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

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

* A láthatatlan hallókészülék elnevezés és a promóció a teljes áras MicroLens Synergy iQ i2400 IIC hallókészülékre vonatkozik, mely 2018. október 31-ig vagy 
   a készlet erejéig 45%-os kedvezménnyel kapható. A láthatatlanság foka a fül anatómiájától függ. A további részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Kérjen időpontot és jöjjön el egy ingyenes teljeskörű hallásvizsgálatra!

Szeretné jobban érteni a beszédet? Cseng a füle? 
LÁTHATATLAN hallókészülékünk lehet a MEGOLDÁS.
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

„Egy gyűjtő megvenné az összes kaktuszomat, de nemet mondtam”
Interjú a 80 éves Libnárné Herczeg Ilonával, a Kern Péter Kaktuszkör alapító tagjával n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 40. szám    2018. október 17.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Ors zágos műemlék, méltó környezetben
Érd a Modern Városok program 

keretében gyógy-, sport- és kulturá-
lis turisztikai beruházások megvaló-
sítását tervezi Ófaluban. A Minaret 
– a városban fellelhető kisszámú or-
szágos műemlék egyike – környéké-
nek rendezése is a kiemelt városfej-
lesztési célok közé tartozik: a Ham-
zsabég tér bevonásával egy attrak-
tív, turisztikailag is vonzó területet 
szeretnének kialakítani. A tervezési 
folyamat most zajlik, az elképzelése-
ket egy október 15-ei lakossági fóru-
mon ismertették Ófaluban. Kovács 
Csaba építész, a MOME Építészeti 
Intézet igazgatója lapunknak el-
mondta: nagyon fontos, hogy a 
buszútvonal kerüljön el a Minarettől, 
és a Hamzsabég téren alakítsanak ki 
új buszfordulót. Így a Minaret tér 
mentesülne a forgalomtól, és rende-
zett, városiasabb terület jöhetne lét-
re, ahol a környéken élők találkoz-
hatnak, beszélgethetnek, a Minaret-
be látogatókat pedig kulturált, szép 
környezet fogadja. n 6. oldal

Infopont fogyatékkal élőknek

Információs pont nyílt Érden a fogyatékkal élők és 
hozzátartozóik számára. Az érintettek így könnyen 
hozzájuthatnak az őket érdeklő információkhoz a he-
lyi szintű szolgáltatásokról, ellátásról, intézményekről 
vagy akadálymentesített programokról.  n 3. oldal

Játszótér nyílt Tisztviselőtelepen

A játszóteret és pihenőparkot önkormányzati forrás-
ból, egy 748 négyzetméteres önkormányzati terüle-
ten építették fel. A hinták, mászóka, csúszda, rugós 
játékok mellett kötélcsúszdapályát és egy kapaszko-
dós forgóhintát is telepítettek.  n 7. oldal

Milák sporttörténelmet írt!

Milák Kristóf három arany- és egy ezüstérmet szerzett 
a Buenos Airesben rendezett ifjúsági olimpián. Az Érdi 
Úszó Sport Kft. 18 éves tehetsége így holtversenyben 
Késely Ajnával a legeredményesebb magyar sportoló 
lett az ötkarikás játékokon.  n 22. 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
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Inf opont nyílt a fogyatékkal élőknek
Információs pont nyílt Érden a fogyatékkal élők és hoz-
zátartozóik számára, azzal a céllal, hogy megkönnyítse 
az eligazodást az ellátások rendszerében, és tájékozta-
tást nyújtson az akadálymentesített programokban.

Egy downos honlapon ol
vasható az alábbi idézet: „A 
világ többet aggódik a fogya
tékosság miatt, mint a fogya
tékos emberek”. Ez valószí
nűleg így igaz. De tegyük 
hozzá: ha a fogyatékosság
gal magával nem is, a vala
milyen testi, szellemi fogya
tékkal élőkkel és családjuk
kal annál inkább törődnie 
kell a társadalomnak, hi
szen ez nemcsak az érintet
tek, hanem az „épek” hasz
nára is válik. Ennek jegyé
ben indult el nemrég egy or
szágos projekt, ami a fogya
tékos emberek mindennap
jait megkönnyítő informáci
ós hálózat kiépítését tűzte ki 
célul, a Fogyatékos Szemé
lyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
(FSZK) szervezésében.

