pont közötti terület kerékpá-
ros közlekedésének fejlesz-
tése érdekében, valamint a 
Velencei út–Fehérvári út 2,2 
kilométer hosszú szakaszán 
kerékpársáv kialakítására 
és közterületi kerékpártá-
maszok építésére.

Mint Szűcs Gábor (MSZP) 
lapunknak az ülést követően 
elmondta: legfontosabbnak 
– csakúgy, mint a városveze-
tés – az ipari park és a helyi 
gazdaság fejlesztését, mun-
kahelyeket és bevételt gene-
ráló beruházás Érdre vonzá-
sát tartják, párhuzamosan 
az úthelyzet javításával.

Qn ÁdÁm K.

Fodor Enikőék minden korosztálynak igyekeztek támogatást nyújtani

Elsőként a Vörösmarty gimnáziumba érkeztek meg a mikrofo-
nok, állványok, kábelek, egyéb berendezések

Az erdmost.hu oldalon is elérhető az a konzultációs kérdőív, amelyet anonim 
módon kitöltve bárki elmondhatja véleményét, milyen fejlesztések legyenek 
Érden a következő 10 évben



A szívemre hallgassak vagy az eszemre? 
Érzelmeink és döntéseink logikája

Dr. Mérő László előadása  
végre Érden! 

Október 17-én kihagyhatatlan prog-
ram várja Érden a lélek dolgai iránt 
érdeklődő közönséget, ugyanis a nép-
szerű Nyitott Akadémia sorozat kere-
tében először találkozhatunk a Szepes 
Gyula Művelődési Központban az 
egyik legnépszerűbb magyar pszicho-
lógussal, Dr. Mérő Lászlóval. A remek 
humoráról és izgalmas, lényeglátó 
gondolkodásmódjáról ismert tudós 
előadásait országszerte mindenhol 
vastapssal köszöni meg a közönség.  

Mérő professzor az okos, igazán magas színvonalú lélektani 
ismeretterjesztés híveinek egyik nagy kedvence. (Könyvei 
megjelentek már angolul és németül is, és hamarosan várhatók 
az arab, orosz és kínai kiadások.) A neves szakember azoknak 
sem okoz csalódást, akik egy előadástól sok információt, hasz-
nos ismereteket várnak, de azoknak sem, akik szeretik az ért-
hető megfogalmazást, az érdekes sztorikat és a jó humort – 
ezek ugyanis mind az erősségei közé tartoznak.

Érdi előadásában azt mutatja meg nekünk, hogy valójában 
hogyan hozunk döntéseket – és hogyan lenne érdemes döntése-
ket hoznunk. Valóban észérvek alapján mérlegelünk, vagy csak 
hisszük ezt? Milyen szerepet játszanak egy tudatos döntésben 
az érzelmeink? Szabad-e a szívünkre hallgatni, vagy akkor 
tesszük jobban, ha inkább az eszünkre támaszkodunk? És mit 
tegyünk, ha egészen mást súg a szívünk, mint az eszünk? Mire 
törekedjünk: az elégedettségre vagy az optimumra? Mikor já-
runk jobban? Dr. Mérő László segít jól dönteni. 

A Nyitott Akadémia helyszíni standján – sok más, pszicholó-
giai témájú könyv mellett – kedvezményes áron lehet megvásá-
rolni Dr. Mérő László könyveit is, melyeket a szerző kérésre 
szívesen dedikál. 

Az előadásra jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu 
oldalon és személyesen, a Szepes Gyula Művelődési Köz-
pontban.  (x)
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A múló idő nyomában
Még a köznapi életben is tudjuk mérni ezredmásod-
perc pontosságig, mégis a legmegfoghatatlanabb 
mértékegység az idő, ami a kezdetektől a végső pilla-
natig keretet szab az életünknek. Próbáljuk bár tudo-
mányosan vagy akár a filozófia felől közelíteni, nehe-
zen fölfogható fogalmakba ütközünk, amelyek megér-
téséhez bizony útbaigazításra szorulunk. Ezt a segít-
séget adta meg az Érdi Csillagászati Klub tagjainak 
Oláh Zoltán, aki maga is amatőr csillagász, s nem 
mellesleg városszerte ismert órásmester.

Az idő a valóság változá-
sának, mozgásának egyik 
alapvető jellemzője, létfor-
mája. A periodikusan is-
métlődő jelenségek nyo-
mán született meg az 
egyenletesen múló idő fo-
galma. Az még iskolai ta-
nulmányainkból is rémlik 
talán, hogy az idő mérése a 
sumér civilizációig nyúlik 
vissza. Ez a rendszer a 
megszokott tízes alap he-
lyett hatvanas alapot hasz-
nál: 60 másodperc van egy 
percben – mint tudjuk –, és 
60 perc van egy órában, va-
lamint 360 nap (60×6) egy 
évben (néhánnyal kiegé-
szítve). E számrendszer-
ben a 12 is jelentős szám: a 
napnak 12 nappali és 12 éj-
szakai órája van (régen a 
napnyugta jelezte a nap vé-

gét), és 12 hónap van egy 
évben.

Az még mindig könnyen 
belátható, hogy az idő mé-
rése lényegében a Föld for-
gásán és keringésén ala-
pul, hiszen ez adja a nap-
palok és éjszakák, az év-
szakok váltakozását. Oláh 
Zoltán egy óráshoz illő 
pontossággal – van-e en-
nél fontosabb fogalom az 
idő mérésével kapcsolat-
ban – szedte csokorba az 
idővel kapcsolatos legfon-
tosabb fogalmakat és meg-
határozásokat, pedig nem 
kevés van belőlük. Hallot-
tunk a nap fogalmáról, a 
középnapról, az év megha-
tározásáról, zóna- és a vi-
lágidőről, a valódi és a kö-
zép szoláris időrendszer-
ről, de még azt is megért-

hettük, ha tudtuk, hogy mi 
az a fiktív ekliptikai kö-
zépnap.

Mindezekből nekünk a 
hétköznapokban legalább 
annyit érdemes tudnunk, 
ha másért nem, mert az 
egyre többször a hírek élé-
re kerülő óraátállítási vita 
kapcsán gyakran szóba ke-
rül majd, hogy a Föld időzó-
nákra van osztva, ame-
lyeknek legtöbbje pontosan 
egy órára van egymástól, 
és hagyományosan a UTC-
hez (Universal Time Coor-
dinated/Egyezményes ko-
ordinált világidő) viszo-
nyítják. Például Budapest 
idejét UTC+1-ként jelölik, a 
Párizstól Varsóig terjedő 
európai idősáv részeként.

Az időről szóló előadást 
remekül egészítette ki Si-
pos Kálmán, aki a bolygók 
mozgásáról beszélt, s el-
magyarázta, hogy – az idő-
vel, pontosabban a Föld for-
gásával, keringésével ösz-
szefüggésben – különböző 
időpontokban, évszakok-
ban miért látjuk máshol a 
csillagokat, s miért tűnik 
eltérőnek a mozgásuk. 

QQ –y–

Fény, szépség és férgek
Nem emlékkiállításnak volt tervezve Gosztola Gábor be-
mutatkozása az Érdi Galériában, de az elképzeléseket a 
sors olykor visszavonhatatlanul felülírja, így Novotny 
Tihamér művészeti író megnyitója egyben emlékezés 
volt az idén tavasszal, 77 éves korában elhunyt alkotóra.

Ez a tárlat abba a sorozat-
ba illik, amelynek keretében 
az Érdi Galéria bemutatja a 
szentendrei Vajda Lajos Stú-
dió művészeit. Gosztola Gá-
bor alapító tagja volt a társa-
ságnak, s egy ideig aktívan 
részt vett a közösség bemu-
tatkozásain – emlékeztetett 
rá Kéri Mihály, a galéria 
vezetője –, de aztán hosszú 

időre visszavonult, s csak az 
alkotásnak élt. Kéri Mihály 
szerint élete nagy részében 
magányos farkasként alko-
tott, s ez nemcsak a művé-
szeti élettől tartotta távol, de 
a közönség körében sem volt 
igazán ismert, így az Érdi 
Galéria mostani tárlata arra 
is hivatott, hogy közelebb vi-
gye Gosztola festészetét a 

művészetkedvelőkhöz, azét 
az alkotóét, akit Kéri szerint 
nem igazán lehet senkihez 
hasonlítani – hasonlóan 
Csontváryhoz és Kondor Bé-
lához –, annyira karakteres 
és egyedi művész volt.

A Novotny Tihamér és a 
művész felesége, György 
Judit által válogatott anya-
gon keresztül bepillantást 
kapunk Gosztola Gábor sajá-
tos világába, „amelynek for-
mai interpretálásával, leírá-
sának bonyodalmaival is 
nehezen birkózunk meg” – 
írja a művész exkluzív, 2012-
es katalógusának előszavá-
ban Wehner Tibor.

Novotny Tihamér megnyi-
tójával segítségünkre volt a 
művész képeinek megértésé-
ben Hamvas Béla sorait föl-
használva, amelyet Gosztola 
választott mottóul a már em-
lített katalógushoz: „Az em-
bernek három világa van: a 
szellem, a lélek és az élet. A 
szellem ősformája: a fény, a 
lélek ősformája: a szépség, 
az élet ősformája: a féreg. A 
fény sugárzik és végtelen, a 
szépség a világban alkot és 
megvalósul, a féreg a fényte-
len és szépségtelen termé-

szetben tenyészik.” Megfi-
gyelhetjük ezeknek az ősfor-
máknak, esztétikai minősé-
geknek egymásra épülő ré-
tegeit Gosztola képein is – 
teszi hozzá ehhez a szakem-
ber –, hiszen festményei va-
lóban fényből, szépségből, 
szenvedélyből, szenvedésből 
és elmúlásból szövődnek 
egységes egésszé. 

Maga a festő is ad támpon-
tot művészi törekvéseinek 

megértéshez azzal, hogy 
vallja: minden irányzat mel-
lékes, csak egy mérce van, a 
teremtett világ lényegének 
megragadása – a szépség 
kutatása. Mint bányamun-
kás a tárnák mélyéről – teszi 
hozzá ehhez Novotny – hozza 
felszínre a szépséget Gosz-
tola és teremti meg vele saját 
mitológiáját. 

A tárlat október 20-ig te-
kinthető meg. Q M. NagyGosztola Gábor: Eltérített erők

Gosztola Gábor: GOS ’79 (önarckép)
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Ne  feledje, idén is lesz tél!

