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Eladná ingatlanát?
Bízza ránk!
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Várjuk jelentkezését:
+36 30 98 96 047

Érdi munkahelyre

KÁRPITOS
szakembert keresünk

Hosszútávú munkalehetőség
Változatos igényes feladatok

info@kreativotthon.hu
CSÖRGE BÚTOR Kft.
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

Hozza be törtaranyát,  
és kérje személyre  
szabott árainkat!

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL

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

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

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

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  
13.000 Ft/gramm

Bejelentkezés: 
06-70/214-9062. 

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

Dr.  Popdán László
reumatológia magánrendelés

f	 Fájdalom csillapítása akut 
esetben (hétvégén is).

f	 Gyógyszeres, fizioterápiás, 
akupunktúrás, injekciós 
kezelések.

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

f	 Köszvények, rohamok 
csillapítása.

f	 Osteophorosis (csontritkulás) 
kezelése.

f	Gyógyszer felírás.
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„Beragadtam a mocsárba, de volt, hogy beszakadt a jég alattam”
Interjú Körmendy Zizivel, az érdi Duna-Art Fotóklub vezetőjével n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 39. szám    2018. október 10.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„A  haza szeretete nem tűri az árulást”
A Kálvin téri emlékműnél emléke-

zett a város az aradi vértanúkra és a 
Pesten kivégzett gróf Batthyány La-
jos miniszterelnökre október 6-a 
előestéjén. A zenés ünnepi műsort a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-
kola tanulói adták elő. Az emlékmű-
nél főhajtással, virággal tisztelegtek 
az önkormányzat, a helyi pártok, 
szervezetek képviselői, a Vitéz Mi-
kecz Kálmán Honvéd és Huszár Ha-
gyományőrző Egyesület tagjainak 
(képünkön) közreműködésével. „A 
haza szeretete nem tűri az árulást. 
Nem tűri idegen érdekek, idegen 
zsoldok szolgálatát. A haza elárulói 
mentséget kereshetnek ugyan, de 
nem találhatnak. Az ilyenekről min-
denkor a történelem mond ítéletet, 
így volt s így lesz ez örökké. Aki a 
hazáért halt, annak vére szent s vele 
a föld is, amelyben nyugszik. Aki el-
árulja ezt, az megvetésre méltó és 
nem megbocsátásra” – fogalmazott 
ünnepi beszédében T. Mészáros 
András polgármester. n 7. oldal

Nyílt napok, nyitott kapuk

Az ősz már az iskolaválasztás jegyében telik a nyolca-
dikosok és szüleik életében. Érden már négy középfo-
kú intézmény közül választhatnak a diákok. Összeállí-
tásunkból kiderül, mit kínál a Gárdonyi, a Kós, a Maria-
num és a Vörösmarty a végzősöknek.  n 3. oldal

Összefogással aszfaltoztak

Példaértékű összefogás jött létre a parkvárosi Nyom-
dász, Olvasztár és Művezető utcákban, ahol a lakos-
ság 50%-os önerővel hozzájárulva az önkormányzat 
segítségét kérte az útjavításhoz. A munkálatok már 
be is fejeződtek a három utcában.  n 6. oldal

Pazar győzelmet aratott az ÉRD

Az első perceket leszámítva más sebességi fokozat-
ban játszott az ÉRD, mint a Mosonmagyaróvár, így 
könnyedén, 40–26-ra nyert Szabó Edina együttese. 
Janurik Kinga csapatkapitány extrateljesítménnyel és 
győzelemmel tért vissza.  n 23. oldal

(Fotó: Boros sándor)
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Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 

Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLÍMÁS CÉG  
ELADÓ!

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

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

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

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

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

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
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Nyí lt napok, nyitott kapuk
Az ősz már az iskolaválasztás jegyében telik a nyolcadi-
kosok és szüleik életében. Érden már négy középfokú 
intézmény közül választhatnak a diákok.

A Gárdonyi iskola gimnázi-
umi tagozatán két osztály in-
dul évről évre. Az intézmény-
nyel az általános iskolák beis-
kolázási szülői értekezletein 
is megismerkedhetnek az ér-
deklődők, de a legtöbb infor-
mációt a nyílt napon kaphat-
ják, amit idén november 28-án 
tartanak, 10 órai kezdettel – 
tudtuk meg Pintérné Bernyó 
Piroska intézményvezetőtől.

A nyílt napon az iskola igaz-
gatónője mutatja be az intéz-
ményt és a gimnáziumi kép-
zést, ezt követően egy-egy 
nyílt órára ülhetnek be a gye-
rekek és szüleik.

– Nyelvi órákat mindig tar-
tunk ilyenkor, hogy a diákok 
megismerkedhessenek az ál-
talunk oktatott idegen nyel-
vekkel (az angol és a német 
mellett spanyolt és olaszt ta-
nulhatnak), ezek mellett pedig 
a kötelező érettségi tárgyak-
ból, illetve testnevelésből van-
nak bemutató órák. Intézmé-
nyünkben a jövő tanévben 
emelt szintű idegen nyelvi osz-
tály (angol/német) indul, és 
egy középfokú sportosztály, 
ahová azokat várjuk, akik va-
lamelyik egyesületnél ver-
senyszerűen sportolnak – je-

gyezte meg Pintérné Bernyó 
Piroska.

– Intézményünkbe a né-
gyes átlag feletti diákokat 
várjuk, akiknek a központi 
írásbeli mellett szóbeli vizs-
gát is kell tenniük, tagozattól 
függően nyelvből vagy test-
nevelésből – ez utóbbiból gya-
korlati vizsga nem lesz, szó-
beli beszélgetés azonban 
igen, hét témában. A honla-
punkon megtekinthető peda-
gógiai programban megta-
lálhatók azok a témakörök, 
amelyekből készülni lehet a 
felvételire, amit február 25–
28. között tartunk majd – tet-
te hozzá az igazgatónő.

A Kós iskolában jelenleg 15 
szakmát sajátíthatnak el a di-
ákok. Dózsa Lajos igazgató 
lapunknak elmondta: a szak-
macsoportokban nem lesz vál-
tozás a következő tanévben. 
Szakgimnáziumi osztályok 
indulnak autószerelő, keres-
kedő, irodai titkár, közszolgá-
lati ügyintéző szakon. Szak-
középiskolai rendszerben pe-
dig pincér, szakács, eladó, 
festő-mázoló-tapétázó, ka-
rosszérialakatos, központifű-
tés- és gázhálózat-rendszer-
szerelő, villanyszerelő, szer-

számkészítő, gépi forgácsoló 
és hegesztő szakokon tanul-
hatnak a fiatalok.

– Azokat a tanulókat vár-
juk, akiknek van már biztos 
elképzelésük egy-egy szak-
mával kapcsolatban, és azo-
kat is, akik nem ijednek meg a 
manuális tevékenységtől, 
akikben van kreativitás, és 
örömmel tekintenek arra, 
amit megalkottak. Annak 
sincs akadálya, hogy a fiata-
lok újabb szakmát szerezze-
nek, egyetemi felvételire ké-
szüljenek – tette hozzá Dózsa 
Lajos, aki kiemelte azt is: di-
ákjaik közül többen mérette-
tik meg magukat a különféle 
szakmai versenyeken, nagyon 
jó eredménnyel.

A legnépszerűbbek a szak-
középiskolában a vendéglátó 
szakmák, a szakgimnázium-
ban pedig a közszolgálati ügy-
intéző. Az idei szakgimnáziu-
mi osztályok több mint felébe 
rendésztanulók járnak, és 
többszörös a túljelentkezés is. 
És ha már a jelentkezésnél 
tartunk, a nyolcadikosok az 
általános iskolai eredményü-
ket hozzák, írásbeli felvételire 
nincs szükség – tudtuk meg 
Dózsa Lajostól.

Aki többet szeretne megtud-
ni az iskoláról, a beiskolázás 
menetéről, látogasson el az in-
tézmény nyílt napjára, amit 
november 21-én és december 
12-én tartanak. Megtartják a 
Nyitott műhely elnevezésű 
rendezvényüket is – ezt no-
vember 28-án –, amikor az ér-
deklődők bepillanthatnak az 
iskolában folyó munkába.

Dózsa Lajos felhívta még a 
figyelmet arra, hogy egyes 

szakmák tanulása egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálat-
hoz kötött – erről célszerű még 
a pályaválasztás előtt érdek-
lődni a diák háziorvosánál, de 
a nyílt napon is megkapnak 
minden információt a szülők, 
tanulók.

A Marianum iskolában eb-
ben a tanévben indult a gim-
náziumi tagozat, egy osztály-
lyal. Mint Takácsné Tóth Noé-
mi iskolaigazgató lapunknak 
elmondta: az érdeklődő szü-
lőknek, diákoknak október 
15-én tartanak nyílt napot.

– Egy általános tantervű 9. 
osztályt indítunk, német, illet-
ve angol idegen nyelvi emelt 
óraszámú képzéssel. Az első 
– hozott – idegen nyelvet heti 
öt, a másodikat pedig heti 
négy órában tanulják a diá-
kok. Emellett a matematikát is 
eggyel magasabb óraszám-
ban, heti négy órában tanítjuk 
diákjainknak – mondta az 
igazgató, hangsúlyozva: egy-
házi iskola lévén előnyben ré-
szesítik a felvételnél azokat a 
tanulókat, akik hitoktatásban 
már részt vettek.

A felekezetnek megfelelő 
hittanórát egyébként a gimna-
zisták órarendjébe is beépítik.

A Marianum iskola har-
mincnégy diákot vesz fel a 
következő tanévre, 17-et a 
német és 17-et az angol tago-
zatra. 

A Vörösmarty gimnázium-
ban szeptember 24-én tartot-
tak beiskolázási szülői érte-
kezletet a négyosztályos gim-
náziumba készülőknek. Mint 
Szilasné Mészáros Judit in-
tézményvezető elmondta, a 
tagozatok tekintetében jövőre 
sem lesz változás: a nyolcadi-
kosok általános, idegen nyelvi, 
matematika, biológia, kémia, 

humán tagozatokra jelentkez-
hetnek. Főleg azokat a diáko-
kat várják, akik felsőfokú ta-
nulmányokat céloznak meg – 
hangsúlyozta az igazgatónő.

Az iskolába felvételizőknek 
központi írásbeli felvételi 
vizsgát kell tenniük magyar-
ból és matematikából; ezeket 
január 19-én tartják. A szóbeli 
meghallgatásokra február 
26–28-án kerül majd sor. 

Az intézmény az ősz folya-
mán komplex tanulmányi 
versenysorozatot hirdet a 
nyolcadikosok számára; no-
vember 9-én rendezik a bioló-
gia, a kémia, valamint a törté-
nelem tanulmányi versenyt, 
16-án pedig a matematika-fi-
zika komplex tanulmányi 
versenyt.

Azok, akik az adott tagozat-
ra jelentkeznek, és az első 
négybe kerülnek, mentesül-
nek a szóbeli vizsga alól az 
adott tantárgyból. Ugyanígy 
mentesülnek azok a diákok, 
akik a Bolyai iskola német 
nyelvi versenyén kerülnek az 
első négy közé.

A tagozatok közül egyéb-
ként az angol a legnépsze-
rűbb, de a matek és a biológia 
is nagyon kedvelt.

A VMG a gimnáziumok or-
szágos rangsorában a har-
mincegyedik, a vidéki intéz-
mények sorában pedig a ti-
zennegyedik. Az iskolában 
nagyon jó versenyeredmények 
születnek, ami pedig a nyelv-
vizsgákat illeti, tavaly 150 kö-
zép- és felsőfokú nyelvvizsgát 
tettek az itt tanuló diákok. Az 
érettségi jegyek általában egy 
osztályzattal jobbak, mint az 
országos átlag és a tanulók 92 
százaléka felsőfokú tanulmá-
nyokat folytat érettségi után.

QQ ÁdÁm Katalin

Kirakatban a pályaválasztás
November 8-án pályaválasztási kiállítást szervez a Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya a Batthyány tornacsarnokban, délelőtt 
tíz órától. A rendezvényen a térség középiskolái mutatkoznak majd 
be. A börze célja, hogy a fiatalok minél szélesebb körű tájékoztatást 
kapjanak a választható szakmák, továbbképzések terén.



4 | 2018. október 10. |    interjú

Érd Megyei Jogú Város hetilapja • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:
Lapigazgató: Kiss Béla  Főszerkesztő: Heffler György  Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán  Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117  
e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu  Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft.  Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók  
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maratonkozpont@maraton.hu Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.  Felelős vezető:  Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető 
Megrendelés száma: É 039/2018 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az 
olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

Madarakkal,  
fákkal suttogó
Lótenyésztőnek készült, de végül grafikusnak tanult. 
Érden élt már, amikor felfedezte a tájfényképezés örö-
mét és csatlakozott az érdi Duna-Art Fotóklubhoz. Ettől 
kezdve nem volt visszaút: szenvedélyes természetfotós-
sá vált. Tíz éve fényképez, öt éve az alkotó csoport veze-
tője. Körmendy Terézzel, alias Zizivel beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Nem mindenkiből válik 
természetfotós attól, hogy 
megörökíti az utazásait. Önt 
mi ragadta meg a fényképe
zésben?

– Amikor lehetőségünk 
nyílt egy tunéziai utazásra, 
úgy gondoltam, jó lenne fény-
képezőgépet vinni, hogy 
megörökíthessük az ottani 
látványosságokat, az elénk 
táruló tájat. Addig eszembe 
sem jutott, hogy a családi 
események fényképezésén 
kívül másra is lehetne hasz-
nálni a gépet, de ott, akkor 
meglepően jó képek szület-
tek, így később sem hagyott 
nyugodni ez a lehetőség. A 
helyi újságból értesültem, 
hogy Érden Adorján József 
vezetésével működik egy fo-
tóklub. Csatlakoztam hozzá 
és attól kezdve már nem volt 
visszaút: a fotózás megszál-
lottja lettem.

– Mit fotózott legszíve
sebben?

– Főként a természetet, 
mert érdekelt a növények 
szerkezete, a levelek íve, ere-
zete, a virágok szirma. A pa-
rányi állatok, bogarak is iz-
gattak, hiszen világéletem-
ben természetimádó voltam. 
Otthonról hoztam ezt a von-
zalmat, hiszen kertes ház-
ban laktunk és rengeteget 
kirándultunk. Kislányként 
sem babáztam, hanem amint 
hazaértem az iskolából, siet-
tem a közeli erdőbe vagy 
meglestem, majd lerajzoltam 
a lovakat és sok más állatot.