Országszerte 22 helyszí
nen nyíltak olyan informáci
ós és koordinációs pontok, 
ahol kétkét tanácsadó 
komplex szolgáltatásokkal 
és naprakész információk
kal segíti a fogyatékos embe
reket és családjaikat. Az 
érintettek így könnyedén 
hozzájuthatnak az őket ér
deklő információkhoz a helyi 
szintű szolgáltatásokról, el
látásról, intézményekről, 
szakemberekről vagy aka
dálymentesített programok
ról, és – mivel a 22 pont ösz
szeköttetésben áll egymás
sal – akár a más települése

ken nyújtott hasonló szolgál
tatásokról is – tudtuk meg 
Simonics Benjámin iroda
vezetőtől, az érdi informáci
ós és koordinációs pont ok
tóber eleji megnyitóján. Ter
mészetesen nem tud min
denki személyesen segítsé
gért fordulni az infoponton 
dolgozó kollégákhoz – nekik 
jelent megoldást a www.efi
portal.hu, ahol közzéteszik a 
különféle eseményeket, szol
gáltatókat – és nem csupán 
Érdet, illetve környékét, ha
nem az egész országot illető
en. Ahogy Simó Károly al
polgármester (Fidesz–
KDNP) az ünnepélyes meg
nyitón hangsúlyozta: fontos, 
hogy a hálózaton belül a tu
dás, az információ, a jó gya
korlatok így áramlani tud
nak, és ami máshol jól műkö
dik, azt itt, Érden is átvehet
jük és felhasználhatjuk.

A fogyatékosságügyi ta
nácsadók a Szociális Gondo
zó Központ Család és Gyer
mekjóléti Központjában kap
tak egy irodát, és annak 
nyitvatartási idejében vár
ják az érdeklődőket. Mint 
Bereiné Petrik Mária, a 
központ vezetője elmondta, a 
tanácsadók az elmúlt fél év
ben már megkezdték az elő
készítő munkát, kialakítot
ták az együttműködést a 
központtal és a különféle 
szer vezetekkel. Érden 
ugyanis nem egy olyan szer

vezet működik, amely fogya
tékkal élőket segít.

1983ban kezdte meg mű
ködését a Habilitációs Köz
pont, dr. Dizseri Tamás 
gyermekorvos kezdeménye
zésére, azzal a céllal, hogy 
az értelmi akadályozottság
gal élő, valamint halmozot
tan sérült gyermekek megfe
lelő fejlesztés mellett tovább
ra is családjukban nevelked
hessenek, a szülők pedig 
munkát vállalhassanak. A 
központ nem „gyermekmeg
őrző”: az itt gondozott 38 fia
tal személyre szabott fejlesz
tésben részesül – állapotuk
tól függően szinten tartó, 
szabadidős, zeneterápiás 
foglalkozásokon, valamint 
szociális foglalkoztatásban 
vesznek részt, a központ tíz 
munkatársa segítségével és 
irányításával – tudtuk meg 
Paróczai Zoltánnétól, a 
központ vezetőjétől. Akik
nek az állapota megengedi, 
napi négy órában kerámiáz
nak, varrnak, üveget feste
nek, és mindezést fizetést is 
kapnak. A Habilitációs Köz
pont hírét nemcsak az itt ké
szített iparcikkek, hanem a 
Csengettyű Együttes is to
vább viszi – tavasszal a 12. 
CsengőFesten mutatkoztak 
be, ahol minősítést szerez
tek, és elnyerték a fesztivál 
különdíját is. A Habilitációs 
Központ évtizedek óta szer
ves része a város életének; 
azt példázzák, hogy a fogya
tékkal élőket nem rejtegetni 
kell, hanem megmutatni a 
bennük rejlő és az általuk 
létrehozott értékeket.