Midász Autó Centrum
Elérhetőségek: Érd, Velencei út 35. • +36 20 394 32 12   midaszmuhely.hu

Autógumi értékesítés,  
javítás és csere.
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Irodalmi utak és utasok
Abból már kaptunk ízelítőt egy évadnyitó rendezvényen, 
hogy az érdi irodalomkedvelők nemcsak pihenéssel, de 
alkotó kikapcsolódással is töltötték a nyarat, ami a kör 
vezetőinek, szerkesztőinek bizony munkát is adott, 
hogy a szezonkezdetre megjelenhessenek az őszi kiad-
ványok, szám szerint négy: az aktuális IRKA-újság, az 
őszi tematikus füzet, a zsebkönyvsorozatban egy válo-
gatás az Utak és utasok pályázatra küldött anyagból, s 
mindennek a koronájaként a mintegy 200 oldalas 2018-
as Antológia.

A gazdag kiadványtermés 
lehetővé tette, hogy az IRKA 
és a KÉK tagjai szinte mind-
annyian publikáljanak több 
új vagy szívükhöz közelálló, 
netán valamiért aktuális 
munkát. Vagy éppen 
egy díjazottat.

Az Utak és utasok 
címet viselő zseb-
könyv ugyanis az 
IRKA házi pályázatá-
nak verseit és prózai 
írásait tartalmazza, 
amelyeknek a kiírás 
szerint konkrét vagy 
képzeletbeli utazá-
sokról kellett szólni-
uk. A témaválasztás-
ra jobbára irodalmi, 
de egyéb bölcseket is 
hoztak föl példaként a 
kiírók, ahogy az elő-
szavában is olvasha-
tó, például Buddhától 
egy idézet, ami talán 
legjobban kifejezi a 
pályázat lényegét: „A 
boldogsághoz nem ve-
zet út. Az út maga a 
boldogság.”

A régi tagok mellett termé-
szetesen újakkal is megis-
merkedhetünk az IRKA-új-
ság bemutatkozó rovatában, 
ahol ezúttal Valentin István 
vall magáról, aki amellett, 

hogy hegedül, versel is, még-
hozzá származása okán ma-
gyarul és németül egyaránt. 
S bemutatkozik Pazár Anna 
is üde, finom színekkel és 
könnyed vonallakkal dolgo-

zó festőként életszeretetet 
sugárzó képeivel.

Mondhatjuk, hogy az idei 
Antológiát Czabai Balázs-
nak ajánlják a szerkesztők, 
a kötet előszavában Daróci 

Lajosné klubvezető minden 
kertelés nélkül reneszánsz 
típusú mecénásnak nevezi a 
kert tulajdonosát, aki való-
ban önzetlenül teszi köz-
kinccsé – s fogadja be az iro-
dalmárokat és képzőművé-
szeket is, mintegy otthont 
adva nekik – az idén már 
arborétum elnevezéssel is 
büszkélkedhető tölgyesének 
csodáit. „Szponzorál, segít, 
lelkes. Igazi lokálpatrióta-
ként fáradhatatlanul szol-
gál: akár érdikumról van 
szó, akár a természetvédel-
misekről, az időjárásálló 

táblák készítéséről, 
kihelyezéséről, a tu-
risztikai egyesület-
ről, a sícsapatról vagy 
a bringásokról, vitor-
lázni és teniszezni 
szerető barátairól, 
madarakról, növé-
nyekről – írja a kötet 
szerkesztője.

A Poly–Art füzetek 
– ami valójában az 
IRKA szerzőinek ne-
gyedéves tematikus 
kiadványa – aktuális 
száma pedig mi más-
ról szólhatna szep-
temberben, mint az 
őszről, ami ha nehe-
zen is, de átveszi he-
lyét az elnyúló nyár-
tól hangos varjúkáro-
gástól kísérve, ahogy 
Novákovicsné Tóth 
Ica írja versében: 

„Sólyomszárnyon elszállt a 
nyár, / erőt vesz rajtam a le-
hangoltság, / az égen fekete 
varjúsereg száll, s károg a 
sok-sok gyászmadár.”

QQ (mnp)

Olvasnivalók őszi estékre

2018. október 20. (szombat) 14-17 óra

Interaktív tárlatvezetés korhű jelmezben
középkori játékok középkori mesterségek 

régészkedés           kézműves foglalkozások

Megérkezett a rossz idő, időszerű a váltás
Feltartóztathatatlanul jön a rossz idő, és ha tetszik, ha nem, 
hamarosan beköszönt a tél. Tudjuk, tapasztaltuk, hiszen 
így volt ez eddig is. A tél pedig hozza magával a havat, a 
latyakot és a jeget.

Mindannyian tudjuk, hi-
szen a média unásig mondja, 
hogy milyen előnyei vannak, 
ha téli gumit teszünk az au-
tónkra és milyen veszélyei, 
hogyha nem. De ez valóban 
egy olyan téma, amit nem le-
het elégszer elmondani. Télen 
járjunk téli gumival! A téli 
gumi nagy hidegben is megőr-
zi rugalmasságát, sok apró 
barázdájával jobban tud ka-
paszkodni az úton, ezáltal rö-
videbb a fékút, precízebb az 
irányíthatóság és semmi sem 
fontosabb ennél olyankor, 
amikor a jeges úton egy zebrá-
hoz közeledik az autó és lehet, 

hogy éppen a mi gyermekünk 
akar az úton átkelni.

Számtalan téli baleset oka 
és forrása a gépjármű kere-
keinek nem megfelelő tapadá-
sa, és sajnos hajlamosak va-
gyunk nem venni elég komo-
lyan ezt a tényt egészen addig, 
amíg meg nem történik a baj.

Ahogy a hideg idők beálltá-
val a lábunkat is téli cipőbe 
dugjuk, mert komfortosabb 
benne a haladás, mert nem 
csúszik annyira a havas, je-
ges úton ugyanúgy jár ez az 
autónknak is. A nem megfele-
lő cipő miatt megcsúszni és 
elesni sem egy kellemes do-

log, de valljuk meg őszintén, 
egy autó, ha megcsúszik, az 
sokkal nagyobb kárt tud csi-
nálni. 

Nem beszéltünk még a dolog 
anyagi oldaláról. Nem arra 
gondolok, hogy ha a csúszós 
úton összetörjük az autót, ak-
kor a javíttatás többe kerül, 
mint a téli gumi. Hiszen ha rá-
adásul meg is sérül valaki, az 
a kár pénzben ki sem fejezhe-
tő. Hanem arra, hogy ahogyan 
a hőmérő higanyszála lefelé 
kúszik, úgy kúszik fel a téli 
gumik ára is. Így azt gondo-
lom, hogy a legalapvetőbb spó-
rolási technika, ha még a sze-
zon beállta előtt megvásárol-
juk a téli kerekeket. Úgyhogy 
azt javaslom minden autózó-
nak, hogy irány a gumis és téli 
kerékre fel!
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Csáth Géza rendkívül sokol-
dalú tehetség volt, aki kitűnően 
hegedült, rajzolt, festett, írt, ze-
nekritikái, tárcái, novellái jelentek 
meg. Orvosi diplomát szerzett, 
komoly karriert jósoltak neki, or-
vosként dolgozott, közben maga 
is orvosi segítségre szorult.

Csáth életének fordulópontja 
1910. április 10-én reggel fél hat-
kor volt: ekkor használt először 
morfiumot, és ettől a perctől fog-
va nem tudott többé szabadulni 
káros szenvedélyétől. 

A Sötét örvénybe süllyedek cím 
jól tükrözi, milyen élmények vár-
ják az olvasót a visszaemlékezés 
olvasása közben: az író életének 
utolsó szakaszát ismerjük meg, 

amely, ahogy haladunk előre az 
időben, úgy lesz napról napra 
sötétebb, komorabb, remény-
telenebb. Az első háborús évek 
viszonylagos optimizmusa, a há-
ború igazságosságában való hit, 
házasságának boldog megélése 
fokozatosan eltűnt, és a folyamat 
végén már csak egy végtelenül 
önző, másokkal kevéssé törődő, 
önmaga tévképzeteibe beleőrülő 
ember sodródott a végzete felé. 
Néhányszor megpróbált kilépni a 
megszokott rutinból, különböző 
határidőkhöz kötötte a kábítósze-
rezéssel való szakítást. Percre pon-
tos naplót vezetett, amelyben na-
turalisztikus részletességgel tárta 
fel a történéseket: megtudjuk a 

beadott kábítószer pontos meny-
nyiségét, gyógyító munkájának, 
sőt szexuális életének részleteit is. 
A feljegyzések részletessége felté-
telezi, hogy tisztában volt bajának 
nagyságával, tudósként próbálta 
elemezni a helyzetet és felülkere-
kedni rajta, sajnos sikertelenül. 

Elrettentő példa Csáth Géza 
élete, megdöbbentő látni egy 
reményteljes élet leépülését, 
majd teljes összeomlását. A nap-
ló egyes részei még soha nem 
jelentek meg nyomtatásban, így 
tartalmuk különösen érdekes le-
het az olvasók számára.

A könyv megtalálható és köl-
csönözhető a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtárban.

KÖNYV

Csáth Géza: Sötét örvénybe süllyedek
Naplófeljegyzések és visszaemlékezések 1914−1919

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

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

2018
ŐSZMicimackó 

Színház

Jelentkezés és 
további információ a 

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

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

Előadások:
10 órakor óvodásoknak

14 órakor kisiskolásoknak

A székely menyecske 
meg az ördög - 

népmese FABÓK MANCSI 
BÁBSZÍNHÁZA 
előadásában

november 19.

a ZABSZALMA 
EGYÜTTES 

KARÁCSONYVÁRÓ 
KONCERTJE

december 17.

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

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

Csengő - bongó 
királyság 
mesejáték a

FOGI SZÍNHÁZA 

október 15.