– Kissé szokatlan ezt egy 
fővárosban született ember
től hallani.

– Nekem szerencsém volt, 
mert Zugligetben, a János-
hegy tövében nőttem fel. 

Szinte az erdő mellett lak-
tunk, így amint vége lett az 
iskolai tanításnak, már fu-
tottam is a szabadba. Szeret-
tem meglesni a madarakat, a 
földön bujkáló, araszoló apró 
bogarakat, rágcsálókat. 
Gyermekkoromban még lóte-
nyésztőnek készültem, oda-
voltam a lovakért, de csak a 
lovaglásig jutottam. Nem-
csak szívesen fényképezek a 
természetben, de megszál-
lott állatbarát és környezet-
védő is vagyok.

– Kezdetben mire támasz
kodott, miből merítette a 
szakmai ismereteket?

– Folyamatosan fényké-
peztem és próbálgattam, mi-
ként tudnám elérni azt a lát-
ványt, amit szeretnék. Búj-
tam a szakkönyveket és ren-
geteg profi alkotást tanul-
mányoztam, arra törekedve, 
hogy „kiolvassam”, meglás-
sam bennük, miként tudnék 
hozzájuk hasonló fotókat 
készíteni. Anélkül, hogy di-
csekednék, a sokéves kitar-
tásomnak és lankadatlan 
tanulási vágyamnak kö-
szönhető – és természetesen 
büszke is vagyok rá –, hogy 
tavaly felvettek a Magyar 
Fotóművészek Világszövet-
ségébe. Hatalmas szakmai 
elismerés ez számomra! 

– Milyen feltételeknek kel
lett megfelelnie?

– Két fotóművész ajánlása 
mellett harminc fényképet 
kellett beadni, amit egy ki-
váló fotóművészekből álló 
bíráló bizottság értékelt. Így 
hozta meg a döntést arról, 
méltó vagyok-e a szövetség 
tagságára. Tudni kell vi-
szont, hogy ez nem csupán 
szakmai elismerést jelent, 
hanem kemény kötelezettsé-
gekkel is jár: számos fotópá-
lyázaton részt kell venni, 

aktívan jelen kell lenni a szö-
vetség életében, tehát nem 
elég kiérdemelni, hanem 
meg is kell felelni ennek a 
tagságnak.

– Úgy tűnik, emiatt nem 
kell aggódnia, hiszen egyre 
jobb eredményekkel szerepel 
a fotópályázatokon.

– Az elismerések, sikerek 
nemcsak  lehetőséget,  ha-
nem bátorságot adtak a ní-
vósabb pályázatokon való 
részvételhez, amelyeken 
már az is hatalmas érdem-
nek számít, ha beválogatják 
a munkáimat a legjobbak 
közé. Tavaly például a Va-
rázslatos Magyarország el-
nevezésű pályázaton 32. let-
tem, ami számomra kiváló 
eredmény. Ezt egyébként 
nem egy-két képpel lehet el-
érni, hanem egy egész éven 
keresztül tartó megmérette-
tés. Minden hónapban be 
kell küldeni egy fotót, és a 
beérkező munkákból az öt-
tagú zsűri válogatja ki a leg-
nívósabbakat, majd a végén 
összesítik, hogy kik készí-
tették a jók között a legjob-
bakat.

– Laikus szemmel nyilván 
nem könnyű eldönteni, mitől 
jó vagy még jobb egy termé
szetfotó, csak annyit, tet
szike vagy nem. De mit érté
kel a zsűri?

– Attól lesz igazán jó és 
egyedi egy természetben ké-

szült fénykép, ha az ember-
nek sikerül az egyéniségét is 
belevarázsolni. Semmikép-
pen sem elég, ha csak úgy, 
esetlegesen rákkantintok 
egy virágra vagy bogárra, 
ami épp szem elé került! A 
profi fotós ugyanis mindig 
megtervezi a képet, a kom-
pozíciót, a környezetét, és 
pontosan tudnia kell, mit 
szeretne megmutatni. Az 
igazán jó természetfotónak 
lélekből kell születnie, tük-
röznie kell az alkotójának az 
egyéniségét, karakterét.

– Vajon mennyire segítet
ték a munkáját a fotózással 
kapcsolatos képzések?

– Sokban, hiszen elsajá-
títhattam a fényképezés 
technikai csínját-bínját. Ez 
azért fontos, mert hiába van 
egy jó elképzelésem, ha a gé-
pemmel az adott pillanatban 
nem tudom elérni azt, amit 
szeretnék! Néha sokáig vár 
az ember egy tökéletes pilla-
natra, de ha úgy illan el, 
hogy nem használta ki, 
kezdheti elölről! Itt jól kell 
bánni a mélységélességek-
kel. Például, ha egy virágot 
fényképezek, nem szeren-
csés, ha a hátterében kusza-
ság van, tehát le kell róla 
választani, hogy a fő téma 
kiemelkedjen, s úgy kell 
meg valósítanom, mintha 
mindaz, ami a közelében elő-
fordul, nem is lenne. A tech-
nika abban segít, hogy ezt 
ott a helyszínen érjem el, hi-

szen utólag nem „tüntethe-
tem el” a képről, ami nekem 
nem tetszik!

– Mikor lett érdi lakos?

– Tizenhat éve a fiammal 
költöztünk a városba, mert 
itt sikerült az anyagi lehető-
ségeinknek megfelelő ingat-
lant vásárolnunk. Kezdetben 
nehéz volt a beilleszkedés, 
de pár évvel később, miután 
beleszerettem a fényképe-
zésbe, rájöttem, hogy Érden 
rengeteg nagyszerű termé-
szetfotót lehet készíteni. 
Minden évben kilátogatok a 
levendulásba, szeretem a 
Duna-partot, a Fundokliát, a 
Czabai-kertet, nagyszerű 
helyszínek! Ha időm engedi, 
gyakran felmegyek a hoz-
zánk közeli rétre, belevetem 
magam a fűbe és rendületle-
nül kattogtatom a gépemet. 
Nagyon jó lepkefotókat lehet 
ott készíteni, de a tárnoki 
Benta-patak környéke is 
rengeteg nagyszerű témát 
tartogat számomra, sok a 
szitakötő. Eddig főként a 
makrofotózás érdekelt, de 
újabban kedvet kaptam a 
madarak és a vadvilág fény-
képezésére, így mostanában 
lesbe járok. Jászapátiban, a 
Pilisben, Gerecsében várom 
azt a pillanatot, amikor a vá-
gyott madarakat lencsevég-
re kaphatom. Erdei énekes-
madarakat, zöldikét, szajkó-
kat, egerészölyvet, karvalyt, 
szalakótát fotózom. Most 
ősszel meg sasokat és dám-

„Az igazán jó természetfotónak lélekből kell születnie, tükröznie kell alkotójának az egyéniségét, karakterét”
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szarvasokat készülök fény-
képezni.

– Mennyi ideig kell 
csendben és türelmesen 
várni, hogy elkészülhesse-
nek a fotók?

– A hortobágyi sasfotózás 
például hajnali ötkor kezdő-
dik majd és sötétedésig nem 
szabad elhagyni a lest, mert 
ha a sas észreveszi, hogy 
ember van a közelben, napo-
kig, hetekig nem jön vissza 
arra a területre. Nagy ka-
land lesz, az biztos! Idén ősz-
szel vár még rám egy nagy, 
toscanai fotóstúra, meg – ha 
már Olaszországban leszek 
– természetesen Firenzében 
is tervezek fényképezni. Iz-
gatottam várom az október 
végét!

– Úgy tűnik, a természet-
fotózás igazi türelemjáték. 
Meg lehet ezt szokni?

– Igen, rengeteg türelmet 
és kitartást követel, de leg-
inkább fel sem tűnik az idő 
múlása, mert nekem a fény-
képezés lelki feltöltődést je-
lent. Ha terepen vagyok, ké-
pes vagyok elvonatkoztatni 
magam a hétköznapi gon-
doktól, bajoktól és amíg a 
kitűzött célra összpontosí-
tok, elfelejtek mindent, ami 
bánt vagy nyomaszt, nem 
beszélve arról az örömről, 
amikor sikerül megvalósí-
tani, amit elterveztem! Bár 
ritkábban, de olykor az is 
előfordul, hogy „házhoz jön” 
a téma, ugyanis a kertem-
ben sok madár fészkel vagy 
ide jár élelmet keresni, így 
itthon is készülnek madár-
fotók. 

– De egy vérbeli fotómű-
vész télen sem pihen. A hideg 
sem lehet akadály?

– Á, én télen is nagyon 
szeretek fotózni, bár olyan-
kor elsőként az ujjaim fagy-
nak le, ami alaposan megne-
hezíti a feladatot, mert a gé-
pet menet közben, a fotózás-
ra kiszemelt cél szerint kell 
beállítani, ami kesztyűben 
megoldhatatlan. Tavaly té-
len például Jászapátiban mí-
nusz 16 fokban voltunk kinn 
a lesen. Hiába vittünk egy 
kis melegítőtestet, mire ész-
be kaptunk, hogy nem is mű-
ködik, már órák óta mínusz 
12 fokban ücsörögtünk, de 
szinte fel sem tűnt, hogy eny-
nyire hideg van, mert izgal-
mas volt a látvány és meg-
szűnt számunkra a külvilág! 
Csak akkor feszeng egy ki-
csit és fárad bele az ember, 
ha egy ilyen lesen órákig 
nem történik semmi figye-
lemre méltó, ám, ha sok a 
mozgás, van mit fotózni, ha-
mar eltelik az idő.

– A Duna-Art Fotóklub 
egyik túráján meg elnyelte 
önt a köd. Mi is történt pon-
tosan?

– Utólag jókat derültünk 
a történeten, de ott és ak-
kor eléggé ijesztő, majd-
hogynem szürrealisztikus 
volt! Egy patak partján fo-
tóztunk éppen, mindenki 
ment a maga témája után. 
Én is egyre beljebb jutot-
tam a magas növényzetben, 
és bár tudtam, merre kelle-
ne visszatérnem, hol mo-
csaras terület, hol sűrű bo-
zót szegte az utamat. Eze-
ket kerülgetve, a hatalmas 

tejfehér ködben végül elve-
szítettem a tájékozódó ké-
pességemet. A mobiltelefon 
sem segített, hiszen nem 
tudtam megmondani, hol 
vagyok! Közben hallottam, 
hogy tőlem nem messzire a 
vaddisznók vidáman csám-
csognak. Bevallom, már fél-
ni kezdtem, nehogy észre-
vegyenek és engem is pré-

dának nézzenek. Szeren-
csére meghallottam a temp-
lom harangját, és a hang 
irányába indulva végül egy 
másik faluban kötöttem ki. 
Onnan már sikerült telefo-
nálni és az aggódó klubtár-
saim értem jöttek autóval. 
Ennél már csak az volt rosz-
szabb, amikor beleragad-
tam a mocsárba, ami el is 
nyelte a cipőmet, de az is 
előfordult, hogy beszakadt 
a jég alattam. Igaz, csak de-
rékig estem a jeges vízbe, 
de mire a kocsimhoz értem, 
rám fagyott a nadrág és li-
lára dermedt a lábam. Le 
kellett vennem a jeges ru-

hát és – szégyen, nem szé-
gyen – egy szál bugyiban 
vezettem hazáig.

– Megéri így megszenved-
ni egy-egy fotóért?

– Tulajdonképpen min-
den jól sikerült képnek meg-
van a maga története, de ezt 
szerencsére nem látja, aki a 

végeredményben gyönyör-
ködik! Nekem megéri, hiszen 
szenvedélyes természetfotós 
vagyok, és ha szakmailag ki-
fogástalan képet szeretnék 
készíteni, el kell fogadnom, 
hogy annak ára van! Nagy 
boldogság számomra, ha ha-
zánk legkiválóbb fotósai tár-
saságában szerepelhetek 
egy-egy rangos kiállításon. 
Legutóbb a XVIII. Nemzet-
közti-Magyar Fotószalonon 
az Emlékezés című fotóm-
mal, a trikolor kategóriában 
vehettem át azt az oklevelet, 
amire igen büszke vagyok, 
mert itt három képemet is 
bemutatták, sőt ez a vándor-

kiállítás Erdélybe, a Felvi-
dékre és más országokba is 
eljut. Nemzetközi internetes 
oldalak pályázataira is 
szoktam képet küldeni. Min-
den pályázat újabb kihívás 
elé állít, munkára, fejlődésre 
ösztönöz. Annak is örülök, 
ha szélesebb közönségnek 
mutathatom be a fotóimat. 
Eddig számos csoportos ki-
állításon vettem részt, de 
egyéni tárlattal is több alka-
lommal bemutatkoztam Bu-
dapesten, Szentendrén és 
Érden.

– Öt éve vette át a Duna-
Art Fotóklub vezetését. A kö-
zösség miben segíti tagjait?

– Kéthetente találkozunk 
és olyankor mindenki beszá-
mol arról, mit sikerült le-
fényképeznie, elhozza a fotó-
it és közösen véleményez-
zük. Természetesen jó szán-
dékkal mondjuk el észrevé-
teleinket egy-egy alkotásról. 
Megbeszéljük, mit, hogyan 
lehetne tökéletesíteni. Taná-
csot kérünk és adunk egy-
másnak, ami segíti a további 
munkánkat. Korábban profi 
előadókat is hívtunk, de 
mostanában erre nincs lehe-
tőségünk, ugyanis kicsit 
szomorúak vagyunk, hogy 
Érden nincs nagy érdeklő-
dés a fotózás iránt, pedig 
napjainkban meglehetősen 
népszerű műfajnak számít. 
Igaz, ahhoz, hogy valaki mű-
vészi szintű képeket készít-
sen, nagyon sokat kell tanul-
ni és rengeteg alázat, kitar-
tás és elszántság is kell hoz-
zá. A technikai fejlődés való-
ban csodákra képes, de lélek 
nélkül a legmodernebb gép-
pel készült fotó nem sokat ér. 

Körmendy Zizit eddig főként a makrofotózás érdekelte, de újabban 
kedvet kapott a madarak és a vadvilág fényképezésére, így mosta-
nában lesbe jár
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Jöv őre sűrűbben jöhet a zöldjárat
Ifjúsági önkormányzati választás, az avarégetés szabá-
lyai, ünnepi nyitvatartási rend a hivatalban – többek kö-
zött ezekről is beszélt T. Mészáros András múlt szerdai 
sajtótájékoztatóján. Jó hír, hogy jövőre az önkormányzat 
akár évi 9–10 alkalommal is elszállítaná a zöldhulladé-
kot.