Érd különleges helyzet
ben van, hiszen itt a sajátos 
nevelési igényű gyermekek 
oktatása külön iskolában is 
megoldott, mintegy negyven 
éve. A Móra Ferenc iskola a 
’70es években nyitotta meg 
kapuit a Holló téren. Jelen
leg 79 értelmi sérült, illetve 
autista tanulója van az in
tézménynek – tizenöt közü
lük súlyosan és halmozottan 
sérült. Ettől a tanévtől kezd
ve egységes gyógypedagó
giai módszertani intéz
ményként is működnek – 
utazó gyógypedagógusi há
lózatuk van, amely a Pilisi 
járásban kezdi meg a mun
kát – tudtuk meg Sátori 
Boglárka igazgatótól. Az 
Érdi Tankerületi Központ 
területén ez az egyetlen, a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekeket külön nevelő 
iskola, illetve az egyetlen 
olyan intézmény, ahol fej
lesztő nevelés, oktatás és 
utazó gyógypedagógusi há
lózat működik. Járnak ide 
nemcsak Érdről, hanem Bu
dapestről, Diósdról, Tárnok
ról, Törökbálintról, Sóskút
ról, Pusztazámorról is.

Nemcsak a fogyatékkal 
élő gyermekek szorulnak 

fejlesztésre, segítségre, ha
nem a családjaiknak is nagy 
szükségük van a támogatás
ra. Szülői kezdeményezésre 
alakult pár éve az SNIs és 
tartósan beteg gyerekek 
szüleit tömörítő Életfa Cso
port Egyesület. Céljuk, hogy 
a szülők megoszthassák 
egymással információikat, 
segíthessenek egymásnak a 
problémákban, és a közös
ség erejével hatékonyabban 
érvényesíthessék gyermeke
ik érdekeit. Tarsoly Anikó, 
az Életfa Csoport Egyesület 
alapítója kérdésünkre el
mondta: üdvözlik az infor
mációs hálózat létrehozata
lát. Mint megtudtuk, tagcsa
ládjaik elsősorban jogi és 
érdekképviselettel, fejleszté
si lehetőségekkel és progra
mokkal kapcsolatban szok
tak tanácsot kérni, és a pá
lyázati lehetőségek felderíté
se is fontos az egyesület 
számára.

– Így még több információ
hoz hozzájuthatunk, és bí
zunk benne, hogy jól együtt 
tudunk majd dolgozni, és 
még hatásosabb lesz egyesü
letünk tevékenysége – mond
ta Tarsoly Anikó. 

QQ ÁdÁm Katalin

INFOBOX
Az érdi információs és koordinációs pont a Család- és Gyermekjólé-
ti Központban (Rómer Flóris tér 1.) működik, annak nyitvatartási 
idejében (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8–17 óráig, kedden 12-től 
17 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig). Az érdeklődőket Mohácsi Katalin 
(20/267-6232) és Szeibert Judit (20/267-6609) várja. A MONTÁZS 
projekt (EFOP 1.9.2 – VEKOP-16-2016-00001) 3,3 milliárd forintos 
összköltséggel valósul meg az ország 22 városában.
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Tüs kék és virágok
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. És aki 
örömmel gondoskodik róluk, akit ez a szeretet éltet, az 
örökifjú marad – mint ahogy az maradt Libnárné Her
czeg Ilona is, aki nemrég ünnepelte 80. születésnapját. A 
kaktuszkedvelők Ica nénije autót vezet, facebookozik, 
emailen levelezik, naponta gondozza virágait, és mosta
náig gazdasági vezetője volt a Magyar Kaktuszgyűjtők 
Országos Egyesületének. Sokan csak a kaktuszairól is
merik, most az Érdi Újságnak az életéről, családjáról, 
mindennapjairól is mesélt.

n  ÁdÁm Katalin

– Ica néni született érdi?

– Soltvadkerten szület-
tem, a családunk Tázláron 
élt. Heten voltunk testvérek. 
Édesapám traktoros gépál-
lomáson dolgozott, a fivére-
im is mind ott kezdték. Ma 
már csak a húgom és én 
élünk; ő tizenkét évvel fiata-
labb nálam.

– Akkor gyermekkorukban 
bizonyára sokat vigyázott a 
kisebb testvérére.

– Hogyne! Vittem magam-
mal mindenhova. Sokszor 
kérdezték: tied ez a gyerek? 
Mire azt válaszoltam: a 
gondja az enyém, egyébként 
meg a húgom. Tizenhat éves 
koromig éltem otthon, aztán 
felkerültem Pestre.

– Tanulni vagy állásba?