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

Szerszámok precíz tárolása
A gyors és precíz munka-

végzés egyik alappillére a 
szerszámok tárolásában 
rejlik. Ugye milyen bosz-
szantó amikor a munkaidő 
fele a szerszámok és csava-
rok keresgélésével telik el? 
A múlt században nehéz és 
alaktalan fa szerszámoslá-
dák voltak a szerszámok 
rendszerezésére, szállítá-
sára. Erre ma már rengeteg 
praktikus ügyes megoldás 
létezik műanyagból vagy 
fémből. Az egykoron a szer-
viziparból ismert szortírozó 
rendszerek, szerszámos ko-
csik, átlátható fali szer-
számtartók megfizethetővé 
váltak és szép lassan le-
kúsztak a barkácsolók mű-
helyeibe is. Segítségükkel 
az alapvető szerszámok 
(kalapács, villáskulcs kész-

let, csavarhúzók, fúrók, csa-
varok, stb.) rendben tartha-
tóak, a szerszámos kocsival 
még oda is húzhatjuk egy 
mozdulattal ahol szerelni 
szeretnénk. A perforált le-
mezes fali szerszámtartó 

rendszerek satupad fölé 
szerelve hasznos és prakti-
kus kiegészítői a barkács 
saroknak. Nagy előnyük, 
hogy akár több egységet is 
felszerelhetünk eg ymás 
mellé vagy alá és így bővít-
hetjük a szerszámtároló ka-
pacitást.
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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

20
62

61

 5 cm 399 Ft/m2 

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

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1949 Ft/m2

6 cm 2124 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2474 Ft/m2

10 cm 2824 Ft/m2

12 cm 3174 Ft/m2

14 cm 3524 Ft/m2

15 cm 3699 Ft/m2

16 cm 3874 Ft/m2

18 cm 4224 Ft/m2

20 cm 4574 Ft/m2

komplett rendszer 1,5, 
szilikon vakolattal:   10 cm 

 15 cm

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

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

6 cm 2419 Ft/m2

7 cm 2628 Ft/m2

8 cm 2837 Ft/m2

10 cm 3255 Ft/m2

12 cm 3673 Ft/m2

14 cm 4091 Ft/m2

15 cm 4299 Ft/m2

16 cm 4509 Ft/m2

18 cm 4927 Ft/m2

20 cm 5345 Ft/m2
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Élet a műanyagok közt
Tényleg olyan gáz a műanyag? Ezzel a provokatív kér-
désfeltevéssel hirdették meg az Érdi Ökofilmklub szer-
vezői az évad első programját, amelyen a Földünk, a mű-
anyag bolygó című osztrák–német dokumentumfilm le-
vetítése után Merza Péter, a Humusz (Hulladék Munka-
szövetség) alelnöke és oktatási programvezetője kalau-
zolt el bennünket a műanyagok világában, azaz helye-
sebben: műanyag világunkban. 

El tudjuk képzelni életün-
ket műanyag nélkül? Ve-
gyünk csak egy szokásos 
reggelt: mivel mosnánk fo-
gat, mi ébresztene, miből la-
pátolnánk ki a joghurtot, és 
milyen játékokat kellene 
gyorsan összedobni, hogy 
nagyjából rend legyen a gye-
rekek szobájában?

Werner Boote 2009-es do-
kumentumfilmje, a Földünk, 
a műanyag bolygó azt 
mutatja be, hogy éle-
tünk minden szegletét 
ma már a műanyag 
uralja. Amivel semmi 
baj nem lenne, ha nem 
lenne a műanyag káros 
az egészségre. Mert-
hogy az élelmiszere-
ken, a kozmetikumo-
kon, végül pedig a mik-
roműanyaggal szeny-
nyezett vizeken keresz-
tül a műanyag ma már 
mindenkinek a vérében 
megtalálható – többek 
közt túlsúlyt, asztmát, 
meddőséget okozva. És 
akkor még nem is be-
széltünk a műanyag 
hulladék kérdéséről, 
azaz arról, hogy a most 
eldobált műanyag ka-
catok évszázadok alatt 
sem bomlanak le, leg-
feljebb csak széttöre-
deznek mikroműanyaggá.

Persze vannak kezdemé-
nyezések: akadnak orszá-
gok, ahol betiltották az egy-
szer használatos műanyag 
zacskók, evőeszközök és 
szívószálak gyártását, vagy 
ahol újra bevezették a betét-
díjat éppen a műanyag sze-
mét megfékezése érdeké-
ben. A film azonban nem a 
hulladékra koncentrál első-
sorban, hanem arra a több 
száz tanulmánnyal alátá-
masztott tényre, hogy példá-
ul az élelmiszerek csomago-
lására használt műanyag 
egészségkárosító lehet. A 
mozi azt is bemutatja, a mű-
anyaglobbi olyan erős, hogy 
az összetevők üzleti titok-
nak számítanak, és magá-
nak az ENSZ-nek is hosszú 
évek alatt sikerült azt elér-
nie a gyártóknál, hogy a 
több száz lehetséges össze-
tevőből 12-t nyilvánosságra 
hozzanak. Köztük a BPA-t. 

Nagy előrelépés volt, már 
a film bemutatása után, 
2011-ben az, amikor az Euró-
pai Unió betiltotta a biszfe-
nol-A-t (BPA) tartalmazó 
műanyag cumisüvegek gyár-
tását, mert rájöttek, hogy a 
vegyi anyag befolyásolja a 
hormonháztartás és az im-
munrendszer működését, to-
vábbá szerepe lehet a szív- 
és érrendszeri betegségek, 

májproblémák, a cukorbe-
tegség és a tumorok kiala-
kulásában is. Sőt, korlátoz-
ták az élelmiszerekkel érint-
kező műanyag csomagolá-
sok BPA-mennyiségét is, 
mert a vegyi anyag lassan, 
de biztosan beleoldódik az 
ebbe csomagolt élelmiszerbe 
is, főleg hő hatására. Ugyan-
akkor egyes elemzések sze-
rint a BPA helyettesítésére 
használt vegyi anyagok 
ugyanolyan egészségkárosí-
tó hatásúak. 

Mi hát a teendő? Nyilván 
nem utánozhatjuk a rende-
zőt, aki a filmben a kamerák 
előtt teleragasztott egy na-
gyobb boltban egy tucat mű-
anyag csomagolású termé-
ket azzal, hogy: „A műanyag 
öl”. De például azt megtehet-
jük, hogy megnézzük, mi-
lyen típusú műanyagba van 
becsomagolva az élelmiszer, 
amit veszünk. Erre buzdított 
Merza Péter is a film utáni 

beszélgetés során, akitől 
megtudhattuk, hogy a mű-
anyag csomagolásokon a 
nyilakkal körbevett három-
szögben található számok 
lehetnek az irányadók eb-
ben.

– Az 1-es, a 2-es, a 4-es és 
az 5-ös számmal jelölt mű-
anyagok szelektíven gyűjt-
hetők és újra feldolgozha-
tók. A 3-as számmal jelölt 
PVC viszont akármilyen 
széles körben is elterjedt – 
sok gyerekjáték, fólia, csi-
pesz, vízvezetékcső, gyó-
gyászati segédeszköz ké-
szül belőle –, az alapanyaga 
az egészségre káros és ve-
szélyes vinil-klorid, ami 
többek közt növeli a mutáci-

ók gyakoriságát, születési 
rendellenességet okozhat, 
rombolja az immunrend-
szert. Nem lehet újrahasz-
nosítani sem. Mint ahogy a 
6-os számmal jelölt poliszti-
rolt sem, aminek a veszé-
lyes méregnek számító ben-
zol, etilbenzol és sztirol az 
alapanyaga – tudhattuk 
meg a Humusztól, aminek 
célja, hogy Magyarorszá-
gon a fenntartható, termé-
szeti erőforrásokkal taka-
rékosan bánó életmód napi 
gyakorlattá váljon.

Ha egy tucat dolgot ké-
nyelmesebbé tesznek is éle-
tünkben a műanyagok, és ha 
nem is tudjuk már visszafor-
dítani az idő kerekét, figyel-
jünk egészségünkre és a 
környezetünk védelmére, 
hogy ne öljön meg minket 
műanyag világunk, és mi se 
pusztítsuk el műanyaggal vi-
lágunkat.

QQ Jakab-aponyi noémi

Werner Boote 2009-es dokumentumfilmje, a Földünk, a műanyag bolygó 
azt mutatja be, hogy életünk minden szegletét ma már a műanyag uralja
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütör-
tök 12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
„SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG!”
Hazudni tudni kell!
Zenés vígjáték
Október 14-én, vasárnap 15 órakor

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
Csengő-bongó királyság
Mesejáték a Fogi Színház előadásában
Előadások: 10 órakor óvodás, 14 órakor 
kisiskolás csoportoknak
Október 15-én, hétfőn

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Guzsalyas kézműves klub kiállítása
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodálatos tájakon
Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető október hónapban

KAMARATEREM
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
Móczár Csaba könyvbemutatója 18 órakor
Október 12-én, pénteken

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

Információ:  Bakó Beatrix  

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
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Kerekítő
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor
Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Újpétery Elemér életútja
Előadó dr. Kubassek János igazgató
Október 9-én, kedden 17 órakor

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVVÁLOGATÁS
2018 a családok éve alkalmából
Október hónapban

PROGRAM
Író-olvasó találkozó Urbán Lászlóval
A szerző Szabó Magdáról szóló kötetének 
bemutatója
Október 10-én, szerdán 17 órakor

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

ZENEI KÖNYVTÁR
PROGRAM
Angol nyelvi társalgási klub
Október 9-én, kedden 18 órakor

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

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

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

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

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

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

TÁRLAT
„artériáimat hátrahagyom”
Gosztola Gábor (1945–2018) képzőmű-
vész-költő emlékkiállítása
Megtekinthető október 20-ig

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
Anya-baba klub
Október 9-én, kedden 10 órakor
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő és regeneráló tréning
Október 10-én, szerdán 10 órakor
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

ELŐZETES
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
Október 18-án, csütörtökön 9 órakor
Ökofilmklub
Az „Atomcsapda” c. dokumentumfilm 
vetítése
Október 19-én, pénteken 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 8., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság    
 Érd–Mosonmagyaróvári KC SE
20:40 kor kontroll Percek 15. rész
 Miért baj, ha édesszájúak vagyunk?  
21:00 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:30 bibliai Szabadegyetem 28/90. rész
22:20 Fogadó-óra
22:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 tűzijáték

Október 9., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép
 kulturális magazin
20:00 JAZZ
20:50  Vámos Miklós beszélgetős műsor 
 41. rész 2002    
 Kovács András költő     
21:45 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–MÉNFŐCSANAK ESK
23:25 Műábránd 
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 tűzijáték

Október 10., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 29/90. rész
20:50 Dr. Szoboly Zoltán a mártír                                           
 dokumentumfilm
22:20 Székesfehérvár 1956
 dokumentumfim  
22:05 Sztárportré 165. rész
23:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!