T. Mészáros András gra-
tulált az új diákpolgármes-
ternek Lázár Evelinnek, a 
Gárdonyi gimnázium tanu-
lójának, aki megnyerte az 
Ifjúsági Önkormányzat vá-
lasztását szeptember 29-én, 
alpolgármestereinek, Varga 
Dorinának és Albert Alexá-
nak, valamint minden meg-
választott diákképviselő-
nek. T. Mészáros András si-
keres munkát kívánt a ne-
gyedik IFÖ-testületnek.

– Remélem, elődjeikhez 
hasonlóan ezek a fiatalok is 
komolyan veszik a feladatot, 
és ugyanolyan lelkesedés-

sel, akarattal dolgoznak 
majd, mint elődeik. A válasz-
táson való aktivitás – 88 szá-
zalékos volt a részvételi 
arány – is azt mutatja, a fia-
talok hiszik, tudják: érdemes 
kipróbálni magukat, bele-
kóstolni a demokráciába – 
tette hozzá T. Mészáros And-
rás, aki elmondta azt is: a 
testület ugyanúgy tízmillió 
forinttal gazdálkodhat, mint 
elődei.

A polgármester felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az 
önkormányzat idén is közzé-
tette felhívását az Érd Város 
Szociális Munkájáért Díj 

odaítélésére. A díjról a köz-
gyűlés a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság javaslata 
alapján dönt, de a bizottság 
részére bárki tehet javasla-
tot, október 15-éig – hangsú-
lyozta T. Mészáros András.

A polgármester beszélt a 
hamarosan induló zöldjárat-
ról, valamint az avarégetés 
szabályairól is. Utóbbiról 
elmondta, hogy idén október 
15. és november 30. között 
lehet elégetni a kerti zölhul-
ladékot, s a legfontosabb, 
hogy a tűzvédelmi szabályo-
kat be kell tartani. Ezenkí-
vül tilos avart égetni vasár-
nap és ünnepnapokon, illet-
ve az ezeket megelőző napo-
kon délután négy óra után. 
Tilos továbbá zöldhulladé-
kot égetni az orvosi rende-
lők, hitéleti középületek, az 
iskolák, az óvodák és a szo-

ciális intézmények százmé-
teres körzetében munkana-
pokon délután hat óra előtt, 
valamint hitéleti középüle-
tek esetében a szertartás 
ideje alatt. Parkváros M7-
esen túli területén minden 
napszakban tilos az égetés 
– hangsúlyozta a polgár-
mester.

Természetesen nem köte-
lező égetni – a zöldhulladé-
kot komposztálhatjuk is, és 
zsákba gyűjtve, kötegelve 
elszállítja majd az ÉTH zöld-
járata is. T. Mészáros And-
rás ezzel kapcsolatos kérdé-
sünkre elmondta: erre vár-
hatóan november közepétől 
kerül majd sor.

Az önkormányzat tervezi, 
hogy sűríti a zöldjáratokat, 
évi 9–10 alkalomra.

– A szükséges szállító jár-
műveknek meg kell érkezni-
ük még az idei esztendőben. 
Problémát jelent a műanyag 
zsákok eltávolítása, ami je-

lentős pluszmunkával jár. 
Erre még meg kell találnunk 
a jó megoldást. Szeretnénk 
az új rendszert már a jövő 
évben bevezetni – fűzte hoz-
zá.

Változások lesznek a Pol-
gármesteri Hivatal munka-
rendjében, mivel ebben az 
évben október 22. (hétfő), 
valamint november 2. (pén-
tek) pihenőnap lesz. T. Mé-
száros András ezzel kapcso-
latban elmondta: október 13. 
(szombat) munkanap lesz, a 
Polgármesteri Hivatal reg-
gel 8.00-tól 18.30-ig tart nyit-
va, ügyfélfogadás pedig 
13.00 órától 18.30-ig lesz. Ok-
tóber 22-én és 23-án (hétfőn 
és kedden) a hivatal zárva 
tart, ahogy november 1-jén 
és 2-án (csütörtökön és pén-
teken) is. November 10. 
(szombat) munkanap lesz, a 
hivatal 8.00-tól 12.00 óráig 
kinyit, ügyfélfogadás azon-
ban nem lesz. n ÁdÁm

Lakossági összefogással aszfaltoztak
Példaértékű összefogás jött létre a parkvárosi Nyom-
dász, Olvasztár és Művezető utcákban, ahol a lakosság 
50%-os önerővel hozzájárulva az önkormányzat segít-
ségét kérte az útjavításhoz. A pályázat sikeres elbírá-
lását követően októberben be is fejeződtek a munkála-
tok a három utcában.

Takács Éva Nyomdász 
utcai lakos egy évvel ezelőtt 
szerzett tudomást arról, 
hogy a hozzá közel lévő 
Öntő utcában aszfaltozás 
zajlott, méghozzá a lakos-
ság hozzájárulásával. A 
lakó felvette a kapcsolatot a 
polgármesterrel és a Város-
fejlesztési Osztállyal, hogy 
megismerje a projekt rész-
leteit. Ezután a szomszé-
doknál is érdeklődött, hogy 
mit szólnak a kezdeménye-
zéshez.

– Nálunk, a Nyomdász ut-
cában ez úgy történt, hogy 
a lakók 2/3-a már beleegye-
zett, amely már a pályáza-
ton való induláshoz is szük-
séges volt. Nagy dolog volt, 

hogy már elsőre rábólintot-
tak a kezdeményezésre. A 
pályázathoz térképvázlatot 
kellett beadni, minden la-
kostól szükség volt egy alá-
írásra, így amikor másod-
szor megkerestem őket, 
büszkén mondhatom, hogy 
példaértékű összefogás jött 
létre, amit ezúton is köszö-
nök mindenkinek. Fontos 
kiemelni, hogy a 29 lakos-
ból 27-en hozzájárultak eh-
hez a beruházáshoz, annak 
tudatában, hogy itt több 
nyugdíjas is lakik, sokan 
pedig hétvégi házként 
használják itteni ingatla-
nukat.

A három utcában ugyan-
úgy indult a kezdeménye-

zés, nagyjából azonos, 300–
300 méteres szakaszok asz-
faltozására volt szükség. A 
Nyomdász utcában Takács 
Éva, az Olvasztár utcában 
Zsigovits Béla, a Művezető 
utcában pedig Zsinkó La-
jos fogta össze a projektet. 
Egy utca leaszfaltozása 
nagyjából 10 millió forint 
költséggel járt, melynek fe-
lét az önkormányzat, másik 
felét pedig a lakosság finan-
szírozta: ez 170 ezer forintot 
jelentett családonként.

– Márciusban beadtuk a 
pályázatunkat az önkor-
mányzathoz, egy hónappal 
később meg is ítélték ne-
künk ezt az útépítési fej-
lesztést. Ezt követően más-
fél hónap állt rendelkezé-
sünkre ahhoz, hogy a vál-
lalt összeget befizessük, az 
önkormányzat pedig szer-
ződést kötött a kivitelezővel 
és szeptember elején el is 
kezdődtek a munkálatok. 
Nagy örömünkre 2 hét alatt 
birtokba is vehettük az új 
utcánkat, aminek mindenki 
nagyon örült és ezúton is 
köszönjük az önkormány-
zat segítségét – mondta el 
Takács Éva.

A Nyomdász utcában – 
azon kívül, hogy kényelme-
sebbé vált a közlekedés – 
egy közösségi tér jött létre. 
Amikor befejezték az útjaví-
tást, közösen ünnepeltek: a 
gyerekek biciklijükkel, rol-
lerükkel birtokba is vették 
az új utat.

Qn L

Fejlesztés a volt lőtéren
A Parkváros északi részén lévő, volt katonai lőtér terü-
letét érintően módosulnak a hatályos településrendezé-
si eszközök: a cél egy körülbelül 16 hektáros beépítet-
len, magántulajdonban lévő terület ütemezett kertvárosi 
lakóterületi fejlesztése. 

A tervezés, egyeztetés 
még 2007-ben indult, és je-
lenleg is zajlik – ennek kere-
tében az első, öt hektárnyi 
részre elkészült a település-
rendezési eszközök vélemé-
nyezési dokumentációja, 
amit az önkormányzat 
szeptember 10-én tett közzé 
honlapján, valamint a Polgá-
rok Házában. A lakosság az 
október 1-jei lakossági fóru-
mon közölhette észrevétele-
it, tehette fel kérdéseit.

A településrendezési esz-
közök módosításának várha-
tó hatása, hogy a beépítésre 
szánt részen a környező te-
rületekhez hasonló beépítési 
intenzitású kertvárosi lakó-
terület jön majd létre. Mivel a 
volt lőtér Natura 2000-es te-
rület határán fekszik, a fej-
lesztés – a botanikai szakvé-
lemény alapján – csakis úgy 
lehetséges, hogy a 16 hektár-
ból mintegy 5,7 hektár nagy-
ságban megőrzik és meg-
tartják a különleges zöldfe-
lületet. A fennmaradó 11 
hektárból 4 az önkormány-
zathoz kerül, és mintegy hét 
hektárral gazdálkodhat vál-
lalkozó – ebből a hét hektár-
ból öt kerülhet átminősítés-
re, amennyiben az egyeztető 
eljárás sikerrel zárul.

A megjelenteket Fehérné 
Tölgyesi Ildikó főépítész 
köszöntötte. A botanikai 

vizsgálatról és eredményé-
ről dr. Kállayné Szerényi 
Júlia biológus beszélt a 
résztvevőknek, míg a fejlesz-
tés részleteit a Pestterv Kft. 
munkatársai, Pekár Zoltán 
és Burányi Endre tervezők 
ismertették.

A lakossági fórumot dr. 
Bács István alpolgármester 
vezette, aki lapunknak 
hangsúlyozta: a tízéves 
munkafolyamat során 100 
százalékig figyelembe vet-
ték a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park, illetve a környezetvé-
delmi hatóság előírásait, 
ezért többször is készíttet-
tek teljes botanikai és rovar-
tani felmérést.

A lakossági fórumon több 
kérdés is felmerült a beruhá-
zással kapcsolatban – többek 
közt arra voltak kíváncsiak a 
környéken élők, hány lakás 
épülhet ezen a területen. 
Mint Bács István elmondta, 
jelenleg maximum 50–55 la-
kásról van szó, de a távolabbi 
jövőben, a II. és III. ütem meg-
valósulásakor nem képzelhe-
tő el összesen 100–120 lakás-
nál több. Erre garancia, hogy 
az önkormányzat egy koráb-
bi településrendezési szerző-
désben kikötötte, a terület 
beépítési intenzitása nem le-
het nagyobb, mint a környező 
településrészeké.

Qn ÁK A Művezető utca új szegélyköveket kapott az aszfaltozás során
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Megvan a forrás a város fejlesztésére
Biztosított a költségvetés a Modern Városok program 
befejezésére – tájékoztatott október 4-ei sajtótájékozta-
tóján dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, mi-
után T. Mészáros András polgármesterrel Gyopáros Al-
pár államtitkárnál jártak és egyeztettek vele a program 
további költségvetéséről. 

Aradszki András először 
az érdi nyugdíjasokat kö-
szöntötte az idősek világ-
napja alkalmából és kiemel-
te, hogy a szépkorúak évti-
zedeken át dolgoztak az or-
szágért, a magyar nemze-
tért, gyermekeik felnevelé-
sével pedig a haza sorsának 
alakításához is hozzájárul-
tak. Egyúttal bejelentette, 
hogy idén második alkalom-
mal nyílik lehetősége a kor-
mánynak arra, hogy tör-
vényben meghatározott mó-
don nyugdíjprémiumot biz-
tosítsanak az időskorúak 
számára.

A szépkorúak mellett az If-
júsági Önkormányzat új, 
megválasztott diákpolgár-
mesterét, alpolgármestereit 
és képviselőit is köszöntötte 
és gratulált megválasztásuk-
hoz. Sikeres évet kívánt ne-
kik és arra is felhívta a figyel-
müket, hogy érezzék át a poli-

tika fontosságát, azt, hogy 
milyen komoly dolog a város, 
az emberek szolgálata. 

Követendő példaként 
emelte ki azt is, hogy nemré-
giben lakossági hozzájáru-
lással valósulhatott meg a 
parkvárosi Nyomdász, Ol-
vasztár és Művezető utcák 
aszfaltozása. 

– Az a vállalásunk meg-
maradt, hogy folyamatosan 
újítjuk fel az érdi utakat. Pol-
gármester úrral közösen 
egyeztettünk Gyopáros Al-
pár államtitkárral a Modern 
Városok program folytatásá-
ról. Megvannak azok a szük-
séges pénzügyi források, 
amelyek a program befejezé-
sét fogják szolgálni. Ennek 
egyik jele az, hogy a Csaba 
utca felújítása hamarosan 
befejeződik: türelmet kérek 
az ott élőktől, mert ez egy 
elég nehéz feladat, műszaki-
lag és közlekedéstechnikai-

lag is – hangsúlyozta az or-
szággyűlési képviselő.

Aradszki András arról is 
tájékoztatott, hogy a parla-
ment elkezdte a nemzeti ég-
hajlatváltozási stratégia tár-
gyalását. A stratégia, ha el-
fogadják, alkalmas lesz 
arra, hogy hazánk hozzájá-
ruljon a klímavédelmi célok-
hoz, azaz, hogy 2050-ig ne 
növekedjék, csak 2 Celsius-
foknál alacsonyabb mérték-
ben az átlaghőmérséklet. 

A Sargentini-jelentés kap-
csán kiemelte, hogy az Ma-
gyarország jogállamiságát 
vitatja, és mind elfogadási 
módja, mind tartalma erő-
sen vitatott. Az országgyűlé-
si képviselő hangsúlyozta, 
hogy célzott politikai táma-
dásról van szó, amely ellen a 
magyar kormány határozot-
tan fel fog lépni.

Végül az iparjogvédelmi 
törvények módosításáról szó-
ló törvényjavaslatról beszélt, 
amely könnyíti, gyorsítja és 
hatékonyabbá teszi majd az 
ügyintézést, emellett lehető-
séget biztosít majd az elekt-
ronikus ügykezelésre.