– Az utóbbi. Csak a nyolc 
osztályt végeztem el. Bár 
példás tanuló voltam, és a 
tanáraim szerették volna, ha 
továbbtanulok, egy ekkora 
családban erre nem volt le-
hetőség. A nagytétényi hiz-
laldában dolgozott egy isme-
rősöm, mondta, milyen jól 
lehet itt keresni, hát kaptam 
az alkalmon, jöttem. Anyu-
kámék nagyon odavoltak, de 
engem csábított a jobb fize-
tés lehetősége.

– Vidéki fiatal lányként 
nem volt nehéz beilleszkedni?

– Nem. Munkásszállón 
laktam, és a hizlalda rendé-
szetén dolgoztam. Engem a 
szórakozás nem érdekelt, 
félreraktam a pénzem, és ha 
hazalátogattam, vittem a fi-
zetésemet, és az anyukám 
elrakta számomra. Tizenhét 
évesen férjhez mentem, és 
idővel jöttek a gyerekek. A 

hizlaldának nemcsak mun-
kásszállója volt, hanem szol-
gálati lakásai is, oda költöz-
tünk a férjemmel és a gyere-
kekkel – két fiam és egy lá-
nyom született.

– Emlékszem még azokra 
az időkre, mikor a hizlalda 
működött, és rettentően bü-
dös volt a környéken. A szol-
gálati lakásokban ezt nem 
érezték?

– Nem, a mi ablakaink a 
Dunára nyíltak, és mindig 
csodálkoztam, hogy panasz-
kodnak a szagra. Mikor az-
tán Érdre kezdtem kijárni, 
tapasztaltam, hogy tényleg 
érezni.

– Hogy kerültek Érdre? 

– A férjemnek voltak erre 
barátai, ismerősei, őket lá-
togattuk meg időnként, és 
megtetszettek a kis virágos-
kertek, és arra gondoltam, 
jó lenne itt élni, ha már 
nyugdíjba megyek. A telket 
még együtt vásároltuk, de a 
házat már én építettem fel. 
A házasságom nem alakult 
jól, a férjem sajnos ivott, 
kártyázott, nekem több ál-
lást is kellett vállalnom a 
gyerekek mellett. A rendé-
szet mellett takarítottam a 
hizlalda irodáit, és miután 
leérettségiztem – mert mun-
ka mellett továbbtanultam 
–, felkínálták nekem a gond-
noki állást is.

– Hogy jutott ideje a sok 
munka és a három gyerek 
mellett a tanulásra is?

– Nagyon nehéz volt. De én 
olyan voltam, hogy amit el-
vállaltam, azt teljesítettem 
is. Tizenkilencen indultunk 
a vállalattól, és én egyedül 
érettségiztem le, méghozzá 
jó jegyekkel. A főnököm na-
gyon támogatott a tanulmá-

nyaim ideje alatt, ezért ami-
kor felajánlotta a személyze-
ti osztályvezető a gondnoki 
állást, nem szerettem volna 
elfogadni. Végül is a főnö-
köm és az osztályvezető 
megegyezett abban, hogy 
reggel hattól kettőig a rendé-
szeten dolgozom, kettőtől 
gondnoki feladatokat láttam 
el, kötetlen munkaidőben, és 
emellett huszonhárom iro-
dát is takarítottam. Még 
igazgatói dicséretet is kap-
tam, mikor a piszkos, kopott 
parkettát az egyik éjszaka 
felsikáltam, beeresztettem 
és kifényesítettem.

– És a gondnoki állás?  

– Hozzám tartozott a szál-
ló, illetve a szolgálati laká-
sok is. Nem volt könnyű dol-
gom – mint rendészeti cso-
portvezetőnek sem –, ugyan-
is a hizlaldában nagyon sok 
börtönviselt ember dolgozott 
– a büntetés-végrehajtásból 
irányították ide őket. Akko-
riban még én is a hizlalda 
egyik négyszobás szolgálati 
lakásában laktam a gyere-
kekkel, így, ha éjjel történt 
valami, akkor is kéznél vol-
tam.

– Nőként volt respektusa a 
börtönviseltek között?

– Ahogy egy rendőr fogal-
mazott: „úgy féltek Icukától, 
mint a tűztől”. Tiszteltek és 
szerettek, volt, amelyik azt 
mondta, olyan vagyok, mint 
az édesanyja. Mindig hatá-
rozott voltam velük. Amikor 
egy-egy új ember odakerült, 

megmondtam neki: senki 
nem fogja megtudni tőlem, 
honnan érkezett, ha a visel-
kedésével el nem árulja. Akit 
tudtam, megvédtem. Voltak 
köztük elvetemült gazembe-
rek, de volt, akit lehetett for-
málni.