00:05 Fény-kép
 kulturális magazin 
00:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:50 Híradó
01:05 tűzijáték

Október 11., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd eXtrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Sztárportré 165. rész
20:35  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság    
 Érd–Mosonmagyaróvári KC SE
21:45 kempo  
 sportmagazin
22:00 kor kontroll Percek 15. rész
 Miért baj, ha édesszájúak vagyunk?  
22:20 Fény-kép
 kulturális magazin
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 Párbeszéd eXtrA
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 tűzijáték

Október 12., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00 kor kontroll Percek 15. rész
 Miért baj, ha édesszájúak vagyunk?   
20:20 két Székely  
 portréfilm
21:20 Dr. kubassek János előadása
 Emigráns tudósok négy világrészen
22:10 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:40 Fény-kép
 kulturális magazin 
23:10 Mozgás sportmagazin

23:40 Dr. Stenczinger Norbert előadása
 Az 1956-os forradalom eseményei Érden
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 tűzijáték

Október 13., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 kor kontroll Percek 15. rész
 Miért baj, ha édesszájúak vagyunk?
19:50 Fény-kép
 kulturális magazin
20:20 Mozgás sportmagazin
20:50 Sztárportré 166. rész
21:20 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:50 Dr. Szoboly Zoltán a mártír
 dokumentumfilm                                             
23:20 Székesfehérvár 1956
 dokumentumfim
23:35 bibliai Szabadegyetem 29/90. rész
00:55 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
01:25 tűzijáték

Október 14., 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 két Székely  
 portréfilm
22:00 Dr. kubassek János előadása
 Emigráns tudósok négy világrészen
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Fény-kép
 kulturális magazin
23:50 Dr. Stenczinger Norbert előadása
 Az 1956-os forradalom eseményei Érden
00:05 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:35 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
01:05 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.

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

MÚZEUMBARÁT KÖR
PROGRAM

Dr. Kubassek János

Az előadásra minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

www.foldrajzimuzeum.hu

Újpétery Elemér tudós diplomata

életútja Bajától a Sándor palotáig,

a lisszaboni követségtől Dél-Afrikáig

geográfus, tudománytörténész, 

igazgató (Érd, Magyar Földrajzi Múzeum)

2018. október 09. (kedd) 17.00 óra

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd MJV Szociális Gondozó Központ

gazdasági vezető (vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
a vezetői megbízás határozott időre 
(2018. 11. 0–2023. 10. 31.), 5 évig 
szól.
A munkavégzés helye: Pest 
megye, 2030 Érd, Emma u 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 11. §-ban megha-
tározott feladatok elvégzése az Érd 
MJV Szociális Gondozó Központnál 
mint önállóan működő és gazdálko-
dó 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 rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola;
•	 368/2011. (XII.31.) Korm. 

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

•	 a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (Szt.) 150. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti felada-
tok ellátásában költségvetési 
szervnél legalább ötéves 
igazolt szakmai gyakorlat-
tal, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítéssel 
vagy felsőoktatásban szerzett 
gazdasági szakképzettséggel 
kell rendelkeznie;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása;

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

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

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 magyar állampolgárságú, 

vagy külön jogszabály szerint 
a szabad mozgás és tartóz-
kodás jogával rendelkező, 

illetve bevándorolt vagy 
letelepedett.

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

tósági erkölcsi bizonyítvány;
•	 iskolai végzettséget tanúsító 

diploma, iskolai végzettséget 
igazoló bizonyítvány máso-
lata;

•	 a nyilvántartásba vételt 
igazoló okirat(ok) másolata;

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

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

A beosztás betölthetőségének 
időpontja: 2018. november 1.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. október 11. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Érsek Sándorné 
nyújt, a 06-20-562-7290-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: postai úton, a pályázatnak 

Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
tere címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 14/9930-16/2018., 
valamint a beosztás megnevezését: 
gazdasági vezető.
A pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázatokat postai 
úton, a mellékletekkel együtt 3 
nyomtatott példányban, fizetési 
igény megjelölésével kérjük be-
nyújtani.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. október 31.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
•	 a beosztás betöltéséről az 

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

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

•	 a vezetői megbízással egy-
idejűleg létesülő közalkalma-
zotti jogviszony esetén három 
hónapos próbaidő kerül 
kikötésre.

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 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képe-
sítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátan-
dó feladatkörök: 1. sz. melléklet 
1. pont.
Ellátandó feladatok: A költségve-
tési szervek belső kontrollrendsze-
réről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
15. § (7) bek. a.) pontja alapján Érd 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 
három költségvetési intézményének 
vezetői részére megállapításokat és 
javaslatokat megfogalmazni a bizo-
nyosságot adó ellenőrzések és/vagy a 
tanácsadói tevékenység keretében. A 
belső ellenőrzési tevékenység során a 
jogszabályoknak és a belső szabályza-

toknak való megfelelést, a tervezést, 
gazdálkodást és a közfeladatok 
ellátását vizsgálni. A három intéz-
ménynél 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 megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közszol-
gálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
Érd Megyei Jogú Város Polgármes-
teri 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 vég-
zők nyilvántartásba vételéről 

szóló kormányrendelet szerinti 
szakképzettség;

•	 vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és okleveles 
pénzügyi revizori, pénzügyi-
számviteli szakellenőri, ellen-
őrzési szakelőadó, okleveles 
könyvvizsgálói, költségvetési 
ellenőri, mérlegképes könyve-
lői, a Belső Ellenőrök Nemzet-
közi Szervezetének okleveles 
belső ellenőri, az Information 
Systems Audit and Control 
Association (ISACA) Nemzet-
közi Szervezetének okleveles 
informatikai rendszerellenőri 
(CISA), közigazgatási gazdál-
kodási és ellenőrzési szakértői, 
költségvetési ellenőri, felsőfokú 
államháztartási, államháztar-
tási gazdálkodási és ellenőrzési, 
elektronikus információbizton-
sági vezetői, integritás tanács-
adói szakképesítés;

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

CXCV. törvény 70. § (5) bekez-
dése szerinti nyilvántartásban;

•	 költségvetési szervnél szerzett 
legalább 2 éves ellenőrzési, 
költségvetési, pénzügyi, szám-
viteli szakmai tapasztalat;

•	 felhasználói szintű MS Office 
irodai alkalmazások;

•	 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatási szakvizsga 

megléte;
•	 belső ellenőri gyakorlat;
•	 önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: 
•	 rendszerezett problémameg-

oldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtu-
dat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. ren-

delet 1. melléklete szerinti 
szakmai önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata;

•	 motivációs levél;
•	 a pályázó nyilatkozata a 

vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalására 
vonatkozóan;

•	 pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a közszolgá-
lati 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 Polgár-
mesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosítószámot: 
14/9930-17/2018., valamint 
a munkakör megnevezését: 
intézményi belső ellenőr.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos 

egyéb lényeges informá-
ció: a kinevezés feltétele 
a Kttv. 42. § (1) bekezdése 
szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány. A kinevezés ha-
tározott időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Érd megyei Jogú Város közigazgatási területén

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a 151/2018.(VI.28.) hatá-
rozata alapján Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátásá-
ra pályázatot ír ki.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
1. A kiíró neve, címe, telefon- és 

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

2. Az eljárás tárgya:
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén autóbusszal végzett me-
netrend szerinti helyi személyszállí-
tási közszolgáltatás ellátása köz-
szolgáltatási szerződés keretében, 
ezenkívül a szükséges menetrenddel 
kapcsolatos információk, jegyek és 
bérletek árusításának biztosítása. 
A személyszállítást meghatározott 
menetrend szerint kell végezni.
A részletes követelményrendszert, 
az alkalmassági feltételeket, 
valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges információkat a pályázati 
kiírás tartalmazza.

3. A pályázaton való részvétel 
feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályá-
zóként részt vehetnek azon belföldi 
vagy külföldi székhelyű gazdálkodó 
szervezetek, egyéni vállalkozók vagy 
ezeknek konzorciumai, amelyek 
megfelelnek a pályázati kiírásban 
foglalt feltételeknek. Az Európai 
Gazdasági Térségen kívüli
székhellyel rendelkező szolgáltató 
csak abban az esetben vehet 
részt, ha országában is biztosított 
a menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben a nemzeti elbánás a 
külföldiek számára.  Közszolgáltatási 
szerződés csak a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény sze-
rint átlátható szervezetnek minősülő 
közlekedési szolgáltatóval köthető.

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

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

6.  Az elbírálás módja és szem-
pontjai:
Az önkormányzat illetékes bizottsá-
gainak javaslata alapján a pályázat 
eredményének értékelése a 2018. 
októberi közgyűlésen történik.
A pályázati kiírásban meghatározott 
alkalmassági követelmények és bírá-
lati szempontok alapján az összes-
ségében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó pályázóval köthető meg a 
közszolgáltatási szerződés.

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

8. A szolgáltatás megkezdésének 
határnapja: 2019. január 1. 

9. A szerződés időtartama: 2019. 
január 1. napjától 2020. decem-
ber 31. napjáig.

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

300/276 melléken,
•	 Személyesen a Városfejlesz-

tési és Városüzemeltetési 
Irodánál, ügyfélfogadási 
időben:

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

Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: „A nemzeti köznevelésről szóló” 
2011. évi CXC. törvény 66.§(1) és a 66/A 
bekezdéseiben foglaltak alapján óvodape-
dagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményeiben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VII.30.) Korm. rendelet vonatkozó rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola, óvodapedagógus;
•	 magyar állampolgárság;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások);
•	 felhasználói szintű Levelező rend-

szerek (LotusNotes, Outlook);
•	 felhasználói szintű Internetes 

alkalmazások;
•	 szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
•	 kiváló szintű precíz, pontos mun-

kavégzés;
•	 kiváló szintű szakmai tudás;
•	 kiváló szintű innovatív, kezdemé-

nyező;
•	 kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 érvényes közalkalmazottaknak szóló 

erkölcsi bizonyítvány;
•	 végzettséget igazoló okiratok 

másolata;
•	 fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. október 18.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 postai úton, a pályázatnak a Érdi 

Kincses Óvoda címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Edit utca 
3.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 533/2018, vala-
mint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus;

•	 elektronikus úton Szénásiné Mészá-
ros Márta részére a kincses@erd.hu 
e-mail címen keresztül;

•	 személyesen Szénásiné Mészáros 
Márta részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Edit utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. október 22.

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.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk  
2018. október 13-án, szombaton ZÁRVA tart.