QQ Gy. Livi

Érd, Ercsi úti Köztemető
Ünnepi nyitvatartás mindenszentek idején

A gépjárművel történő behajtás a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján 
kerül megállapításra. A temetőbe a fent meghatározott időpontokban a fokozott baleset-
veszély miatt gépkocsival behajtani nem lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott szemé-
lyeknek, illetve az ilyen személyt szállító gépjárműveknek. Kérjük a tisztelt hozzátartozó-
kat, hogy sírhelyhosszabbítással vagy újraváltással kapcsolatban keressék munkatársain-
kat a Temetőgondnoki Irodán a fent megjelölt időpontokban.

Ercsi úti Köztemető, 2030 Érd, Ercsi út 1., Temetőgondnoki Iroda
E-mail: temeto@ekfi.hu telefon: +36 23 365 144

„A  haza szeretete nem tűri az árulást”
A Kálvin téri emlékműnél emlékezett a város az aradi 
vértanúkra és a Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnökre október 6-a előestéjén.

„A haza szeretete nem tűri 
az árulást. Nem tűri idegen 
érdekek, idegen zsoldok 
szolgálatát. A haza elárulói 
mentséget kereshetnek 
ugyan, de nem találhatnak. 
Az ilyenekről mindenkor a 
történelem mond ítéletet, így 
volt s így lesz ez örökké. Aki 
a hazáért halt, annak vére 
szent s vele a föld is, amely-

ben nyugszik. Aki elárulja 
ezt, az megvetésre méltó és 
nem megbocsátásra” – fogal-
mazott ünnepi beszédében 
T. Mészáros András polgár-
mester, felidézve az 1848–
49-es szabadságharc leveré-
sét és a véres megtorlást.

– Bár a szabadságharc ak-
kor elbukott a túlerővel szem-
ben, de a szabadság, a függet-

lenség iránti vágy, amelyet a 
túlerő eltiporni akart, ezer-
szer erősebben élt tovább. Ezt 
nem értik azok, akik újra és 
újra be akarják törni a ma-
gyart. Nem értik, hogy van 
egy náluk sokkalta nagyobb 
erő, amelyet sem fegyverrel, 
sem pénzzel nem győzhetnek 
le. A hazánk és szabadsá-
gunk szeretete. Nem értette 
ezt 1849-ben a Habsburg, nem 
értette a 20. században se a 
német, se a szovjet, és nem ér-
tik ma az unió soros kufárjai 

sem, akik épp eladni készül-
nek Európát, kulturális örök-
ségét és biztonságát – Európa 
polgárait. Mindent kockára 
tesznek, ami fontos nekünk – 
hangsúlyozta. 

– Van, amihez nem ér fel 
semmiféle terror és elnyo-
más: a nemzet önbecsülése, 
élni akarása, szabadságsze-
retete. Ez segít új utat nyitni 
Európának, amikor a régi 
már járhatatlan. Ez történik 
ma is. Új útra kell lépni, mert 
a régi tévútnak bizonyult. 
Egy bizonytalan, veszélyes 
és kiszámíthatatlan jövőbe, 
a káoszba vezet. Ezt nem fel-
ismerni hiba. Felismerni és 

letagadni bűn. A vádlottak 
padjára vonni azokat, akik 
kimondják az igazságot – ez 
pedig árulás. Európa eláru-
lása – emelte ki T. Mészáros 
András.

A templomkertben megha-
tó zenés összeállítással em-
lékeztek az aradi vértanúk-
ra a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tanulói. Az 
emlékműnél főhajtással, vi-
rággal tisztelegtek az önkor-
mányzat, a helyi pártok, 
szervezetek képviselői, a Vi-
téz Mikecz Kálmán Honvéd 
és Huszár Hagyományőrző 
Egyesület tagjainak közre-
működésével. Q -k-

É R D ,  E R C S I  Ú T I  K Ö Z T E M E T Ő  
ÜNNEPI NYITVA TARTÁS MINDENSZENTEK IDEJÉN 

Dátum Nap Temető nyitva tartása 
Temetőgondnoki Iroda 

nyitva tartása  

Október 29. hétfő Gyalogosan 
7:00 – 20:00 

 
 

Gépjárművel 
8:00 – 17:00 

Ügyintézés 
8:00 – 16:00 

 
 

Pénztár, befizetés 
8:00 – 15:30 

Október 30. kedd 

Október 31. szerda 

November 1. csütörtök Gyalogosan 
7:00 – 20:00 

 
 

Gépjárművel 
8:00 – 17:00 

Ügyintézés 
8:00 – 20:00 

 
 

Pénztár, befizetés 
8:00 – 19:30 

November 2. péntek 

November 3. szombat 

November 4. vasárnap 

Gyalogosan 
7:00 – 20:00 

 
Gépjárművel  
8:00 – 17:00 

Ügyintézés 
8:00 – 16:00 

 
Pénztár, befizetés  

8:00 – 15:30 
 
A gépjárművel történő behajtás a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján kerül 
megállapításra. A temetőbe a fent meghatározott időpontokban a fokozott balesetveszély miatt 
gépkocsival behajtani nem lehet, kivéve a mozgásukban korlátozott személyeknek, illetve az ilyen 
személyt szállító gépjárműveknek. Kérjük a Tisztelt Hozzátartózókat, hogy sírhelyhosszabbítással vagy 
újraváltással kapcsolatban keressék munkatársainkat a Temetőgondnoki Irodán a fent megjelölt 
időpontokban. 

Ercsi úti Köztemető 
2030 Érd, Ercsi út 1. 

Temetőgondnoki Iroda 
E-mail: temeto@ekfi.hu telefon: +36 23 365 144 

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

2018. október 13-án az ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepnapokon 
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 tájékoztatás

A város nevében Simó Károly alpolgármester, Tóth Tamás alpolgár-
mester, T. Mészáros András polgármester és Bács István alpolgár-
mester koszorúzta meg az emlékművet

Megható zenés összeállítással emlékeztek az aradi vértanúkra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
tanulói  (Fotók: Boros Sándor)
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Születésnapra drámakötet
A Magyar Újságírók Közösségének székházában 
könyvbemutató keretében köszöntötték 70. születés-
napján az Érden élő Büki Attila költőt, írót, festőmű-
vészt, aki nem mellesleg elismert újságíró s népműve-
lő, vagy mai szóval inkább kultúraszervező is.

A Dunántúlhoz, de legin-
kább Sopronhoz ezer szállal 
kötődő Büki Attila – aki az 
anyakönyvben szereplő 
Kiss nevet cserélte a szülő-
földjétől kölcsönzött Büki 
művésznévre – munkássá-
gát Cs. Varga István iroda-
lomtörténész méltatta, 
mondván: költészete valami 
fontosat őriz a poézis lénye-
géből. A szavak legkreatí-
vabb formáját, legszuggesz-
tívebb erejét a poézisben ta-
lálta meg, olyannyira, hogy 
Vas István így ítélte: „Első 
olvasásra meg kell állapíta-
ni, hogy ön tehetséges költő 
– verseinek költőisége szem-
beszökő…”.

Lett is aztán belőle – fo-
galmazott Cs. Varga István 
– nemcsak a Répce-síkon, 
nemcsak a Rábaközben, ha-
nem országosan is elismert 
költő, újságíró, festőművész. 
Bárhol élt és lakott, minde-
nütt lokálpatrióta volt, s la-
kott bizony sokhelyütt, útja 
Bükről Sopronon, Szombat-

helyen át számos dunántúli 
állomást érintve érkezett a 
fővárosba, s onnan Érdre, 
ahol immár több mint két 
évtizede él, s ahonnan a me-
gye már nem létező irodal-
mi folyóiratát, a Duna-par-
tot is szerkesztette.

Születésnapi ajándékként 
magának és olvasóinak 
Büki Attila a Mi időnk című 
drámakötetével (Syllabux 
Kiadó) jelentkezett, amit 
Kaiser László költő, a Ma-
gyar Múzsa folyóirat szer-
kesztője mutatott be, majd 
Bertha Zoltán irodalomtör-
ténész is méltatta a szerző 
drámaírói képességeit.

S mivel egy ilyen köszön-
tés nem képzelhető el az ün-
nepelt művei nélkül, Baka 
Györgyi költő olvasott fel 
verseket, s egy részletet a 
Színésznő című, Patkós 
Irma életéről szóló mono-
drámából, s természetesen 
maga a szerző is tolmácsol-
ta egy versét.

QQ –y–

Nevek és ami mögöttük van
Ugron Zsolnának már a neve is adna elegendő témát egy 
író-olvasó találkozóra, annyit is akár, hogy nem jutna 
idő a lényegre, az érdi könyvtári statisztikák szerint is 
rendkívül népszerű írónő könyveire. A városi könyvtár-
ban vendégül látott szerzővel beszélgető Nida Judit 
igazgatóhelyettes természetesen olyan kérdéslistával 
készült, amelynek alapján minden lényeges kérdésre 
választ kaphattak a kíváncsi olvasók.

Az Ugron vezetéknév a tör-
ténelem ismerőinek nem 
csenghet idegenül, hiszen az 
egyik legősibb, legnagyobb 
erdélyi família sarjai viselik 
immár több mint fél évezrede 
vagy még régebb óta. Az író-
nő ennek a családnak a le-
származottja, s Kolozsvárról 
került Budapestre 11 éves 
korában, de erdélyi gyökerei 
eltéphetetlenek. Noha az író-
nő nem tulajdonít ennek túl-
zott jelentőséget – s mintha 
nem is nagyon szeretné, ha 
erről hosszabban faggatják 
–, azért azt leszögezi, hogy 
ez jelenthet bizonyos fajta kö-
telezettséget, de kivétele-
zettséget semmiképpen. 

S jelenthet óriási élmény-
anyagot, amelyet a családi le-
gendárium őriz a távoli múlt-
ból vagy a háború utáni sa-
nyarú évekből, s jelenthet re-
mek karaktereket, regénybe 

illeszthető anekdotákat s ön-
álló gyűjteményre is érdemes 
recepteket. Persze, hogy 
mindezt jelenthesse ez a szár-
mazás, az is kellett, hogy a 
jogászként a televíziós szak-
ma közelébe kerülő fiatal Ug-
ron Zsolna elcsábuljon, és a 
már akkor unalmasnak gon-
dolt szakmáját újságírásra, 
műsorvezetésre, riporterke-
désre és irodalomra cserélje.

Mindezek után nem cso-
dálkozhatunk, hogy első re-
génye, az Úrilányok Erdély-
ben, amellyel 2011-ben egy 
csapásra belopta magát az 
olvasók szívébe, erősen ön-
életrajzi ihletésű, még ha a 
szerző jobbára fikciónak 
tartja is az Erdélybe férjhez 
menő, kastélyfelújításba kez-
dő Anna történetét és kita-
láltnak – vagy legalábbis 
több személyiségből össze-
gyúrtnak – a szereplők több-

ségét. Annyit azért hajlandó 
elismerni Ugron Zsolna, 
hogy az első könyvéhez szin-
te minden író a saját élmé-
nyeiből, életéből merít, ki 
többet, ki kevesebbet.

Elkalandoztunk a nevek 
témájától, pedig többnyire az 
is megúszhatatlan kérdés az 
írónő számára, honnan is a 
különlegesen csengő Zsolna 
név. Megtudjuk, hogy a szü-
lők Jókai egy, a tatárjárás 
idején élő hősnőjét választot-
ták névadónak, aki ugyan 
Zolna volt (a név alkotójának 
Vörösmartyt tartják), – s ki-
nek másnak volt leánya, mint 
egy Ugronnak –, s ebből lett 
valahogy, amint az írónő 
mondja, mire az anyakönyv-
vezetőhöz értek, Zsolna. 

Nida Judit természetesen 
nem ragadt le kérdéseivel a 
neveknél, terítékre kerültek 
a további művek, mint az iz-
galmas szerkezetű Szere-
lemféltők vagy a történelmi 
trilógia első két kötete – Er-
délyi menyegző (2013), A ná-
dor asszonyai (2014) – és rég-
óta ígért folytatása, a televí-
ziós riportműsorok és termé-
szetesen a gasztronómia is.

QQ (mnp)

Kép ek a természet rajzasztaláról
Geometria a természetben címmel nyílt meg a Duna–Art 
Fotókör idei csoportos tárlata a művelődési központban. 
A Körmendy Zizi által vezetett alkotóközösségnek köz-
ismerten erőssége a természetfotózás. Ezúttal azt a fel-
adatot adták maguknak a tagok, hogy a természetben 
fellelhető geometriai szabályosságokat mutassák meg, 
emeljék ki képeiken.

Formák ezreivel szembe-
sülünk a természetet járva, 
de sokszor nem is tudatosul 
bennük, hogy milyen mérnö-
ki pontossággal szerkesz-
tődtek, akárha rajzasztalon 
születtek volna. Matemati-
kai képletekkel, geometriai 
formákkal leírhatók az álla-
tok, a növények, s persze mi 

magunk is – erre utalt meg-
nyitójában Dezse Anna új-
ságíró. S a fotós, amikor ké-
pet komponál, nem mást 
tesz, mint az adott virágban, 
levélben, termésben vagy ál-
latban meglátja az alkotó 
formákat, s ezeket harmó-
niába vagy éppen ellentét-
párba állítva hoz létre képet.

A matematika és a termé-
szet, a matematika és a mű-
vészet összefüggései régóta 
ismertek, sőt olyannyira ter-
mészetes már ez számunk-
ra, hogy elsiklunk megnyil-
vánulásuk felett, ha külön 
nem hívják rá föl a figyel-
münket. Például egy ilyen 
kiállítással.

Amikor a tizenegy alkotó 
félszáz képét szemléljük, 
sok esetben most is az első 
benyomásunk, mennyire 
szép ez a virág, milyen sej-
telmes hangulatú az erdő 
vagy megnyugtató a napsü-
tötte rét. Aztán nézzük még 
egy percig, s meglátjuk a 
szabályos, mértani alkotó-
elemeket, a kiszámított rit-
must. De látunk olyan fotó-
kat is, amelyek hangsúlyo-
san irányítják figyelmün-
ket, a látványt szinte a for-
mára csupaszítják, hogy föl-
táruljanak a rovar szárnyá-
ban meglévő alakzatok, 
hogy a madár kitárt szárnya 
a megfelelő kompozícióba 
rendezve alakítsa képpé a 
teret, hogy a vízcseppek el-
képzelhetetlen rendben so-
rakozó gyöngyöknek lát-
szódjanak, s a levél erezete 

körzővel rajzolt ívekre emlé-
keztessen.