– A három állása mellett 
építkezett is. 

– Igen. Negyvenéves már 
elmúltam, mikor elváltam, 
és nekiálltam az érdi ház fel-
építésének. Évekig dolgoz-
tam rajta. A főfalak felhúzá-
sánál segítségemre volt egy 
kőműves, de a válaszfalakat, 
a betonozást, az ajtók beállí-
tását, a csempézést mind én 
csináltam. Ajánlkoztak vol-
na ismerősök, de ha ingyen 
is jöttek volna, legalább 
ebéddel meg kellett volna 
vendégelnem őket, nekem 
pedig nagyon nem volt pén-
zem, mindent a három gye-
rekre és az építőanyagokra 
költöttem. Úgy gondoltam, 
majd csak akkor költözöm 
Érdre, ha majd nyugdíjba 
megyek, de sajnos édesapám 
megbetegedett, feljöttek az 
épp elkészült házba anyu-
kámmal. Apukám egy hónap 
múlva meghalt, anyukám 
egyedül maradt a házban, 
hát ideköltöztem hozzá a 
nagytétényi négyszobás – 
mert a gondnoki álláshoz 
már az járt – lakásból. Egyik 
fiam akkor nősült, a másik 
fiam és a lányom jött velem. 
Ez 1980-ban történt, azóta 
élek Érden. 

– Hány kaktusszal érkezett?

– Egyetlenegy kaktuszom 
volt csak. 1984-ben aztán 
megismerkedtem egy kaktu-
szos emberrel.

– Ő volt Libnár Antal kak-
tuszkutató és -gyűjtő, szak-
író, a Magyar Kaktuszgyűj-
tők Országos Egyesületének 
alapító tagja, egykori szerve-
ző titkára.

– Igen. Egy munkatársam 
mutatott be minket egymás-
nak. Ő Cegléden élt akkori-
ban. Egyszer, mikor meglá-
togatott, útközben autóbal-
esetet szenvedett. Nem men-
tőt hívott, hanem taxit, és 
ide hozatta magát hozzám. 
Én vittem orvoshoz, itt gyó-
gyult, lábadozott. Ez a bal-
eset hozott minket hirtelen 
össze. Persze ide hozta a 
kaktuszait is, megtelt velük 
a szoba. Először kétségbe-
estem, de aztán kedvet kap-
tam én is a gondozásukhoz. 
A férjem nagy utazó volt; 
nekem addig a külföldi nya-
ralások kimaradtak az éle-
temből, de a házasságunk 
hét éve alatt sok helyen 
megfordultunk. A ’80-as 
évek végétől a férjem rend-
szeresen járt Mexikóba is, 
oda már egyedül – pénzzé 
tette mindenünket, hogy 
utazhasson, és amikor ezt 
kifogásoltam, választás elé 
állított: ha nem utazhat el 
Mexikóba, elköltözik. Mi-
után véres verejtékkel fel-
építettem a házamat, amit 
fenn kellett tartanom, és 
úgy gondoltam, egy házas-
ságban ilyen fenyegetésnek 
nem szabad elhangzania, ez 

Imádott kaktuszai között a télikertben

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

További akciónk: facebook/Concordia-Therm

λD=0,031 W/mknem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia Árak az áfát tartalmazzák.

AKCIÓ!

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal λD=0,039 W/mk!

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”

10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet
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 5 cm 399 Ft/m2 

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

 λD=0,035 W/mk!
kôzetgyapot

kôzetgyapot  
akció  

raktárról!