2018. október 13-án az ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepna-
pokon megszokott rend szerint vehető igénybe az alábbiak szerint:

Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum (2030 Érd, Szabadság tér 9.)
Telefonszámok:

Felnőtt ügyelet: 23-365-274
Gyermek ügyelet: 23-365-770

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Közérdekű felhívás

„Érd Város Szociális Munkájáért Díj”
odaítélésére

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományoz-
ható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkor-
mányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján Érd Város Szo-
ciális Munkájáért Díj adományozható a város szociális ellátása 
érdekében végzett példaértékű munkát, valamint az eleset-
tek gondozásában kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző 
személyek, közösségek részére.
Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj odaítélésére a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság tesz javaslatot, az elismerés adományozásáról a 
Közgyűlés a bizottság javaslata szerint dönt. Az elismerés átadására a 
Közgyűlés novemberi ülésén kerül sor.
A javaslatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak címezve, a 
Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára kell benyújtani személyesen 
az Érd, Budai út 8. szám alatt, vagy postai úton a 2030 Érd, Alsó utca 
1. címre.
Benyújtási határidő: 2018. október 15.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Közérdekű felhívás
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A tánc a sikeres öregedés titka
Amíg szól a zene, muszáj fölkelni és táncolni – szól a 
mondás –, még idősebb korban is igaz ez, mi több, meg is 
fordíthatjuk a szólást oly módon, hogy minél tovább va-
gyunk hajlandók fölkelni és táncolni, annál tovább szól 
nekünk a zene, ahogy erre a Szenior Akadémia legutóbb 
előadásán Novák Mária is fölhívta a figyelmet, márpedig 
ő tud egyet s mást erről, mert azon túl, hogy geronto-
andragógus szeniortréner, mi több, szeniortánc-oktató 
is egyben.

A testmozgás jelentőségé
ről aligha kell bárkit is meg
győzni, még az is helyeslően 
bólogat az érvekre, akit ki
robbantani sem lehetne ké
nyelmes foteljéből egy kis 
edzés kedvéért. Bár nem árt 
mindjárt az elején a fogal
makat is tisztázni, ahogy 
Novák Mária is tette. Mert 
egy dolog a fizikai aktivitás, 

amolyan ernyőkifejezés, 
amibe belefér, ha olykor vég
zünk valamilyen mozgást, a 
testedzés viszont előre meg
tervezett, ismétlődő moz
gásprogram, és legfőképpen 
rendszeres. Az ilyenfajta te
vékenység nem pusztán a 
testünket tartja fitten, nem
csak az elhízástól – s ezzel 
krónikus betegségek sorá

tól, mint a magas vérnyo
más, a cukorbetegség – óv 
meg, hanem mentálisan is 
karbantart minket, oldja a 
stresszt, kiegyensúlyozottá 
tesz, azaz hozzájárul a sike
res öregedéshez – tanultunk 
egy újnak ható fogalmat –, 
tehát a mozgásról az időseb
beknek sem szabad lemon
daniuk. Annál is inkább, 
mivel izomrendszerünk 30 
éves kor fölött el kezd visz
szafejlődni, s bármily hihe
tetlen is, a negyedik globális 
halálozási ok a fizikai inak
tivitás. 

Létkérdés hát, hogy minél 
működőképesebb állapot
ban tartsuk testünket, ami 
nem jelenti azt, hogy min

denki induljon maratoni fu
tóversenyeken vagy kemény 
edzőtermi tréningeken kí
nozza magát, vannak ennél 
komfortosabb mozgásfor
mák is. Például a tánc! Egy
re gyakoribb az ilyen, több
nyire szenior örömtánc név
re keresztelt lehetőség – a 
parkvárosi közösségi ház
ban is működik ilyen cso
port –, vagy egyéb tánccal, 
tehát zenével kombinált, ki
fejezetten idősebbek részére 
„koreografált” mozgásfor
ma, amelyek amellett, hogy 
kímélő módon edzenek, lel
kiszellemi örömöt is okoz
nak, Olyannyira, hogy állí
tólag tudományosan igazolt, 
hogy például a demencia, az 
időskori leépülés elkerü
lésében, késleltetésében a 
biciklizésnek, az úszásnak 

a futásnak, de még a golfnak 
is nagyjából 0 százaléknyi 
szerepe van, ezzel szemben 
a tánc 70 százalék fölötti 
arányban veheti ki részét 
ebből a küzdelemből, meg
előzve az olvasást (35%) és a 
keresztrejtvényfejtést (44%) 
is. Mindez annak tudható 
be, hogy olyan sokrétű moz
gásról van szó, amelynek 
során számos dologra kell 
egyszerre figyelnünk, mint 
a zene, a ritmus, a partne
rünk, tehát nemcsak az iz
mainkat aktivizáljuk, ha
nem az agyunkat is, miköz
ben még endorfin – boldog
sághormon – is jócskán föl
szabadul.

Muszáj tehát fölkelni és 
táncolni, hadd szóljon soká
ig a zene!

QQ –y–

Jó bor az óbor
Múlt szerdán tartotta szüreti mulatságát az Időseket 
Ellátó Központ: zenével, tánccal, énekkel, finom 
uzsonnával ünnepeltek a nyugdíjasok.

– Hogy miért jó ez a szü
reti mulatság? Jól mula
tunk, beszélgetünk, ismer
kedünk egymással. Öröm
mel veszünk részt a progra
mokon, mert jó társaság
ban lenni. Ha a táncot már 
nem is engedi a lábunk, lel

kileg feltöltődünk – mondta 
mosolyogva, egymás szavá
ba vágva két idős hölgy – 
mindketten Ilonák –, akik a 
Jázmin utcai Idősek Klubjá
ból érkeztek a Szociális 
Gondozó Központ Időseket 
Ellátó Központja szerve
zésében tartott szüreti mu
latságra. A több évtizedes 
hagyományra visszatekin
tő rendezvényt idén is az 
Idősek Bentlakásos Ottho
nában tartották, az itt élők 
és a nappali ellátásban ré
szesülők számára. 

Mint Érsek Sándorné 
tagintézményvezető la
punknak elmondta, az idő
sek nagyon kedvelik azokat 

a rendezvényeket, amelyek 
fiatalkorukra, a régi időkre 
emlékeztetik őket. Az ott
honnak vannak olyan, ágy
ban fekvő lakói is, akik már 
nem mobilizálhatók; ha a 
mulatságon nem is tudtak 
részt venni, ők is örültek az 

ünnepi uzsonnának, a po
hárka bornak. Aki pedig ott 
volt az otthon ebédlőjében, 
örülhetett a társaságnak, a 
szépen feldíszített aszta
loknak, amelyek mellett 
más volt üldögélni ezen a 
délutánon, mint más hét
köznapokon. 

Annál is inkább, mert a 
szervezők programról is 
gondoskodtak: a Kariati
dák Görög–Magyar Nők 
Kulturális Egyesülete gö
rög népdalokkal és táncok
kal szórakoztatta az időse
ket, majd Rozbora András 
és zenekara muzsikált a 
szépkorúaknak.

QQ ÁK

„Ér den jó nyugdíjasnak lenni”
Idén is megünnepelték az érdi nyugdíjasokat az idősek 
világnapja alkalmából, amelyet ezúttal rendhagyó mó-
don két napra szerveztek. Az elmúlt években ugyanis 
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott a program iránt, 
és korábban sokan nem jutottak be a helyek korlátozott 
száma miatt.

Az Idősügyi Tanács idén is 
zenés programmal kedves
kedett az érdi szépkorúak
nak, akiket a Szepes Gyula 
Művelődési Központba invi
táltak az idősek világnapja 
alkalmából, szeptember 27
én és 28án. Az eseményen T. 
Mészáros András polgár
mester is jelen volt, nyitóbe
szédében az idősek felé irá
nyuló tiszteletről beszélt.

– Ahogy Sütő András is fo
galmazott, „a világ nem ve
lünk kezdődött”, azt hiszem, 
ezt minden közösségnek tu
domásul kell vennie. Minden 
közösségnek oda kell figyel
nie azokra, akik előttük jár
tak. Múlik az idő és ennek 
ellenére vagy éppen ezért 
egyre nagyobb megbecsü
lést kell kapniuk az idősek

nek az unokáktól, a gyerme
kektől és ilyen módon a kö
zösségtől is, ettől a várostól 
is. Ennek a tiszteletnek, en
nek a köszöntésnek az a lé
nyege, hogy ezt minél több 
ember számára egyértelmű
vé tegyük és tudomására 
hozzuk. Az időseket meg kell 
becsülni, az idősektől tanul
ni kell, az idősek példáját fi
gyelembe kell venni, és so
rolhatnám mindazt a jót, 
amit önöktől kapnak unoká
ik, gyermekeik, környeze
tük. Ha ezt nem vesszük ész
re, akkor rossz gazdái va
gyunk a saját életünknek – 
mondta el ünnepi beszédé
ben a polgármester.

T. Mészáros András arról 
is beszélt, hogy Érden igye
keznek az idősebb korosz

tály igényeit is figyelembe 
venni, és arra is buzdította a 
jelenlévőket, hogy ha bármi
ben hiányt szenvednek, for
duljanak bizalommal a vá
rosvezetéshez.

Druzsin József, az Idős
ügyi Tanács tagja az érdi 
idősek közösségi életéről be
szélt, hiszen a városban je
lentős a nyugdíjasklubok 
száma.

– Érden jó nyugdíjasnak 
lenni, mert van tizenkét 
nyugdíjasklub, akik igye
keznek összefogni a nyugdí
jasokat, emellett a város 
költségvetésébe is egyértel
műen beveszik a nyugdíja
soknak adandó pénzössze
get, így szerencsére tudunk 
gazdálkodni és színes prog
ramokat szervezni, sok szép 
helyre elvinni az időseket – 
mondta el Druzsin József.

A program végén az Idős
ügyi Tanács minden részt
vevőnek egy szál rózsával 
kedveskedett.

QQ Győri Lívia

Más volt üldögélni ezen a délutánon, mint más hétköznapokon

Az eseményen Simonyi Krisztina és Zsiga László színművészek léptek fel, örökzöld slágerekkel köszönt-
ve az érdi nyugdíjasokat  (Fotó: Boros Sándor)
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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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Érd, 
Szabadság 

tér 12. 
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:  

hétfőtől péntekig  
8.30-16 óráig

Telefon:  
06-23/520-117

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

szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Ha örökbe fogadná Jolánkát vagy Bustert, vegye fel 
a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 
30 276 6071 vagy 06 30 910 6987, E-mail: siriusalapit-
vany@gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalál-
ja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- 
és Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 10403136-49534949-49521015.

Gaz  dikereső

Jolánka 2 év körüli, kedves, 
élénk, közepesre nőtt, ivarta-
lanított szuka. Más kutyákkal 
általában jól kijön, játékos, 
de egyedüli kedvencként is 
megállná a helyét. Emberba-
rát, a gyerekeket is szereti, a 
labdát visszahozza.