S ha mindez nem lett volna 
elegendő, hogy megértsünk 
valamit a természet utánoz-
hatatlan csodáiból, a levetí-
tett videoanimáció plaszti-
kusan mutatta meg mindazt, 
amit az alkotók saját szem-
szögükből rögzítettek az 
őket körülvevő látványból.

Fénnyel átrajzolt 
tájak

A Duna-Art fotósai hónap-
ról hónapra kis kamarakiál-
lítással mutatkoznak be a 
művelődési központ folyosói 
galériájában. Kiss Borbála 
és Révész László mostani 
válogatása erősen rímel a ki-

á l l ítóteremben látható 
anyagra, kis túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy am-
olyan fióktárlata ez a 
klubbemutatkozónak, De 
mégis inkább kiterjesztése, 
a téma kitágítása egy más 
nézőpontból. A fotós házas-
pár – szokásukhoz híven 
most sem árulják el, melyik 
felvétel kié – Norvégiából, 
Csehországból és Olaszor-
szágból hozott tájképeket. A 
zord északi tengerpartok, 
sziklák, a lankás dombvidé-
kek a színekkel teremtik 
meg a formák játékát, a haj-
nali vagy éppen az alkonyi 
fény emeli ki a fasorok, szán-
tások, zöldellő rétek ritmu-
sát, festői látvánnyá írva át 
azt. Q M. Nagy

Révész–Kiss: Fénypázmás

Körmendy Zizi: Görbék-ívek

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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Ingatlan É� RD
Sikeres, gyors  

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

www.erd.gdn-ingatlan.hu
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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2030 Érd Korall Ház 2. I.em. • Bejelentkezés 0620 368 1877  
www.agmedical.hu

Laboratóriumi 
vizsgálatok az AG Medical 

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!

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

a p r ó h i r d e t é s i  á r a k

Hirdessen  
Ön is 

az Érdi  
Újságban,

keresse miNdeN héteN  
a postaládá jábaN!
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ElérhEtőségEk:  
2030 érd, szabadság tér 12. 

Telefon: 06-23-520-117  
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

érd megyei jogú Város  
Önkormányzatának  

ingyenes hetilapjában,  
25 300 példányban! 

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 3008 SUV vásárlása esetén. A hirdetésben szereplő bruttó 6 990 000 Ft ár az új 
Peugeot 3008 SUV Active+ 1.2 PureTech 130 LE motorral szerelt változatára vonatkozik. A ked-
vezményes ár teszt és használt Peugeot 3008 SUV 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. fenntart-
ja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről 
érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot.

 A Peugeot 3008 SUV Active+ 1.2 PureTech 130 LE modell vegyes átlagfogyasztása 5,2 
l/100 km, CO2-kibocsátása 119 g/km.

PEUGEOT 
3008  SUV ACTIVE+

ACTIVE+ ÉRTÉKES EXTRÁKKAL
AUTOMATIKUS VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER, 
ELSŐ ÉS HÁTSÓ PARKOLÓRADAR, TOLATÓKAMERA, 
PEUGEOT CONNECT NAVIGÁCIÓ, ÜLÉSFŰTÉS
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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS

ÉS

SZAKTANÁCSADÁS

Diósd, Balatoni u. 2/A.
(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Multifokális
lencsék

30-40%
kedvezménnyel

Csak
nálunk!

Az akció 
október 1–31-ig tart.

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

www.posta.hu/karrier

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

EGY CSOMAGUNK
NEKED IS VAN
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 212x298.indd   1 2018. 09. 13.   13:46
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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 FOTÓGALÉRIA
Csodálatos tájakon
Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető október hónapban

KAMARATEREM
Geometria a természetben
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető november 13-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig
Guzsalyas kézimunka szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
Irodalomkedvelők klubja
Klubnap, felolvasás 15.30 órától

Móczár Csaba könyvbemutatója 18 órakor
Október 12-én, pénteken
Kertbarát Kör
A kertben található termett magvak fel-
használása dísztárgyak készítéséhez. Kérjük 
a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal 
tűvel átszúrt, felfűzött magokat. Gyöngy 
is megfelel
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 19-én, pénteken 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

Információ:  Bakó Beatrix  
06 23/365-490/105

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2030 Érd, Gépész utca 14.
Tel.: 06 23 746 118
kozossegihaz@szepesmk.hu

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor
Zumba
18.30 órakor
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

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

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Családi nap
Az Érd 775 című kiállításhoz kapcsolódóan. 
Tárlatvezetés korhű viseletben, középkori 
játékok és mesterségek, régészkedés, 
kézműves foglalkozások. Belépődíj 500 Ft
Október 20-án, szombaton 14–17 óráig

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVVÁLOGATÁS
A családok éve alkalmából
Október hónapban

PÁLYÁZAT
Készítsünk karácsonyi ajtódíszt
A részletes kiírás elérhető a könyvtár 
honlapján

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

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Diavetítés kicsinyeknek
Október 15-én, hétfőn 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

A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

TÁRLAT
Képzőművészek Érdi Közösségének 
kiállítása
Megtekinthető október 20-ig

PROGRAM
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
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
Október 18-án, csütörtökön 9 órakor
Ökofilmklub
Az „Atomcsapda” című 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.

PROGRAM
Magyar László Tudományos 
Konferencia
Október 16-án, kedden 10 órakor
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Október 15., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Siófok KTC KTF–Érd
20:40 kor kontroll Percek 16. rész
  Hitek és tévhitek  
21:05 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 29/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 tűzijáték

Október 16., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 East 2 East      
20:40 Vámos Miklós beszélgetős műsora  
 42. rész
  Burger Barna fényképész, Kőrössi Zoltán 

író
21:40 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–PÉNZÜGYŐR SE
23:20 Műábránd
 Sziágyi Andrea designer
23:40 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
00:10 tűzijáték

Október 17., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 30/90. rész
20:50 kecskemét 1956
 dokumentumfilm  
22:05  békéscsaba 1956
 dokumentumfim
22:55 Sztárportré 166. rész

23:25 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:55 Fény-kép dokumentumfilm 
00:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:40 Híradó
00:55 tűzijáték

Október 18., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 166. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Siófok KTC KTF–Érd
21:40 kempo  
 sportmagazin
21:55  kor kontroll Percek 16. rész
 Hitek és tévhitek  
22:20  Fény-kép kulturális magazin
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05  Híradó
00:20 tűzijáték

Október 19., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  kor kontroll Percek 16. rész
  Hitek és tévhitek  
20:25 erdély 1956
 dokumentumfilm
22:10  Dr. kecskés Gusztáv történész 

előadása
  A magyar emigráció az ENSZ jelentések és 

dokumentumok tükrében
22:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:55 Fény-kép kulturális magazin 
23:25 Mozgás sportmagazin

23:55 Pécsett 1956  
 dokumentumfilm
00:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
01:10 Híradó
01:25 tűzijáték

Október 20., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 kor kontroll Percek 16. rész
 Hitek és tévhitek  
19:55 Fény-kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 167. rész
21:25 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 kecskemét 1956
 dokumentumfilm  
23:10  békéscsaba 1956
 dokumentumfim
00:00 bibliai Szabadegyetem   30/90. rész
00:50 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
01:20 tűzijáték

Október 21. 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 erdély 1956
 dokumentumfilm
22:45  Dr. kecskés Gusztáv történész 

előadása
  A magyar emigráció az ENSZ jelentések és 

dokumentumok tükrében
23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Fény-kép kulturális magazin
00:00 Pécsett 1956  
 dokumentumfilm 
01:00 Polgár-társ
                  vallás, nemzetiség, civil társadalom 
01:30 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
02:00  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.

OKTÓBER

23
2018. OKTÓBER 23. KEDD

10.30 Emléktábla koszorúzás a Magyar Földrajzi Múzeum 
főbejáratánál (Budai út 4.)

11:00 MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

Ünnepi beszédet mond: 
T. Mészáros András Érd MJV polgármestere

 Ünnepi műsor
GLORIA VICTIS

1956 külföldi írók, költők szemszögéből
Közreműködnek

BBarbinek Péter - Jászai Mari-díjas színész
Elek Ferenc - Jászai Mari-díjas színész

rendezte : Tollár Mónika
 Harmónia Vegyes Kar
karnagy: Hornyák Tamás

 vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület
Helyszín: Érd főtér, az 1956-os emlékmű

AAz ünnepséget követően a művelődési központban
az Érdi Kamarazenekar koncertje Fekete Gyula, 

Kodály Zoltán és Orbán György műveiből
művészeti vezető: Rédai Erzsébet

 

A szabadság napja
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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§, illetve 20/B §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszony.
A munkakör megnevezése: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. 
számú mellékletében meghatározott ága-
zatspecifikus munkakör, intézményvezetői 
megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtar-
tama: a magasabb vezetői megbízás 5 évig 
terjedő határozott időre, 2019. január 1. nap-
jától 2023. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
beosztással járó lényeges feladatok: az 
integrált intézmény törvényes működésének 
biztosítása, a szakmai munka irányítása, 
szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok 
gyakorlása, valamint az intézmény képvi-

selete; együttműködés a fenntartó illetékes 
szervezeti egységeivel; a pályázat részét 
képező vezetői program és a fenntartó által 
jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció 
alapján történő feladatellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei 
Jogú Város fenntartásában működő szociális 
és gyermekjóléti intézményekben dolgozó 
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 
szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati ren-
delet előírásai az irányadók, az egyéb juttatá-
sok megállapítása a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével a fenntartó intézményre 
vonatkozó döntései alapján történik. 
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett stá-
tusz; cselekvőképesség; büntetlen előélet, 
és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoz-
tatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak 

szerint, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok; a személyes gon-

doskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltéte-

leiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. 

számú mellékletének intézményvezetőre 

vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-

tézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. 

rész I. pontjában meghatározott szakirányú 

szakképzettség és szakképesítés; a maga-

sabb vezetői beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-

zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető; legalább öt év felsőfokú vég-

zettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést 

igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellá-

tás, az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-

tás területén betöltött munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
szociális és gyermekvédelmi területen szer-
zett, legalább hároméves vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: pályázó szakmai élet-
rajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program; a végzettséget, szak-
képesítést, szakmai és vezetői gyakorlatot 
tanúsító okiratok egyszerű másolata; három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
vagy az annak megkéréséről szóló postai fel-
adóvevény másolata; nyilatkozat, amely sze-
rint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn; 
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja 
a vezetői megbízással rendelkező szociális 
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzé-
séről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 
6.§-ban meghatározott vezetőképzés telje-
sítését; hozzájárulás a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben történő kezeléséhez; pályázó 
nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen 
történő tárgyalásáról; pályázó nyilatkozata 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-
lásáról; nyilatkozat, amely szerint a pályázó 
nem áll cselekvőképességet érintő gondnok-
ság alatt.
A beosztás betölthetőségének időpont-
ja: a beosztás legkorábban 2019. január 1. 
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 12. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Körmöczi 
Józsefné nyújt a 06-23-522-345-ös telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú 
Város Polgármestere címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Alsó u. 1.); személyesen 
Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.). A pá-
lyázatot mellékletekkel együtt, kettő nyom-
tatott példányban kell benyújtani. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosítószámot: 14/9930-
12/2018, valamint a beosztás megnevezését: 
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a pályázat előkészítő-
je által összehívott legalább háromtagú, a 
betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hall-
gatja meg; a bizottsági meghallgatást kö-
vetően, a bizottság véleményét mérlegelve, 
a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. de-
cember havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: a vezetői megbízással 
egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogvi-
szony esetén három hónapos próbaidő kerül 
kikötésre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Iskolaorvosi feladatok 

vállalkozási formában történő ellátására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet az  Érd közigazgatási 
területén lévő iskolák, óvodák iskola-
orvosi feladatainak vállalkozási formá-
ban történő ellátására.
Ellátandó feladatkör: az iskola-egész-
ségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3) NM 
rendelet 2. melléklete szerinti iskolaorvosi 
feladatok ellátása vállalkozás formájában, 
az önkormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerződésben rögzített feltételekkel. A vá-
rosban a 24 órás alapellátási ügyeleti szol-
gálatot gazdasági társaság működteti.
A feladat ellátásának helye: Érd Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén lévő isko-
lák, óvodák. Az ellátási terület és a feladatel-
látás helye a pályázóval történő egyeztetés 
alapján kerül kialakításra.
A jogviszony időtartama: a feladat-ellá-
tási szerződés tízéves időtartamra szól, mely 
kérelemre meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb infor-
mációk: a feladat-ellátás időtartama alatt 
az orvosi szobát, valamint a 26/19978. 
(IX.3.) NM rendelet 1. számú mellékletében 
szereplő felszerelést az önkormányzat, illet-
ve a köznevelési intézmény biztosítja.
Pályázati feltételek: orvostudományi 
egyetemi végzettség; az iskola-egészség-
ügyi ellátásról szóló 26/1997.( IX.3.) NM 
rendelet 3.§-ában előírt szakképesítések 
valamelyike; egészségügyi dolgozók műkö-
dési nyilvántartásában való szereplés; bün-

tetlen előélet; cselekvőképesség; magyar 
állampolgárság; egészségügyi tevékenység 
végzésére való alkalmasság; Magyar Orvosi 
Kamarai tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentu-
mokat kell mellékelni: iskolai végzett-
séget, szakirányú képzettséget tanúsító 
okiratok hiteles másolata; egészségügyi 
alkalmasságot igazoló okmány másolata; 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, vagy az annak megkéréséről 
szóló postai feladóvevény másolata azzal, 
hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak 
az okirattal már rendelkeznie kell; szak-
mai önéletrajz; nyilatkozat az iskolaorvosi 
feladatok  vállalkozási formában történő 
ellátásáról; Magyar Orvosi Kamarai tagság 
igazolása; érvényes működési nyilvántartá-
si igazolvány; szakmai gyakorlatot igazoló 
dokumentumok; a pályázó hozzájáruló nyi-
latkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevő személyek a pályá-
zati anyagot megismerhetik; nyilatkozat, 
amelyben a pályázati anyagban felüntetett 
személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájá-
rul; a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata 
elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy hozzájárul 
a nyilvános tárgyaláshoz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szak-
vizsga.