5 cm 1949 Ft/m2

6 cm 2124 Ft/m2

7 cm 2299 Ft/m2

8 cm 2474 Ft/m2

10 cm 2824 Ft/m2

12 cm 3174 Ft/m2

14 cm 3524 Ft/m2

15 cm 3699 Ft/m2

16 cm 3874 Ft/m2

18 cm 4224 Ft/m2

20 cm 4574 Ft/m2

komplett rendszer 1,5, 
szilikon vakolattal:   10 cm 

 15 cm

Homlokzati kôzetgyapot 
Hôszigetelô rendszer

graFitos prémium Homlokzati 
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal 5 cm 2260 Ft/m2

6 cm 2479 Ft/m2

7 cm 2698 Ft/m2

8 cm 2917 Ft/m2

10 cm 3355 Ft/m2

12 cm 3793 Ft/m2

14 cm 4231 Ft/m2

15 cm 4449 Ft/m2

16 cm 4669 Ft/m2

18 cm 5107 Ft/m2

20 cm 5545 Ft/m2
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta
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Érdi Újság elérhetősége
Érd, Szabadság tér 12.

(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig

Telefon: 06-23/520-117

E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu

16
82

51 Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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utóbbit választottam. Ő ak-
kor már visszakozott volna, 
de én nem engedtem… Ak-
kor egyébként már nem a 
hizlaldában dolgoztam, ha-
nem a húgom üzletében, 
ugyanis leszázalékoltak. 
1982-ben volt egy nagy bal-
esetem: egy indexelő autó 
előtt leléptem a járdáról. A 
kocsi nem kanyarodott be, 
hanem jött tovább egyene-
sen, és elütött. Több műté-
tem is volt, a mai napig ne-
hezen járok. 

– Ha a házassága nem is, a 
kaktuszok szeretete a mai 
napig megmaradt. Hány 
kaktusza van most?

– Két-három ezer. A pontos 
számot nem tudom.

– Itt a szobában, ahol be
szélgetünk, nem látok egy 
kaktuszt sem. 

– Nem is, mert a kaktusz 
nem bentre való. A fűtött la-
kásban gyorsan nő ugyan, 
de nem virágzik, csak ha té-
len hideg helyen pihentetjük. 
Ha nincs olyan hely, ahol ezt 
meg tudjuk oldani, akkor 
„szenvedtetnünk” kell: egy 
csepp vizet sem szabad a 
kaktusznak adni egész té-
len. Ha kivesszük a cserép-
ből, betekerjük egy kis pa-
pírba és kitesszük a spájzba, 
még úgy is kitelel, csak vizet 
ne kapjon. Nálam az üveg-
házban élnek a kaktuszok, 
7–10 fokot biztosítok nekik, 
és vannak olyan példányok 
is, amelyek a szabadban 
vannak.

– Miért jó kaktuszokat ne
velni?

– Ez a szeretetről, a gon-
doskodásról szól. És nagyon 
jó a társaság is, mármint a 
kaktuszosok társasága. 
2000-től az idei esztendőig 
én voltam a Magyar Kak-
tuszgyűjtők Országos Egye-
sületének gazdasági vezető-
je – mikor a húgom boltjában 
dolgoztam, elvégeztem egy 
könyvelői tanfolyamot is –, 
és most adom át az utódom-
nak a feladataimat.

– Hány tagja van az egye
sületnek?

– Kétszázharminc. Orszá-
gos kaktuszkiállításokat 

szervezünk a Füvészkert-
ben, ugyanitt minden hónap 
második hétfőjén ingyenes 
előadásokat tartunk, rend-
szeresen járunk hazai és 
külföldi kiállításokra. Eljá-
rok az orchideások kiállítá-
saira is, segédkezem nekik, 

és népszerűsítem az egyesü-
letünket. Emellett alapító 
tagja vagyok a Kern Péter 
Kaktuszkörnek Érden, min-
den hónap második csütör-
tökjén találkozunk, és meg-
hívott vendégek tartanak 
előadást.

– Honnan jött az ötlet, 
hogy Érden ilyen csoportot 
alakítsanak?

– Az érdi Kern Péter volt 
az első elnöke az MKOE-
nek. 2007-ben meghalt Péter 
bácsi; az özvegye többször 
emlegette, mennyire tart 
tőle, hogy nem fognak emlé-

kezni a nevére, munkássá-
gára. Akkor jutott eszembe, 
hogy – mivel az országos 
egyesületnek 18 érdi tagja is 
volt – alapítsunk egy érdi 
csoportot, ami megőrzi Kern 
Péter hagyatékát, és tovább-
viszi a nevét.

– Bár már nem gazdasági 
vezető, az egyesület életében 
aktívan részt vesz továbbra is?