Buster 4 év körüli, nagytestű, 
aktív, ivartalanított kan ku-
tyus. Erős testalkatú, játékos, 
jóindulatú, emberbarát. Ker-
tes házban élne szívesen, fő-
leg, ha sétákra is viszik. Nagy-
termetű szukákkal általában 
jól megfér.

Fut ásból raknak fészket
Kétszáznegyvenen futottak szombaton a Fészek Gyer-
mekvédelmi Egyesület javára szervezett, a város által 
támogatott jótékonysági futáson. A résztvevők adomá-
nyaiból 346 020 forint gyűlt össze a helyszínen, amit az 
egyesület felújítási munkákra fordít majd.

Bár az idő borús, aki eljött, 
hogy támogasson minket, 
annak a szívében biztos, 
hogy süt a nap – fogalmazott 
lapunknak Biri Imre szerve-
ző, akitől megtudtuk: negye-
dik alkalommal gyűjtöttek 
ily módon a Fészeknek; ta-
valy az otthon konyháját újí-
tották fel, idén szintén felújí-
tásra fordítják a befolyt ösz-
szeget. A jótékonysági ren-
dezvénynek volt egy másik 
célja is, a nevelőszülők to-
borzása, hiszen a Fészek 
ilyen hálózatot is működtet.

– Hálásak vagyunk min-
denkinek, aki támogatott 
bennünket. Tizennégy férő-
helyes átmeneti otthont mű-
ködtetünk Érden, amely ti-
zennégy krízishelyzetbe ke-
rült gyermeknek – és sok 
esetben a szüleiknek is – biz-
tosít elhelyezést – mondta 
tudósítónknak Kisnémet 
Dávidné Irma otthonveze-
tő, akitől megtudtuk azt is: 
az Alsó utcában is van egy 

épületük, ahol hat, 18. évét 
betöltött fiatal él, akik ko-
rábban nevelőszülőknél lak-
tak. Őket az életkezdésben 
segíti az egyesület.

Szekeres Adrien énekes-
nő – aki rendszeresen fut – 
szintén indult a rendezvé-
nyen, nem először.

– Sok területen van szük-
ség a civil támogatásra, ösz-
szefogásra. Azokat részesí-
tem előnyben, amelyek a 
családokhoz, a gyerekekhez 
kapcsolódnak. A Fészek 
egyesülethez már ellátogat-
tam, találkoztam a lakóik-
kal is, jótékonysági rendez-
vényeiken pedig sok ember-
rel megismerkedhetek, és 
nagyon jó érzés, hogy nem-
csak a sportot, futást szere-
tők, hanem olyanok is eljön-
nek, akik kedvelik a zenémet 
– mondta mosolyogva az 
énekesnő. 

Nemcsak Érdről, hanem a 
fővárosból, sőt, távolabbi te-
lepülésekről is sokan érkez-

tek a rendezvényre; volt, aki 
a kerekesszékes barátnőjé-
vel futott.

– Budapestről jöttünk. 
Emese rendszeresen jár a 
Suhanj! Alapítvánnyal a 
Margit-szigetre, én pedig ön-
állóan szoktam futni. Na-
gyon örültünk neki, hogy 
most együtt állhattunk rajt-
hoz – mondta mosolyogva 
Alíz, aki hét és fél kilométert 
vállalt, maga előtt tolva 
Emesét. 

A lebonyolításban mintegy 
húsz diák – érdi gimnáziu-

mok tanulói, illetve a Fészek 
nevelőszülői hálózatának fi-
ataljai – is segítettek, közös-
ségi szolgálat keretében.

A futókat Bartos Dávid 
többszörös Ironman, triat-
lonista, valamint Zólyo-
mi-Zsirkai Noémi edző és 
kislánya, Panka melegí-
tette be, a forró hangulat-
ról pedig a Diamond Fit-
ness zumbacsapata, a B-
Cool Dance Team S.E., a 
J.P. Dance Company, vala-
mint az SZTC Táncszak-
osztá ly gondoskodott. 

Színpadi bemutatót tartott 
az Érdi Kyokushin Karate 
SE is. 

Aki személyesen nem tu-
dott megjelenni az esemé-
nyen, de szívesen támogat-
ná az otthon felújítását, 
arra is van lehetőség banki 
átutalással a Fészek Gyer-
mekvédő Egyesület OTP 
Bank. Nyrt.-nél vezetett 
bankszámlájára: 11742111-
20027928 (a közlemény ro-
vatba írják be „Jótékony-
sági futás”).

QQ ÁdÁm Katalin

Alíz kerekesszékes barátnőjével, Emesével futott, ők Budapestről jöttek, hogy segítsenek
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Örökifjú véndiákok
Szombat délután megnyíltak a Vörösmarty gimnázium 
kapui az egykori tanárok, tanulók előtt – ekkor tartották 
ugyanis a közel harmincéves hagyományra visszatekin-
tő öregdiáknapot.

Ahogy Szilasné Mészáros 
Judit lapunknak fogalma-
zott: az öregdiáknap nagyon 
szép hagyomány, amely a je-
lenlegi és a volt diákok közt 
teremt kapcsolatot, és 
amelyre sok idős tanár is 
visszajár, hogy találkozzon 
egykori tanítványaival. A ta-
lálkozókat az Érdi VMG Ba-
ráti Köre Egyesület szervezi 
évtizedek óta, korábban An-
tunovits Antal, harmadik 
éve pedig Riebel Zsófia ve-
zetésével. 

Az öregdiáknap idén is fo-
citornával kezdődött délelőtt: 
ez a program nagyon nép-
szerű volt, tizenhat csapat 
mérkőzött egymás ellen, és 
– mint Riebel Zsófiától meg-
tudtuk – most először lány-
csapat is indult a megméret-
tetésen. 

A délután már csak az 
öregdiákoknak és -tanárok-
nak szólt. Hárman meséltek 
életükről, mindennapjaikról: 
Szilas Judit, a VMG volt di-
ákja, jelenleg a Halom TV ri-

portere, a Forrás néptánc-
együttes tagja, Somfai Ist-
ván nyugalmazott tanár úr 
– aki 44 évig oktatta a diáko-
kat –, valamint Kertész Nóra 
12. osztályos diák. A színészi 
pályára készülő, végzős fia-
tal lány – a Kazinczy-verseny 
győztese – nyerte el egyéb-
ként A VMG Közösségéért 
Díjat, amit szintén az öregdi-
áknapon adtak át. 

A vendégeket műsorral is 
köszöntötték a szervezők: 
színpadra léptek az iskola 
diákjai, tanárai, zenészei, 
táncosai, meghívott előadók. 
Nem maradhatott el a tombo-
la sem, és természetesen 
mód nyílt az épület bejárásá-
ra, a sok emlék feleleveníté-
sére is. A rendezvénynek jó-
tékony célja is volt: a belépők 
és a jótékonysági sütivásár 
(mindkettő becsületkasszás) 
bevételét az iskola alapítvá-
nya kapta meg, amely a rá-
szoruló diákokat támogatja.

Riebel Zsófiát arról kér-
deztük, kik látogatják legin-

kább ezeket az öregdiák-ta-
lálkozókat. Mint elmondta, 
nemcsak az idősebb korosz-
tályt, amely nagyon aktívan 
szervezte régen az öregdiák-
napokat, és nemcsak az el-
múlt években érettségizett, 
az intézményhez még na-
gyon kötődő fiatalokat, ha-
nem a 30–40-es korosztályt 
is sikerült megszólítaniuk, 
és 250–300 látogatója szo-
kott lenni a rendezvénynek. 

– Boldogan jövök ide min-
den évben – mondta lapunk-
nak Bárdos Attiláné Bíró 
Márta matematika-fizika 
szakos tanár, aki már akkor 
itt tanított, amikor a gimná-
zium beköltözött a Széchenyi 
téri épületbe.

– Nagyon sok dolgunk volt, 
még az udvart is mi tettük 
rendbe. Öt évig tanítottam 
itt, nagyon szerettem az osz-
tályomat. Itt vannak ők is, 
ma már szintén nyugdíjasok 
– mondta mosolyogva a ta-
nárnő, aki elmondta azt is: el 
kellett költözniük Érdről, de 
a mai napig kötődik a Vörös-
marty gimnáziumhoz – an-
nál is inkább, mert az unokái 
is itt tanultak.

QQ Á. K.

Káposzta, huszonegyszer
Több mint tíz éve rendezi meg őszi hagyományőrző 
napját az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola. A játé-
kok, vetélkedők mellett nem maradhatott el a főzőver-
seny sem: az udvaron huszonegy csapat bográcsában 
főtt a káposzta.

Az idén négyszázan je-
lentkeztek az iskolai vacso-
rára – nemcsak az iskola 
jelenlegi diákjai és a szülők 
jöttek el, hanem a mára fel-
nőtt öregdiákok is, illetve 
azok, akik most a gimnázi-
umi padokat koptatják. 

Hogy éhen ne maradjon 
senki, a főzőversenyen indu-
ló csapatok mellett a tantes-
tület hatalmas kondérban 
főzte a gulyást, a Horgász-
egyesület pedig halászlével 
lepte meg az érdeklődőket.

Mint Patkóné Séra Ilona 
igazgatónő lapunknak el-
mondta, a szülők vacsoraje-

gyet vásárolhattak, a be-
folyt adományokból kerti 
padokat szeretne beszerez-
ni az iskola.

– A mulatság délután kez-
dődött, az udvaron különfé-
le vetélkedőkkel, bemuta-
tókkal, a termekben társas-
játékkal, sütiversennyel. 
Idén is népszerű volt az 
ősztündér és az ősztündér-
fi-verseny az alsósok kö-
zött; a jelmezeseket jutalom 
várta. Nem maradhatott el 
a szőlőpréselés és a must-
kóstolás sem – fűzte hozzá 
az iskolaigazgató.

QQ -k-

Egy ősztündér vár a mustra
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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

A Napfény Otthon Alapítvány  
Fő utcai Idősek Otthona azonnali 

belépéssel teljes munkaidős 
szakképzett ápolókat,  
szociális gondozókat 

keres! 
A közalkalmazotti bérbesorolás 

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

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal 
az ofalu@napfenyotthon.hu 

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

vagy a 06-20/966-1608-as telefonszámon.
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Szeretne dolgozni?