A pályázat benyújtásának határide-
je: Érd Megyei Jogú Város honlapján  
(www.erd.hu) történő megjelenést követő 
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a 
pályázat benyújtásának határidejét követő 
első Közgyűlési ülés. Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat benyújtásának módja: a pá-
lyázatot egy példányban, zárt borítékban, 
postai úton vagy személyesen Érd Megyei 
Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros 
András polgármesternek címezve (2030 Érd, 
Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon 
kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”.
A pályázat elbírálásának rendje:  
a pályázókat a pályázati határidő lejártát kö-
vetően a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
hallgatja meg; a bizottsági meghallgatást 
követően, a bizottság véleményét mérlegel-
ve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése hozza meg.
A jogviszony kezdete: az iskolaorvosi 
tevékenység az elbírálást és a szükséges 
hatósági engedélyek rendelkezésre állását 
követően azonnal megkezdhető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Vezetőjé-
nél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318-as 
telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-
449-0881 telefonszámon.

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

törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ

iskolai és óvodai szociális segítő 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: iskolai 
és óvodai szociális segítői feladatok ellátása érdi 
köznevelési és közoktatási intézményekben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú szo-
ciális szakképzettség, iskolai szociális munkás, 
család és gyermekvédő tanár, család és gyer-
mekvédő pedagógus, család és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező 
nevelőtanár pedagógus, pedagógiai előadó, 
pszicho-pedagógus, gyógypedagógus; magyar 
állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőké-
pesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze-

mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
október 26. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószá-
mot: 1/538/2018, valamint a munkakör megne-
vezését: iskolai és óvodai szociális segítő; elekt-
ronikus úton Galambosné Póder Mária részére a 
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül; 
személyesen Galambosné Póder Mária részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag szakirányú vég-
zettséggel lehetséges; az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt; azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes 
mértékben megfelel.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ, Házi segítségnyújtás

házi gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a gondozást-
ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelé-
nek fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő 
biztosítása; a speciális szakmai és közegészségügyi 
előírások betartásával területi gondozási feladatok 
ellátása; személyes higiénével kapcsolatos felada-
tok, a gondozási környezetében végzett feladatok, 
élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, álta-

lános ápoló és asszisztens, szociális gondozó ápoló 
OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen előélet; 
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél; 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
október 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/535/2018, valamint a munkakör megnevezé-
sét: házi gondozó; elektronikus úton Galambosné 
Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül; személyesen Galambosné 
Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzett-
séggel lehetséges; az érvényes pályázatot benyúj-
tó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek 
részt; azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve 
a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
október 26.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Vörösmarty utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a szociális és 
mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének, csa-
ládok és közösségi csoportok segítése a társadalmi 
integráció érdekében; a szociális biztonság megte-
remtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatá-
sokról, valamint azok igénybevételének formáiról 
megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú szociális alapvég-
zettség, okleveles pszichológus, pszichopedagó-
gus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szoci-
ális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális 
munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív és viselke-
désterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvé-
delmi tanácsadó oklevéllel rendelkező óvodape-
dagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, 
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittantanár; magyar állampol-
gárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél; 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pá-

lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
október 26. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/536/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő; elektronikus úton Galambosné Póder 
Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail 
címen keresztül; személyesen Galambosné Póder 
Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirá-
nyú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetsé-
ges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt; azon 
pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek megfelel
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
október 31.

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 óvodapedagógusi munka 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a pedagógusok előmenete-
li rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közneve-
lési intézményeiben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. rendelet vo-
natkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapeda-
gógus; magyar állampolgárság; cselekvőké-
pesség; büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások); felhasználói szintű Levelező rend-
szerek (LotusNotes, Outlook); felhasználói 
szintű Internetes alkalmazások; szakmai 
tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű precíz, 
pontos munkavégzés; kiváló szintű szakmai 
tudás; kiváló szintű innovatív, kezdeményező; 
kiváló szintű kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: érvényes közalkalmazot-
taknak szóló erkölcsi bizonyítvány; végzett-
séget igazoló okiratok másolata; fényképes 
szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. október 18.
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda 
címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Edit utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tószámot: 533/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodapedagógus; elektroni-
kus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a 
kincses@erd.hu e-mail címen keresztül; sze-
mélyesen Szénásiné Mészáros Márta részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. október 22.

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 Önkormányzati, 

Szervezési és Törvényességi Iroda, Szervezési Csoport
szervezési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I. 
24. pont szerinti koordinációs feladatkör.
Ellátandó feladatok: közgyűlési és bizottsági 
ülések előkészítésével, lebonyolításával, a hozott 
döntések nyilvántartásával kapcsolatos felada-
tok ellátása, koordinálása; Részvétel bizottsági 
és közgyűlési üléseken; A közgyűlés ülését 
követően a határozatok végrehajtásával kap-
csolatos feladatok ellátása (határozatkivonatok 
készítése, kiküldése, számítógépes rendszerbe 
történő feltöltése, határozatok végrehajtásának 
figyelemmel kísérése stb.); Közgyűlési, bizottsági 
jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a kor-
mányhivatal részére; Nemzetiségi önkormányza-
tok működésével kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök: az ellátandó feladatoknál került felsoro-
lásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállás-
ra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabály-
zata irányadó.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; 
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőok-
tatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, 
gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, 
andragógus, művelődésszervező szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
igazgatásszervezői vagy felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati szakképzettség; Polgármesteri Hi-

vatalban hasonló munkakörben szerzett szakmai 
tapasztalat; közigazgatási szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák: felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások) ismeretek; jó szó-
beli és írásbeli kifejezőkészség; megbízhatóság, 
pontosság; önálló munkavégzésre való képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; a vég-
zettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű 
másolata; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
november 4. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Gellért Beáta Szervezési 
Csoportvezető nyújt a 06-23-522-300/263 tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal címére történő megküldésé-
vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 14/9930-21/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szervezési ügyintéző.
A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Jegy-
zője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: a kinevezés feltétele a Kttv. 42. 
§ (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; a kineve-
zés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.0

Tisztelt Lakosok, Érintettek!
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a Modern Városok Program keretében 
Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- 
illetve kulturális turisztikai beruházás 
több helyszínen történő megvalósítását 
tervezi. Az érdi Minaret – a városban 
fellelhető kisszámú országos műemlék 
egyike – környékének rendezése is 
a kiemelt városfejlesztési célok közé 
tartozik. A fejlesztés során a Hamzsabég 

tér bevonásával attraktív, turisztikailag 
is vonzó terület kialakítására lesz 
lehetőségünk. A tervezési folyamat során 
lakossági fórum keretében szeretnénk 
megismertetni Önökkel az elképzeléseket, 
melynek ideje és helyszíne:

2018. október 15. (hétfő) 18:00 óra,
a volt II. Lajos Általános Iskolában 

(2030 Érd, Fő u. 42.)

T. Mészáros András polgármester

„Érd Város Szociális Munkájáért Díj”
odaítélésére

Az Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata által adományozható 
díjakról és kitüntetésekről szóló 
7/2017. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 11. § (1) bekezdése alapján 
Érd Város Szociális Munkájáért Díj 
adományozható a város szociális 
ellátása érdekében végzett példaér-
tékű munkát, valamint az elesettek 
gondozásában kifejtett kiemelkedő 
tevékenységet végző személyek, kö-
zösségek részére.
Az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 
odaítélésére a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság tesz javaslatot, az elismerés 
adományozásáról a Közgyűlés a bizott-
ság 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 meghívó Lakossági Fórumra

Közérdekű felhívás
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Mese mindenkinek
Idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Katyika 
meg Matyika országos mesemondóversenyt a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskolában. A versenyt Benedek Elek 
születésnapjának apropóján, október 1-jén tartották.

A Kőrösiben tavaly avattak 
szobrot a nagy meseíró, Elek 
apó tiszteletére, amelyet ebben 
az évben a Katyika meg Matyi-
ka mesemondóverseny napján 
koszorúztak meg ünnepélyes 
keretek között. A programra 
ezúttal Benedek Elek egyik le-
származottja, Benedek Enikő 
is meghívást kapott, aki koráb-
ban nem is tudott arról, hogy 
felmenőjének szobrot állítottak 
az érdi iskolában. 

– Az én gyerekkoromban na-
gyon fontos volt a mesekönyv. 
Hála Elek apónak, mi is a me-
sén nőttünk fel. Szerencsére 
ma is fontos szerepe van a me-
sének, ugyanis szeretetre ta-
nítja a gyerekeket, és ha Elek 
apó meséit nézzük, akkor bi-
zony a hazaszeretet is fontos 
szerepet kap – mondta el la-
punknak Benedek Enikő, aki 
meg is hallgatta az ifjú tehetsé-
geket a mesemondóversenyen.

A versenyre ezúttal is sokan 
jelentkeztek, az egyik diák 
például már az indulástól 
kezdve évről évre mesét mond.

– Én A vénasszony és a halál 
című magyar népmesével ké-

szültem a versenyre. Nagyon 
sajnálom, hogy hamarosan itt 
kell hagynom a kedvenc mese-
mondóversenyemet és iskolá-
mat is. Így az utolsó évre kicsit 
könnyebben tanultam meg a 
mesét, első osztályban többet 
kellett gyakorolnunk a felké-
szítőtanárommal, Gabi néni-
vel, aki a mese kiválasztásá-
ban is segített – emlékezett 
vissza Oláh Levente kőrösis 
tanuló.

Nagyné Balázs Gabriella, 
a verseny szervezője azt fogal-
mazta meg közös célkitűzés-
ként, hogy a gyerekekkel 
együtt megőrizzék a magyar 
népmese hagyományait, hogy 
a gyerekek szívesen olvassa-
nak és szavaljanak a magyar 
irodalom gyöngyszemeiből. 

Az esemény fővédnöke a 
kezdetektől Kóka Rozália Ma-
gyar Örökség-díjas mesemon-
dó, aki elmondása szerint 
egész életét a mese bűvöleté-
ben élte, és a mese szeretetét 
igyekszik átadni, amióta 19 
éves korában útra kelt és bu-
kovinai székely meséket kez-
dett gyűjteni. n gyl

Nyuszi, hopp!
Második alkalommal szervezett játékos délelőttöt a Szi-
várvány ovi apróságainak a Szociális Gondozó Központ, az 
állatok világnapja alkalmából.

Mekkora feje van a bull-
masztiffnak! A papagáj tény-
leg mondja, hogy Gyurrika 
vagyok? Szabad répával etet-
ni a nagy, fehér nyuszit? Csak 
úgy záporoztak a kérdések, 
no meg az izgalomról tanús-
kodó kiáltások a régi Parkvá-
rosi Közösségi Ház termében, 
ahol másodízben tartották 
meg az állatok világnapját. 
Mint Kiss Sándor szociálpe-
dagógustól, a délelőtt szerve-
zőjétől megtudtuk, a tavalyi 
állatos rendezvény annyira 
sikeres volt, hogy idén már 
kérték az óvodások.

– Annyiban más volt az idei 
program, hogy most nemcsak 
az állatok, hanem a zene vi-
lágnapját is megünnepeltük: 
a Szivárvány ovi Őzike cso-
portja Prokofjev Péter és a 
farkas című művét adta elő a 
többi óvodásnak. Közel száz-
kilencven gyermeket láttunk 
vendégül ezen a napon – tette 
hozzá Kiss Sándor.

A rövid, zenés darab után a 
gyerekek több csoportban is-
merkedhettek különféle régi 

népi játékokkal az Éltető Ér-
tékeink Egyesület jóvoltából, 
simogathattak nyuszit, talál-
kozhattak Gyurrrikával, a 
papagájjal és csivitelő kaná-
rikkal, és ellátogatott a gye-
rekekhez Kózel Gyula bull-
masztifftenyésztő is, egyik 
kutyusával.

– Az állatokat mindenki sze-
reti. Sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy a gyerekek a kutyán, ci-
cán kívül nem ismerik a házi-
állatokat, ezen a rendezvényen 
viszont testközelből láthatják 
őket, sőt, simogatni is szabad 
– mondta Inczéné Papp Márta 
intézményvezető-helyettes, 
hozzátéve: sajnos manapság 
sok család nem jut el állatkert-
be, vadasparkba. Vannak per-
sze kivételek is: 

– Az én kedvenc állatom a 
kiskacsa, és a papám már ho-
zott is nekem – mesélte lelke-
sen az egyik óvodás, akitől 
megtudtuk azt is, az állatok-
kal kedvesen kell bánni, bán-
tani nem szabad őket, simo-
gatni viszont annál inkább.

Qn Á. K.

Fitnesz után játszótér
Alapítványi hozzájáru-
lásból vásároltak kültéri 
játékokat a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és 
Gimnázium udvarára az 
alsós gyerekeknek. A já-
tékokat a szülők, a gim-
nazisták és a pedagógu-
sok telepítették az iskola-
udvaron október 6-án 
délelőtt.

A Gárdonyi iskola peda-
gógusai már régóta szeret-
tek volna egy játszóteret az 
iskola udvarára, ahol fő-
ként az alsó tagozatosok, 
közülük is leginkább a nap-
közisek töltik idejüket. 
Olyan játékokat akartak az 
udvarra, amikkel a gyere-
keknek lehetőségük nyílik 
az aktív szabadtéri tevé-
kenységre, a közös moz-
gásra. A Szülők-Nevelők 
Bálja bevételéből idén sike-
rült megvalósítani ezt az 
álmot, közel másfél millió 
forintból vásároltak 6 kül-
téri játékot.

– Két évvel ezelőtt a 
sport udvar kapott egy fit-
neszparkot, és immár a ki-
csik is el tudják magukat 

foglalni, ha kijönnek leve-
gőzni. Nagyon bízunk ben-
ne, hogy örömmel fogják 
majd birtokba venni – emel-
te ki Ivánszkiné Fintor Ág-
nes, a szülői munkaközös-
ség elnöke, aki azt is el-
mondta, hogy a következő 
évben az iskola klimatizálá-
sát szeretnék megvalósíta-
ni, amire nagy szükség van.

A játszótérépítésre több 
diák és szülő is rááldozta a 
szombat délelőttjét, elmon-
dásuk szerint azért, mert 
szerettek volna tenni az is-

koláért, az iskolában tanu-
lókért, de a jó hangulat mi-
att is szívesen jöttek.