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 hajtottunk végre 2018. 10. 01-tõl 
Kiemelkedõen magas, 70%-os mûszakpótlék 
Tervezhetõ munkaidõ beosztás 2 havi 
munkaidõkeretben

Évente kétszer teljesítmény bónuszt fizetünk 
Ingyenes SZÁLLÁS és BUSZJÁRAT biztosítása 
Belépését külön BÓNUSSZAL jutalmazzuk!

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

Feltételek:

> folyamatos 6/2-es mûszakrend vállalása <

> sikeres felvételi teszt <

> kiváló látás <

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!
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Folyamatosan bővülő csapatunkba keresünk 
új MUNKATÁRSAKAT az alábbi pozícióba: 

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

HAJTOTTUNK VÉGRE.

 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:
310.000,-
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érd-parkvárosi munkahelyre női 
munkatársat keresünk szerelési be-
tanított munkára, teljes munkaidős 
foglalkoztatással. 06-30-488-3834

*11464*

Gumiszerelőt keresünk érdi mű-
helybe, kezdőt betanítunk. Telefon: 
20/99-66-393.

*12670*

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

*10689*

Nyugíjas kertgondozót keresünk 
heti 3-4 alkalomra magánházhoz Érd 
Felső Parkvárosba. 06-70-3621550

*11222*

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas kere-
seti lehetőség! Telefon: 06-30/563-
55-44.

*78614*

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*

ALBÉRLETET KERES

Hölgy albérletet keres konyha és für-
dőhasználattal! Háztartásba besegí-
tek! 06-70-309-8582

*12761*

ALBÉRLET KÍNÁL

Érden összkomfortos lakás igényes 
párnak kiadó. 06-20-268-1019

*13253*

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

*10551*

INGATLAN

Eladó vagy lakottan eladó panorá-
más, bővíthető ingatlan központhoz 
közel. 06-30-8653122

*12962*

SZÉPSÉG, EGÉSZSÉG

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

*06391*

OKTATÁS

Korrepetálás alsó tagozatosoknak 
és óvodások felkészítése az 1. osz-
tályra! 06-20-534-0221

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

TÁRSKERESÉS

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

*76649*

Konténeres teherautóra 
keresünk sofőrt  

törökbálinti telephellyel. 
Fizetés: 300.000-350.000 Ft között. 
06-20/934-6354
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Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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JÁRmű

REdőNy

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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168839

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

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

*72830*

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

*78115*

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes fa-
kivágás, kertrendezés! Kézi és gépi 
földmunkavégzés! Kisebb épületek 
bontása!  06-30-523-4539

*72843*

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.

*13242*

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*

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

59
58

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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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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Kertépítés-tervezés,
felújítás, térburkolat, járdák,

kocsibeállók, kerítések 
építését vállalom.

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

17
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47
 

Ács, kőműves és mindenféle famunkát, 
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást, 

tetőtér-beépítést, gipszkartonozást, 
lambériázást, előtető-készítést, 

garázskészítést vállalok 
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
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Takarító csapat  
exclusive takarítást vállal, 

kérésre BIO anyagokkal.
Közületek, irodák, családi házak, 
lakások igényes takarítása akár 
már aznap! Vállalunk vasalást 

elvitelre vagy helyszínen is.
+36 30 179 72 73,   
+36 30 595 30 10

21
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Munkavédelem
Munkaruházat

16
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

18
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Feltétel:
 ( sportos, kiváló fizikai erőnlét
 (  kiváló  fejben számolási 

képesség
 ( alapszintű számítógépes ismeret
 (  két műszakos munkarend 

vállalása

Előny:
 (  kereskedelmi, raktározási 

gyakorlat
 ( targoncavezetői engedély

REGIO JÁTÉK  
törökbálinti bevásárló központjába

munkatársat keres

Érdeklődni lehet:  
csoma.aniko@regiojatek.hu

Csoma Anikó
+36-30-469-0786

raktáros

18
10
95

Érdi telephelyen működő EKI Creative Kft. 

ÚJ CSAPATTÁRSAKAT KERES  
a következő munkakörökbe:

· asztalos
· villanyszerelő

· lakatos
· összeszerelő, segédmunkás

Vállalatunk versenyképes és innovatív megoldásokat 
kínál, kezdve a grafikai tervezéstől az egyedi 

reklámeszközök (plexi display, reklámtábla), egyedi 
bútorok fejlesztésén keresztül a szakszerű 

kivitelezésig, helyszíni szerelésig. 

Kezdő fizetés:  
nettó 200–250 000 Forinttól.

Ismerj meg minket!
Weboldal: www.ekicreative.com

Facebook: www.facebook.com/ekicreative

Jelentkezésed ide várjuk: allas@ekicreative.hu
Érd, Piroska utca 12.
+36 20 556 4442
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VEGyES

Garázsvásár! Október 6-án és 13-án! 
Alispán utca 31. 9-14h-ig. Eladó 120 l-
es villanybojler, új bidés tető wc-re, 
2 db ágyneműtartós ágy, 1 fekhely, 
1 db ágyneműtartós szekrény, grill-
sütő, 80*80 cm-es asztal, dohányzó-
asztal, háromajtós szekrény, menet-
metsző készlet, szőnyegek, új vasa-
lók, kávéfőző, könyvek, Toyota asz-
tali varrógép, részben konyhabútor 
és sok más. 06-30-5688942, 06-30-
5688921

*13508*

Sellő fazonú 38-40-es esküvői ruha 
eladó. 06-20-234-6281

*13706*

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

*01541*
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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.)

    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

21
39
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Diákolimpiai és magyar bajnoki címek
Narancsik Bence diákolimpiai, Mezei Patrik magyar bajnoki aranyér-
mes, az elmúlt hétvégéken nagy versenyekről nyolc érmet hoztak az 
érdi birkózók.

Az elmúlt hétvégéken nem unat-
koztak az Érdi Spartacus SC birkó-
zói, diákolimpiai döntőkön, ma-
gyar bajnokságon és a világbaj-
nokság előtti felkészítő nemzetközi 
versenyeken mérettethették meg 
magukat.

Véget értek a diákolimpiai dön-
tők, ahová az ország legjobbjai ju-
tottak tovább és ahonnan az Érdi 
Spartacus birkózói három érmet 
szereztek. A 29 kilogrammos Na-
rancsik Bence az aranyérem mel-
lett a Tuskirály címet is begyűjthet-
te. 23 kilóban Bori Richárd és a 
serdülők között 85 kilogrammban 
Nagy Gergely is a bronzéremnek 
örülhetett. Szenicza Nimród, M. 

Kovács Keve és Jakab Dániel, bár 
jól birkózott, a vigaszágon a dobo-
góért dúló harc közben egy-egy ak-
cióval maradt alul.

Szeptember 29-én, szombaton 
rendezték meg Tatabányán a kadet 
kötöttfogású magyar bajnokságot, 
ahol az érdiek három súlycsoport-
ban indultak, és ebből három érem 
és egy pontszerző ötödik hely szüle-
tett. A 92 kilósoknál nyugodt döntő-
nek néztek elébe, hiszen két érdi 
nézett szembe egymással. Mezei 
Patrik legyőzve csapattársát, Végh 
Artúrt, megszerezte a kadet ma-
gyar bajnoki címet, így Artúr a do-
bogó második fokára állhatott. 
Testvére, Mezei Dominik a 80 kiló-

sok között harmadik lett, míg Varga 
Dániel a 110 kilogrammosok között 
a pontszerző, ötödik helyen zárta a 
versenyt.

A felnőtt versenyzők sem tétlen-
kedtek, hiszen a budapesti világbaj-
nokság előtt Dénes Mercédesz Bu-
karestben a 2018. évi Ion Cornianu 
és Ladislau Simon nemzetközi em-
lékversenyen vett részt. A több mint 
húsz nemzetet felvonultató viadalon 
nagyon erős mezőnyben, nagy ne-
veket leküzdve Dénes Mercédesz a 
bronzérmet birkózta ki magának, jó 
előjelként az októberi világbajnok-
ságra.

Kovács Bence az elmúlt hétvégén 
a 32. Gedzsa emlékversenyen vett 
részt Szerbiában. A tizenegy nem-
zet birkózóinak részvételével meg-
rendezett versenyen, erős és takti-
kus birkózással az 55 kilósoknál az 

érdi birkózó a dobogó harmadik fo-
kára állhatott.

Macedóniában, Szkopje városá-
ban rendezték meg az idei veterán 
világbajnokságot, ahol Földesi Ist-
ván az „E” kategória 130 kilós ver-
senyzői között a pontszerző ötödik 
helyen zárta a viadalt. n Domi

A szezon hajrájában
A végéhez közeledik a versenyidény az Érdi Kerékpá-
ros és Triatlon Sportegyesület számára, azonban a 
hajrában is szép eredmények születtek.

Szeptember 14-én és 15-
én rendezték meg a Prima-
vera Balatonman Füred 
Triatlonfesztivált, ahol az 
érdiek közül Pósa Bianka 
indult féltávon, és nem is 
akármilyen eredményt ért 
el, hiszen 5 óra 59 perces 
eredménnyel a női indulók 
között abszolút második 
lett, míg kategóriájában el-
sőként ért célba, megkoro-
názva ezzel idei versenyeit.

Szintén ezen a hétvégén, 
vasárnap tartották a Velen-
ce Mountain Bike Maratont, 
ahol a hagyományokhoz hí-
ven négy éremmel tértek 
haza az érdiek. A Velence 
Kispróba versenyen Kömöz 
Abigél az U9-es korosztály-
ban, Bartalis Hunor az 
U11-eseknél lett első, míg 
utóbbiaknál Kömöz Sámu-
el ezüstéremig jutott.

A felnőtt csapatot Kömöz 
Róbert képviselte, aki rövid 
távon Master 2-es kategó-

riában a dobogó második 
fokára állhatott fel – zsinór-
ban harmadik alkalommal.

Szeptember 22-én Pilis-
cséven pedig tizenhatodszor 
tartották meg a Mountain 
Bike Pilis Kupát, amely az 
olimpiai cross country Ma-
gyar Kupa záróeseménye 
volt. Ezen a versenyen az 
utánpótláscsapat indult, 
akiknek kiváló tapasztalat-
gyűjtés volt a technikás, ám 
nem túl nehéz pálya. A csa-
patból ezúttal Kömöz Abigél 
volt a legeredményesebb, 
aki az U9-es kategóriában a 
dobogó harmadik fokára áll-
hatott. Ezzel az eredmény-
nyel biztosította helyét a Ma-
gyar Kupa összetett ered-
ménylistáján is, ahol szintén 
harmadik helyen végzett.