Az intézmény vezetője, 
Pintérné Bernyó Piroska 
kiemelte, hogy a játékok 
vásárlásánál arra töreked-
tek, hogy minél több kor-
osztály használhassa őket, 
legyen szó elsősökről vagy 
akár ötödikesekről. Éppen 
ezért az iskolaudvarra ke-
rült többek között egy hin-
ta, rugós libikóka, a nép-
szerű mókuskerék és egy 
kis híd is. n győri livi

Mesés ajándék állatoknak
A Szivárvány Óvoda Me-
seház Tagóvodájának pe-
dagógusai vallják, hogy 
nem lehet elég korán el-
kezdeni az állatvédelem-
re és a felelős állattartás-
ra való nevelést. Éppen 
ezért az állatok világnap-
ja alkalmából gyűjtést 
szerveztek a Sirius Állat- 
és Természetvédelmi 
Alapítvány kis védencei 
javára. 

Az óvodában október 
1–5. között lehetett leadni a 
Sirius által megmentett ku-
tyusok és cicusok minden-
napjainak jobbá tételéhez 
szükséges tárgyi adomá-
nyokat. Az alapítvány rész-
letes listát készített arról, 
mire van a legnagyobb 
szükségük, kezdve az ete-
téshez szükséges alap-
anyagoktól, a tisztítószere-
ken át, a hideg időben szük-
séges takarókig. Az ovisok 
és szüleik pedig már pén-
tekre akkora mennyiséggel 
vittek be ezekből az oviba, 
hogy a kis raktár gyakorla-
tilag megtelt. Pedig akkor 
még a csoporttermekben is 
voltak adományok, hiszen, 
ahogy Neumayer György-

né tagóvoda-vezető kifej-
tette, fontosnak tartják, 
hogy a kicsikkel megbe-
széljék, miért szükségesek 
ezek az adományok a Sirius 
védenceinek.

– A Meseház zöld óvoda, 
ami azt jelenti, hogy nálunk 
kiemelt feladat a környezet-
tudatosságra és az egész-
séges életmódra nevelés – 
mondta el Boruzsné Csapó 
Izabella, az óvoda Zöldkör 
környezeti munkaközössé-
gének vezetője. A minden-
napi életben ez jelen van 
azzal, hogy energiatakaré-
kos izzókat használnak, a 
csoportszobákban szelektí-
ven gyűjtik a hulladékot, 
emellett papírgyűjtést és 

kertszépítő délutánt is 
szerveznek, a nagycsopor-
tosok részt szoktak venni a 
városi szemétszedési akci-
ókban, újrahasznosított já-
tékokat készítenek, illetve 
a jeles napok közül minden 
zöldet megtartanak: az ál-
latok és a víz világnapjától 
kezdve a föld, a madarak és 
fák napjáig.

A Sirius védenceihez a 
héten fog eljutni a Meseház 
Óvoda adománya, az ala-
pítvány munkatársai pedig 
tavasszal előadást tarta-
nak majd a gyerekeknek a 
felelős állattartás fontossá-
gáról egy mentett kutya 
társaságában.

Qn JapNo

Egy igazi szülői munkaközösség

A Boglárka csoport ovisai lelkesen meséltek saját kis kedvenceikről
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)

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

•   Irodai munkára megváltozott munkaképességűeket keresünk. (Érd)

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

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

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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Jelentkezzen a REÁL csapatába!

Reál Hungária Élelmiszer Kft.

biatorbágyi logisztikai központjába 
kollégákat keres az alábbi pozíciókba:

Jelentkezését a hr@real.hu e-mail címre várjuk!

Munkatársat keresünk!

Amit kínÁLunk:
• Biztos vállalati háttér

• Hosszú távú, stabil

munkahely

• Nappali mûszak

Akiket keresünk:
• árukiadó

• áruelleNôr

• komissiózó

• áruátvevô

• raktári kisegítô

Munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7.
Telefon: +36 30 356 8994
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 raktárvezetőt 
keres 

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

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

Jelentkezni Hegedűs Andor 
beszerzési vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
hegedus.andor@homm.hu  

vagy 36-20-334-4060 

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft. 
alkatrész raktárába

20
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karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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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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Rózsafüzér zarándoklat
Idén kilencedik alkalommal keltek útra a zarándokok 
Érden az Élő Rózsafüzér Zarándoklaton, amely Érd ke-
leti széléről, a LEA Otthontól indult. A zarándoklat a 
lelkiség megélésén és a közös imádkozáson túl idén is 
fontos központi gondolatot fogalmazott meg.

A zarándokok ezúttal is 
kora reggel indultak el októ-
ber első szombati napján a 
LEA Otthontól egészen a 
Parkvárosi templomig, ahol 
két csoportra oszlottak. Az 
egyik ág a Fundoklia-völgyön 
keresztül jutott el a tuscula-
numi templomig, majd az újte-
lepi templomot is érintve vé-
gül a Jézus Szíve-templom-
hoz érkeztek. A másik cso-
port a ciszter nővérek érinté-
sével, a postástelepi templo-
mon át jutott el ide, ahol 
egyesülve már közösen vo-
nultak tovább Ófaluba.

– Az idei esztendő központi 
gondolata az volt, hogy egy-
házmegyénk zarándokhelye-
it járjuk végig templomon-
ként: így idézzük fel, hogy 
egy-egy központi zarándok-
latnak milyen üzenete van – 
mondta el lapunknak Hajdu 
Ferenc plébános, aki arról is 
beszélt, hogy a zarándokla-
ton mindenki más és más cél-
lal vesz részt: van, aki házas-
ságát szeretné megmenteni, 

van, aki gyermekéért imád-
kozik, van, aki pedig a beteg-
ségtől való szabadulást várja.

A zarándoklaton fiatalok, 
egészen kicsi gyermekek is 
részt vettek, és a csatlakozók 
száma évről évre nő. Ez is mu-
tatja, hogy a lelkiség mellett 
közösségi élményt is ad a 
program: lehetőség nyílik be-
szélgetni, megosztani egy-
mással élményeinket.

– Majdnem a kezdetektől 
jövök, részben felkérésre, 
részben saját elhatározásból. 
Ezeken a zarándoklatokon az 
ének vezetésével szoktak 
megbízni, és én szívesen el is 
vállalom évről évre, ez szá-
momra nagyon fontos – mond-
ta el az egyik zarándok, dr. 
Döbrössy János karnagy, az 
ELTE Tanító- és Óvónőképző 
karán az Ének-Zenei Tan-
szék vezetője.

A Rózsafüzér Zarándoklat 
Ófaluban ért véget, ahol Spá-
nyi Antal megyéspüspök tar-
tott szentmisét az egybegyűl-
teknek.  n Győri

Muzsikás énekórák
Csütörtökön rendhagyó, 
összevont ének-zene órák-
kal örvendeztette meg 
Magyarország egyik leg-
meghatározóbb népzenei 
együttese, a Muzsikás az 
Érdligeti Általános Iskola 
és az Érdi Gárdonyi Géza 
Általános Iskola és Gim-
názium tanulóit.

A WOMEX-, Kossuth- és 
Prima Primissima-díjas 
együttes, miközben Sang-
hajtól New Yorkig a világ 
legnagyobb koncerttermei-
ben szokott fellépni, már 
csaknem 15 éve járja az or-
szág iskoláit is, hogy közel 
hozza a gyerekekhez az élő 
magyar népzenét. Azt vall-
ják, hogy az éneklés, a zene-
tanulás és a zenehallgatás 
nem csupán az általános 
műveltséghez szükséges, de 
fontos feltétele a testi-lelki 
harmóniának is.

– A régiek ösztönösen rá-
éreztek arra, hogy az elme 
sokkal jobban működik, ha 
jó zenével is tápláljuk. Az 
agykutatók ezt azzal ma-
gyarázzák, hogy a két agy-
félteke közötti mozgás sok-
kal intenzívebb a zenének 

köszönhetően. Az egyszer-
re ősi és modern, hihetetle-
nül gazdag Kárpát-meden-
cei népzene pedig a gyere-
keknek különösen áldásos 
hatású lehet, mert közel áll 
a nyelvünkhöz, segíti a he-
lyesírást, olvasást, bővíti a 
szókincset – mondta el kér-
désünkre Sipos Mihály, a 
Muzsikás egyik alapítója és 
a rendhagyó énekóra prog-
ramkoordinátora.

Vargáné Balogh Erika, 
az Érdligeti Általános Iskola 
igazgatója elmondta, hogy 
mindig keresik a lehetősé-
get, hogyan tehetik emléke-
zetessé a zene világnapját.

– A hagyományőrzés és 
-ápolás alapfeladata az is-
kolának, ilyen napokon, 
mint a zene világnapja meg 
pláne. A Muzsikás együttes 
pedig a magyar népzene 
nagykövetének tekinthető 
– magyarázta az igazgató-
nő, aki azt is bevallotta, 
hogy annak idején, a ’70-es 
évek végén éppen a tánc-
házmozgalom bevezetése-
kor kezdte meg pedagógusi 
pályáját, majd az iskola ve-
zetőjeként is fontosnak tar-
totta a népzene és néptánc 
szerepét a hagyományőr-
zésben.

Qn JAN

A Muzsikás együttes a csujjogást is megtanította a nebulóknak



Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

0620/981-6474
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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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    Ha mindenre
van több ötleted!
Várunk a csapatunkba!

TIBI, SEGÍT A MEGVALÓSÍTÁSBAN

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

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

             • Családias légkör

                   • Közösséget alkotunk

                          • Használhatod

                            a kreativitásodat

                       • Tervezhető munkaidő

                      • Hosszú távra szóló,

                        biztos munkahely

                 • Forgalom után járó prémium

               • Targoncavezetői jogosítvány

              megszerzésének a lehetősége

           

Akár 

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Chappi 6–7 hónap körüli, kedves, 
játékos, még nevelést igénylő kan 
kutyus, közepes termetű. Mozgé-
kony, ragaszkodó, emberbarát, a 
többi kutyával általában jó kijön

Bogi barátságos, közepes terme-
tű, 10 hónapos shar-pei keverék, 
ivartalanított szuka kutyus. Nyu-
godt természetű, kicsit félénk, 
ezért türelmes gazdinak ajánljuk

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*

Nyugdíjas munkavállalókat kere-
sünk könnyű betanított vagy takarí-
tói és áruházi munkakörökre. Kima-
gasló órabérrel és rugalmas mun-
kaidővel. Érdeklődni 0620/2684397 
vagy 0620/2150837. Északi Szomszé-
dok Nyugdíjas Szövetkezet

*16290*

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*

NÖVÉNY

Érden szabolcsi szakember vállal fa 
és veszélyes fák szakszerű kivágá-
sát, tuják visszavágását, sövényvá-
gást, zöldhulladék elszállítással. 06-
20-312-7676

*14886*

ALBÉRLET KÍNÁL

Érden 1 szoba összkomfortos lakás 
egy v. két fő részére kiadó. 06-20-
268-1019

*16132*

INGATLAN

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

*12962*

Érden! Munkásoknak, brigádnak 7-8 
fő részére, külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó kocsi beállással! 
06-23-367-922

*16095*

OKTATÁS

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

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

VÁLLALKOZÁS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

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

*72830*

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*

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

*90350*

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

*75836*

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*

Érdi telephelyű közműépítő vállalkozás 
keres segédmunkás munkakörbe 

kollégákat. Munkalehetőség  télen 
nyáron folyamatos. 

Érd: 06 30 779 02 49 21
58
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

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

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Érdi Közterület-fenntartó Intézmény  
az alábbi munkakörökben  

felvételt hirdet:  
segédmunkás, kőműves. 

Cím: Érd, Fehérvári út 69/B.  
Fizetés bértábla szerint.  

Bővebb információ: 23/365-610
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KONTÉNER

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

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

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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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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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
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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
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Munkavédelem
Munkaruházat

16
42

55

PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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

PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK.
LOM TALANÍTÁS A-Z-IG!

ANTIKVITÁS

06-20-525-1211
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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
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A DL Kft. 

Jelentkezés a +36 20 745 5125 számon  
vagy tigazleolvasas@dlkft.hu mail címen.

keres Érdre, 
napi 6 vagy 8 órás, de kötetlen munkarendben. 
Fizetés: nettó 250.000,- Ft / hó + költségtérítés. 

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

JÁRMŰ

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52
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Eladó Daewoo Nubira 1.6 SX 
1998.08.19. havi, lejárt műszakival. 
06-30-398-6740

*14080*

VEGYES

Garázsvásár! Október 13-án és 20-
án! Alispán utca 31. 9-14h-ig. Eladó 
120 l-es villanybojler, új bidés tető 
wc-re, 1 fekhely, 1 db ágyneműtar-
tós szekrény, grillsütő, 80*80 cm-es 
asztal, dohányzóasztal, háromajtós 
szekrény, menetmetsző készlet, sző-
nyegek, új vasalók, kávéfőző, köny-
vek, Toyota asztali varrógép, hajdu 
Electrolux mosógép, részben kony-
habútor és sok más. 06-30-5688942, 
06-30-5688921

*16254*

Keresek kerti munkára segítőt heti 1 
napra. 06-20-9682-954

*14152*

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

*06774*

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

*01541*

Sérült, törött, totálkáros, hibás vagy hi-
ányos gépjárműveket vásárolunk 2005-
ös évjárattól.  Tel.: 0630-329-18-39

GÉPJÁRMŰFELVÁSÁRLÁS

Sze rviztechnikus 
– ipari motorok javítása

Bruttó alapbér: 340 000  Ft/hó
Munkavégzés helye: Sóskúti ipari park (Érd térsége)
Teljes munkaidő, akár pályakezdőket is alkalmazunk

A Perkins motorok magyarországi képviselete szerviztechnikus kollégát 
keres fiatal csapatába. 
Kiváló munkakörülmények, magas (és bejelentett) bérezés, fejlődési 
lehetőség. 
Előnyt jelent: alapfokú angol nyelvtudás írásban, autószerelő végzett-
ség, hasonló területen szerzett tapasztalat. 

Jelentkezni a petur.zsamba@maviprod.hu címen lehet.
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Megvan az első győzelem
A második játéknapon megszerezte első győzelmét a 
Delta RSE Érd az NB II-es női röplabda-bajnokság Kö-
zép csoportjában. Dömötör-Mátrai Beáta együttese a 
Pécsi Horvát Iskola ellen győzött három játszmában.

A még mindig nagyon fia
tal röplabdázókból álló keret 
a nyitó játékrészben mind
össze tíz pontot engedélye
zett ellenfelének, amely ellen 
korábban még nem lépett 
pályára sem bajnokin, sem 
kupasorozatban (25:10). A 
második felvonás is hasonló
an alakult az elsőhöz, ezút
tal viszont aktívabban gyűj
tötték a pontokat a Baranya 
megyeiek. Az érdi tigrisek 
újabb szettgyőzelme még
sem forgott veszélyben 
(25:17). A vendégek a harma
dik etapban sem tudtak 
megújulni, a deltások pedig 

nem is hagyták őket kibon
takozni. A sikerre kiéhezett 
hazai egyesület az elsőhöz 
hasonlóan ezúttal is tizenöt 
pont különbséggel nyert, 
amellyel a bajnoki mérkő
zést is behúzta (25:10). A 3:0
s sikerrel két forduló után 
egy győzelmet és egy veresé
get számlál a Delta RSE Érd 
az NB IIes női röplabdabaj
nokság Közép csoportjában.

– Jó hangulatú mérkőzés 
volt, ahol a technikai fölé
nyünk megmutatkozott. 
Mindenkinek tudtam játék
lehetőséget biztosítani, ami 
nagyon hasznosnak bizo

nyult. Örülök, hogy ezúttal 
nem csak részsikerünk volt, 
hanem a teljes mérkőzést 
kézben tartva nyerni tud
tunk. Ebből szeretném, ha 
építkeznénk a további bajno
ki párharcokra is – értékelt 
Dömötör-Mátrai Beáta ve
zetőedző.

A Deltához kapcsolódó hír, 
hogy a hétvégén U15ös le
ány röplabdatornát rendez
tek az érdi Vörösmarty Mi
hály Gimnázium tornacsar
nokában. A gyermek korosz
tályú csapat mindhárom 
mérkőzését megnyerte, rá
adásul egyetlen szettet sem 
vesztett a nap folyamán. A 
Gödöllő, a Szombathely és a 
Kaposvár ellen is 3:0ra győ
zött a Delta.

QQ Pecsuvácz

Aki korán kel...
Az első percekben megsze-
rezte a vezetést, az utolsó 
utáni pillanatban pedig be-
vitte a kegyelemdöfést az 
FC Ajka az Érdi VSE ellen. 
Az NB III Nyugati csoport-
jának kilencedik körében 
lejátszott rangadót a ha-
zaiak nyerték 2–0-ra.

Lendületesen kezdte a lis
tavezető FC Ajka a második 
helyezett Érdi VSE elleni 
mérkőzést, és már az első 
percekben megszerezték a 
vezetést, amikor Nagy 
Krisztián bal oldali szögle
tére a csapatkapitány, Pá-
kai Gergő érkezett jól és bó
lintott az érdi kapuba (1–0).

A hátrány ellenére az érdi
ek igyekeztek érvényesíteni 
akaratukat, de a vendéglá
tók gyors kontráikkal rend
re veszélyt teremtettek az 
érdi kapu előtt, az első ven
déghelyzetekre a huszadik 
percig kellett várni, amikor 
Melczer Vilmos nem tudott 
lőni, majd Koós távoli kísér
letét védte Horváth Dániel.

Az első félidő második fe
lére jelentősen megélénkült 
a mérkőzés, az érdiek birto
kolták többet a labdát, s 
ugyan nehezen jutottak el az 
ajkai kapuig, érezhető volt, 
hogy nem adják fel és nyom
nak az egyenlítésért, de a 

szünetre hátránnyal vonul
tak.

A második félidő kiegyenlí
tett játékot hozott, hol az 
egyik, hol a másik csapat ka
puja volt veszélyben. A labdát 
az érdiek birtokolták többet, 
de nehezen jutottak át a masz
szív ajkai falon, míg a Veszp
rém megyeiek ebből építettek 
veszélyes kontrákat.

A hajrára érkezve az érdi
ek továbbra is sokat tettek 
az egyenlítésért, de amíg a 
hazaiak stabil védekezését 
nem tudták feltörni, addig a 
túloldalon Borek Norbert-
nek akadt dolga, aki az utol
só percekben több bravúrt is 
bemutatott.

Az utolsó utáni pillanat
ban jött a hidegzuhany, a 93. 
percben egy védelmi hibát 
Major Norbert használt ki, 
és az üres kapuba pofozta a 
labdát (2–0).

– Az első tíz percet kicsit 
átaludtuk, akkor szerezte 
meg a vezetést az Ajka. 
Utána mi domináltunk, 
helyzeteink voltak, amiket 
nem rúgtunk be. Szinte vé
gig nálunk volt a labda, de 
nem mindig az a csapat 
nyer, akinél többet van, 
most is ez történt. De me
gyünk tovább! Ma is felvál
laltuk a játékot, próbáltunk 
focizni, amit ígértünk, az 
ma is ült – értékelt Limper-
ger Zsolt.

Az Érdi VSE a bajnokság 
tizedik fordulójában, októ
ber 14én 14.30kor lép pá
lyára legközelebb, amikor az 
Ercsi úti Sporttelepen a 
Pénzügyőr SEt fogadja.

QQ Domonkos Bálint

Akrósok Prágában
Egyszerre rendeztek junior lányformációs akrobati-
kus rock and roll Európa-bajnokságot, valamint páros 
világkupát a cseh fővárosban, Prágában. Az érdi Mas-
ters Sportegyesület mindkét programra nevezett és 
mindkettőn jól teljesített.

Az Xpress névre keresz
telt junior lány nagyformá
ció képviselte az érdi egye
sületet a csehországi Euró
pabajnokságon, szomba
ton. A csapat jól táncolt, be 
is jutott a középdöntőbe, 
majd onnan a fináléba is. 
Végül a zsűri értékelése 
alapján a hatodik pozíciót 
szerezték meg, amiért egy 
kupával is gazdagodtak az 
érdi akrósok.

A világkupa küzdelmei
ben a Masters három junior 
párosa volt érdekelt. Itt a 
legelőkelőbb helyezést a 
nemrég még vbn bizonyí
tott Záhonyi Patrik–Bra-
dács Tamara kettős érte 
el, amely a hetedik helyen 
végzett. Lehetett volna még 
ennél is jobb a helyezésük, 

de sajnálatos módon egy sé
rülés miatt nem tudtak a 
döntőben táncolni. Gábor 
László és Szalai Alexa hu
szonkettedik, Ölbey Vajk 
és Szalma Borka pedig hu
szonharmadik helyen zárt 
a harmincnégy egységet 
felvonultató mezőnyben.

A kontinenstorna és vk 
mellett egy nemzetközi meg
hívásos versenyt is tartottak 
Prágában. A serdülő páro
sok megmérettetésén ott 
volt Barthos Bence és Amb-
ruzs Kinga is, akik első he
lyen jutottak fináléba, majd 
egy ukrán egység mögött 
végül ezüstérmet szereztek. 
A duónak ez nagy eredmény 
volt, hiszen először indultak 
országok közötti sereg
szemlén. Q Pecsu

FC AJKA–ÉRDI VSE 2–0 (1–0)
Ajka. V: Böcskei Balázs (Máyer Gábor, Pipicz Norbert)
Érdi VSE: Borek – Bogdán (Ország, 60.), Bozsoki, Pallagi, Németh G. 
V. – Koós (Honti, 90.), Kónya, Melczer – Kelemen P., Mojzer, Gera D. 
(Pintér N., 75.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Melczer Vilmos (feketében) nem bírt az érdi nevelésű Csizmadia Zol-
tánnal Ajkán  (Fotó: Balogh István)

Miláké az első arany!
Milák Kristóf nyerte az első magyar aranyérmet a Buenos Aires-
ben zajló ifjúsági olimpián. Az érdi úszó ezúttal 400 méter gyors-
úszásban remekelt, 3:48:08-cal utasította maga mögé a me-
zőnyt. A finálé másik magyar versenyzője, Kalmár Ákos ötödik 
helyen ért célba.

Bronzérmes karatéka
Harmadik helyen végzett Botos Botond a lengyelországi Polish 
Open nemzetközi karateversenyen. A Bielsku Bialejben tartott 
viadalon negyvenegy induló volt a Koroibosz KRSE érdi sporto-
lójának kategóriájában. A junior korosztályú Botos Botond a –61 
kg-os kumite, vagyis küzdelmi versenyszámban lépett tatamira. 
A negyven ellenfelet számláló csoportba nem kevesebb mint 
tizenhárom ország nevezett karatékát. Botos mindössze bírói 
döntéssel maradt alul a végső győztessel szemben, 0-0 állásnál. 
A Magyar Karate Szövetség ezt a versenyt kiemelt kvalifikációs 
versenynek minősítette, így a pontgyűjtésben Botond három 
ponttal lett gazdagabb, és már öt pontja van. A következő idő-
szakban még két verseny vár rá, ahol további pontokat szerez-
het. Érdekesség, hogy más magyar versenyzőnek még nincs 
pontja ebben a kategóriában.

QQ PP

RÖVIDPÁLYA

Az Xpress formáció bejutott a fináléba
A SPORT-ÉLMÉNY

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

WWW.ERDARENA.HU
INFO@ERDARENA.HU
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Futás a szőnyegre
Négy érmet szereztek az Érdi Spartacus SC birkózói a 
kadet szabadfogású és női országos bajnokságról, továbbá 
nagy létszámmal futották le a budapesti Spar Maratont.

Múlt szombaton, a 33. Bu-
dapesti Spar Maratonon a 
két hét múlva kezdődő buda-
pesti felnőtt birkózó-világ-
bajnokságot népszerűsíten-
dő vettek részt az Érdi Spar-
tacus SC sportolói. A két 
csapattal induló érdiek ki-
tettek magukért: Kaszás 
Elza, Kaszás Lilla, Gyenes 
Bence, Bákai Ferenc, Hege-
dűs Nagy Bence, Narancsik 
Bence, Kovács Dávid, M. 
Kovács Keve és Balogh And-
rás is teljesítette a futótávot.

Október 7-én pedig Sorok-
sáron már a szőnyegen bizo-
nyítottak: a kadet szabadfo-

gású és női országos bajnok-
ságon mérették meg magu-
kat négy súlycsoportban. A 
kadet fiúk között a 90 kilo-
grammban szereplő Mezei 
Patrik egészen az ezüstére-
mig, míg 80 kilós testvére, 
Mezei Dominik, illetve a 110 
kilóban érdekelt Végh Artúr 
egyaránt a bronzéremig ju-
tott. 110 kilóban még Varga 
Dániel a pontszerző, ötödik 
helyet szerezte meg.

A női mezőnyben Sipos 
Boglárka 53 kilogrammban 
a dobogó legalsó fokára áll-
hatott fel.

QQ Domi

Pazar győzelmet  
aratott az ÉRD
Az első perceket leszámítva más sebességi fokozatban 
játszott az ÉRD, mint a Mosonmagyaróvár, így ellenfelét 
könnyedén, 40–26-ra győzte le Szabó Edina együttese.

Egészen kiválóan kezdte 
az MKC elleni mérkőzést az 
ÉRD, hiszen a gyors táma-
dásoknak köszönhetően az 
első öt percben háromszor 
is betalált. A vendégek ek-
kor még tartották a lépést, 
sőt egy hazai hiba után 4–3-
ra vezettek is, de ezután jött 
a Janurik-parádé. Az ÉRD 
csapatkapitánya az első ne-
gyedórában tízszer védte a 
vendég kísérleteket, amely 
támadásban is lökést adott 
Szabó Edina lányainak, 
akik egy 10–0-s (!) szériát 
hoztak és a 17. percre ér-
demben eldöntötték a mér-

kőzést (13–4). Sőt, a szünet 
előtt nem sokkal Schatzl 
Natalie révén már 14 volt 
közte (23–9).

A második félidő nehezeb-
ben indult be, a kapuban Ja-
nurik Kingát váltó Julie 
Foggea hétméterest és két 
életerős lövést is hárított, 
ennek ellenére az első tíz 
percben hat gólt kapott, de 
ez sem veszélyeztette a ha-
zai sikert, mert támadásban 
az ÉRD ezúttal megállítha-
tatlannak bizonyult, s a já-
tékrész derekán is tartotta a 
masszív, tizenhárom gól kö-
rüli különbséget.

A hajrá sok izgalmat nem 
hozott, a Mosonmagyaróvár-
nak voltak jó periódusai, de 
nem tudott érdemben köze-
lebb kerülni ellenfeléhez, az 
ÉRD pedig megérdemelten 
győzött.

– Boldog vagyok, hogy újra 
játszhattam a lányokkal, ez 
hatalmas extázist adott ne-
kem, ezért is volt ennyire jó a 
mérkőzés – mondta Janurik 
Kinga, az ÉRD csapatkapi-
tánya.

– Nagyon készültek a lá-
nyok a hazai mérkőzésre, 
hogy megmutassák, ők egy 

egységes csapat. Gratulálok 
nekik a győzelemhez, illetve 
a mutatott játékhoz! – mond-
ta Szabó Edina, az ÉRD ve-
zetőedzője.

– Az első félidő katasztro-
fális volt, a másodiknak bi-
zonyos szakaszai normáli-
sabbak voltak. Sajnos jelen-
leg ennyi van a két csapat 
között. Nagyobb ellenállásra 
szerettük volna kényszeríte-
ni az Érdet, de ez a realitás 
– értékelt Bognár Róbert, az 
MKC mestere.

– A mérkőzés elején sok 
lerohanásgólt kaptunk, ezál-

tal a védekezésünk sem mű-
ködött. A gyors gólokkal 
meglépett az ÉRD és ezt már 
nem tudtuk visszahozni. A 
második félidőben próbál-
tunk kozmetikázni, egy picit 
sikerült is, de a visszarende-
ződésünkön és a védekezés 
keménységén javítanunk 
kell – fogalmazott Tilinger 
Tamara, az MKC legered-
ményesebb játékosa.

Az ÉRD legközelebb októ-
ber 17-én lép pályára, ami-
kor Békéscsabára látogat a 
bajnokság hatodik forduló-
jában. Q DB

Az Érdi Spartacus SC 4 × 2000 méteres váltócsapatai, edzőjükkel, 
Vejki Tamással

ÉRD–EU-FIRE MOSONMAGYARÓVÁR 40–26 (23–10)
ÉRD Aréna, 1000 néző. V: Marton Zs., Szabó E.
ÉRD: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 11 (3), Kiss N. 1, TÓTH G. 6, Kisfaludy 
2, Jerábková 2, Gávai 3. Csere: Foggea, Doszpoth (kapusok), LAVKO 
9, SCHATZL NATALIE 5, Simon A. Reizinger, Kóka 1 (1). Vezetőedző: 
Szabó Edina. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2.

Janurik Kinga extrateljesítménnyel és győzelemmel tért vissza  (Fotó: Boros Sándor)
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