Az utánpótláskorú ver-
senyzők két olimpikontól, 
Benkó Barbarától és Parti 
Andrástól vehették át a dí-
jakat. n Domonkos

Egy gól döntött a térségi csatán
Kelemen Patrik második 
félidőben lőtt góljával 1–0-
ra legyőzte a Dunaharaszti 
MTK együttesét az Érdi 
VSE az NB III Nyugati cso-
portjának 8. fordulójában.

Miután a csapatkapitány-
helyettes, Csiszár Zoltán 
mellé a csapatkapitány, Ker-
tész Ferenc is csat-
lakozott a maródi-
ak népes táborába, 
s Ország Péter sem 
kezdett sérülése 
után, ezúttal Mel-
czer Vilmos viselte 
a szalagot a hazai-
aknál.

Hiába a sok sé-
rült, aktívan kezdte 
a Dunaharaszti 
MTK elleni mérkő-
zést az Érdi VSE, 
amely többször is 
eljutott a vendégek 
kapujáig, de a masz-
szívan védekező 
Haraszti mindig 
menteni tudott. Bo-
rek Norbertnek ugyan egy 
gyenge lövést leszámítva 
nem kellett védenie, azon-
ban az érdi kapu is többször 
nyomás alatt volt az első fél-
időben.

A fordulás után is táma-
dott az Érd, de helyzeteit 
rendre gyenge lövéssel zár-

ta. Aztán mégiscsak góllá 
érett az érdi mezőnyfölény, 
amikor a 74. percben egy ide-
oda pattogó labda került Ke-
lemen Patrik elé, aki közel-
ről már nem hibázott (1–0).

A hajrában ugyan a Duna-
harasztinak is megvoltak a 
lehetőségei, és át is vette a 
kezdeményezést, de a kont-

rákból az érdiek is lezárhat-
ták volna a mérkőzést. Több 
gól azonban már nem szüle-
tett, így az érdiek 1–0-ra 
nyertek a DMTK ellen.

– Nagyon sok helyzetünk 
volt, de ha hamarabb érjük el 
az első gólt, akkor nyugod-
tabb meccs lett volna. A játék 

nagyjából rendben volt, de a 
sérültek hiánya érezhető 
rajtunk – fogalmazott Lim-
perger Zsolt, az Érdi VSE 
vezetőedzője.

– Végig stabil volt a véde-
lem, az ellenfél csak pontrú-
gásból tudott helyzetet ki-
alakítani, de nagyon izgal-
mas volt és végig koncentrál-

ni kellett. Elöl veszélyesebb 
játékosaink voltak, mint az 
ellenfélnek, szerintem ez 
döntött – értékelt Borek Nor-
bert.

Az Érdi VSE a bajnokság 
kilencedik körében, október 
7-én az FC Ajka vendégeként 
vív rangadót.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség székházában meg-
tartották a Magyar Kupa 
hetedik körének sorsolását. 
Az MK legjobb 64 csapata 
között az Érdi VSE az NB II-
es BSS Monori SE-vel talál-
kozik, várhatóan október 
31-én. n Domonkos Bálint

A Tuskirály Narancsik Bence (térdelve) és 
Bori Richárd (középen), Südi Gábor (balra) 
és Tar Mihály edzők társaságában

Bartalis Hunor (középen) és Kömöz Sámuel (balra) is dobogóra 
állhatott a Velence Mountain Bike Maratonon

ÉRDI VSE–DUNAHARASZTI MTK 1–0 (0–0)
Érd, 150 néző. V: Antal Péter (Hofbauer Roland, Rigó Martin)
Érdi VSE: Borek – Bogdán, Bozsoki, Pallagi, Németh G. V. – Koós 
(Honti, 75.), Kónya, Melczer – Balázsovics (Pintér N., a szünetben), 
Kelemen P., Gera D. (Ország, 83.). Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: 
Kelemen P. (74.).

Kelemen Patrik (zöldben) gólja döntött a DMTK ellen  (Fotó: Balogh István)
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Nehéz végjáték
Megkezdte szereplését a Delta RSE Érd az NB II Közép-
csoportjában. Dömötör-Mátrai Beáta gárdája a PTE-
PEAC-ot fogadta a Vörösmarty Mihály Gimnázium csar-
nokában.

Remekül kezdték az érdi-
ek a mérkőzést, hiszen az 
első felvonásban jobbára az 
ő akaratuk érvényesült. A 
tetszetős támadások ponto-
kat is hoztak a konyhára, 
sőt, szettg yőzelmet is 
(25:19). Ezután viszont a 
vendégek átvették az irá-
nyítást és egyenlítettek, 
majd fordítottak. A második 
és a harmadik játékrészben 
sem állt messze a Delta a 
sikertől, de mindkét alka-
lommal a PEAC jött ki job-
ban a döntő szituációkból 
(22:25, 21:25). A negyedik 
etap már sima volt, amivel a 
baranyaiak bebiztosították 
bajnok i g yőzelmüket 
(10:25).

– Álomszerűen indultunk, 
nagyon nagy akarattal haj-
tottak és játszottak a lányok. 
A második szettben picit 
meginogtunk és futottunk az 
eredmény után, de sikerült 
felzárkózni, viszont a végjá-
ték nem jött össze, ahogy a 
harmadikban sem. A negye-
dik felvonásra pedig már el is 
fáradtak a játékosaim, és na-
gyon sok technikai hibát vé-
tettek – értékelt Dömötör-
Mátrai Beáta, a Delta RSE 
Érd vezetőedzője.

A Delta az NB II második 
fordulójában ugyancsak ha-
zai pályán szerepel, amikor a 
Pécsi Horvát Iskola RSE-t lát-
ja vendégül október 6-án, 16 
órától.  n Pecsuvácz

Remeklő lovasok
Tizenegy arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet szereztek az 
érdi Ördöglovas SE lovasai a balatonvilágosi Póni Klub 
országos bajnokságon. Emellett a díjlovagló csapatver-
senyen és a díjugrató bajnokságon is összesítésben 
ezüstérmes lett az érdi csapat. 

Az Ördöglovas SE öt lovast 
nevezett a futószáras szá-
mokba, ahol három korosz-
tályban mérették meg magu-
kat. A 13 évesek között Bes-
nyi Éva Anna Neapolitano 
XXV-24-gyel egészen az 
ezüstéremig menetelt.

Mellette az érdiek hét ver-
senyzője nevezett a verse-
nyekre. A legtöbb érmet, 
szám szerint hatot Király 
Alíz szerezte, aki a haladó 
díjlovas számokban Aurisz-
szal két első, egy harmadik, 
míg Neapolitano XXV-24-
gyel egy első és egy harma-
dik helyet ért el a gyerek kor-
osztályban, továbbá díjlovag-
lásban is aranyérmes lett!

Frank Dániel díjugratás-
ban Daisy nyergében mind-
két versenynapon első lett a 
póni 1-es kategóriában, így 
összesítésben is győzött, és 
a stílusbajnokságon – ugyan-
csak Daisyvel – még egy 
bronzérmet is begyűjtött.

Nagy Olívia is remekelt, a 
kezdő díjlovasok között a 
második és a harmadik fel-
adatban sem tudott senki 
jobb gyakorlatot bemutatni 
nála, aki a kötelező felada-
tok mellett még egy ezüstér-
met is szerzett.

Verő Bettina az előkezdő 
díjlovasoknál két kategóriá-
ban zárt aranyérmesként 
Neapolitano XXV-24-gyel, 
míg Kállai Luca és Simon 
Zsófia Zoé egy-egy második 
és egy-egy harmadik helyet 
szerzett. Borbély Orsolya 
pedig Szellővel a dobogó kö-
zépső fokára állhatott a ha-
ladó díjugratóknál póni 2-es 
kategóriában.

Az Ördöglovas Póni Klub a 
remek egyéni eredmények-
nek köszönhetően a díjugra-
tó bajnokság összesített ver-
senyében második lett, 
ahogy a díjlovaglóknál is 
csak egy csapat tudta meg-
előzni az érdieket. n D. B.

Tor nászok nemzetközi mély vizekben
Folytatódott a szezon az Érdi Torna Club 
akrobatikus torna szakosztályának, 
amely a II. Budapesti Nemzetközi Akro 
Cupon vett részt három egységgel az 
őszi idény első megmérettetésén.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsar-
nokban rendezett kétnapos viadalon az 
ÉTC három formációja mutatta be gyakor-
latát. A youth hármasok között induló, 
Koszta Melinda–Krausz Kitti–Gerzanics 
Csenge alkotta trió rontás miatt egy pont 
levonást kapott, emiatt a 27. helyen végzett. 
Az egyébként még gyermek korosztályba 
tartozó Balogh Máté és Töpler Natasa ket-
tős az eggyel nagyobbaknál, a youth kate-
góriában szerepelt, ahol egy rontás miatt 
második helyen végzett.

Míg a legnagyobbaknál, a 11–16-os kor-
osztályban Kis Vanda, Balogh Dorka és 
Sárdi Borbála hármasa ugyan remek gya-
korlatot mutatott be, de ez a tizenegyedik 
helyre volt elég.

– A 11–16-os hármasunk szép gyakorla-
tokat mutatott be, nem is hibáztak, de mű-
vészi pontszámban alacsonyabbakat kap-
tak, mint amilyenre számítottunk, épp 
ezért nagyon sajnáljuk, hogy nem jutottak 
a nyolc közé – mondta Baloghné Papp Ildi-
kó, az ÉTC akrobatikus torna szakosztá-
lyának vezetője.

A Balogh Máté–Töpler Natasa vegyes pá-
rosnak ez volt az első nemzetközi megmé-
rettetése, ráadásul a youth korosztályban. 
Igaz, kategóriájukban rajtuk kívül csak 
egy egység indult.

– Tudtuk, hogy ők még nincsenek telje-
sen készen, ezért nem az eredmény miatt 
indítottuk el őket, hanem azért, hogy szok-
ják a nemzetközi verseny hangulatát. Saj-
nos nem tudták hiba nélkül lehozni a gya-
korlatukat, de náluk ez nem is volt elvárás 
– mondta Baloghné Papp Ildikó.

Az országos bajnokság fináléjába jutás-
hoz hamarosan megkezdődnek a pontszer-
ző viadalok, hiszen október 27-én Érden, a 
Batthyány Sportiskolai Általános Iskolá-
ban rendezik meg az ÉTC Kupát.

Qn Domi

Az érdi Ördöglovasok 23 érmet szereztek  (Fotó: Póniklub)

Remek gyakorlatot mutatott be a viadalon Kis 
Vanda, Balogh Dorka és Sárdi Borbála hármasa  
 (Fotó: Érdi Torna Club)
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