– Igen. Nemrég ünnepel-
tem a 80. születésnapomat, 
pont akkor, amikor az egye-
sületünk a többnapos kiállí-
tását tartotta a Füvészkert-
ben. Nagy meglepetés ért: 
ötvennégyen köszöntöttek 
fel egy kis ünnepség kereté-
ben. Tele volt a terem. Olyan 
kaktuszosok is eljöttek, akik 
máskor nem szoktak részt 
venni a kiállításon. Mondták 
is nekem a szervezők: „Icu-
ka, téged úgy szeret minden-
ki! Akinek szóltunk, min-

denki eljött.” Kaptam tőlük 
emléklapokat is, hogy én va-
gyok az egyesület arca, hogy 
én vagyok sokuk édesanyja, 
nagy- és dédmamája, és azt 
szeretnék, ha minél tovább 
velük maradnék. Hát ezért 
érdemes élni.

– Azért említsük meg: 
nyolcvanévesen facebooko
zik, emailen levelezik és ve
zet – valóban örökifjú. Ha kí
vánhatna valamit így a szü
letésnapjára, mi volna az?

– Hogy láthassam a déd-
unokáimat felcseperedni. 
Imádom a családomat. Öt 
unokámtól nyolc déduno-
kám van, a legidősebb már 
tizenkilenc éves, a legki-
sebb még kisbaba. És sze-
retném még sokáig gondoz-
ni a kaktuszaimat. Jelent-
kezett a minap egy gyűjtő, 
hogy megvenné az össze-
set, de nemet mondtam. En-

gem ez éltet. Ültetgetek, lo-
csolgatok, szedem le a szá-
raz levelet a pozsgásokról. 
Néha mondogatom: Iste-
nem, miért nem vagyok fia-
talabb, annyira szeretném 
még sokáig gondozni a nö-
vényeimet…

Icu néni 80 évesen is rendszeresen vesz részt kiállításokon – képünkön az érdi kertbarátok őszi terménybemutatóján
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IFÖ alakuló ülés
Megtartotta alakuló ülését a negyedik érdi Ifjúsági Ön-
kormányzat, amely ebben az évben is 10 millió forintos 
költségvetésből gazdálkodhat. A testület egyhangú 
igennel fogadta el az idei év programjait.

A testületi tagok közösen 
egyeztették a választási 
programjukban meghirde
tett célokat, együtt döntöt
tek az idei év eseményeiről 
és a támogatni kívánt pro
jektekről.

– Ez volt az első gyűlés, így 
egy kicsit mindenki meg volt 
szeppenve az elején, de azt 
gondolom, hogy idővel mind 
feloldódtunk. Többségében 
egyetértettünk a programok
kal kapcsolatban, úgyhogy 
bízom benne, hogy ez a továb

biakban is így működik majd. 
A költségvetésben szerepel
nek olyan ötletek, amelyek 
már a tavalyi évben is meg
valósultak, illetve idén né
hány új pontot is belerak
tunk. Ilyen például a sár
kányhajózás, valamint a 
„Fák ültetése” programunk, 
amelynek keretében az érdi 
óvodásoknak szeretnénk fa
csemetékkel kedveskedni – 
mondta el az alakuló ülést 
követően Lázár Evelin diák
polgármester. n gyl

Láthatatlan lelki pókháló
A depresszió az idős emberek leggyakrabban előfordu-
ló pszichés problémája – nem véletlenül vette napi-
rendre a témát az érdi Szenior Akadémia, s tartott róla 
előadást a téma szakértője, dr. Jászberényi József, a 
Milton Friedman Egyetem oktatója, az idősképzés 
szervezője.

A depresszió képlete is 
bonyolultabb, mint a 2 × 2 
– persze melyik pszicholó
giai probléma nem ilyen? –, 
hiszen létezik unipoláris és 
bipoláris depresszió, utalt 
a két fő tünetegyüttesre az 
előadó. Az előzőt érzéklete
sen írja le a megfogalma
zás: egy láthatatlan finom 
szálakból szőtt lelki pókhá
ló, ami idővel beszövi az 
elme minden apró zegzu
gát, tompítja és torzítja a 
felfogást, blokkolja a gon
dolkodást, megöli az érzel
meket. Sok magyarázatot 
ehhez nem kell fűzni – em
ber legyen viszont, aki elvi
seli, s meg tud küzdeni vele, 
anélkül, hogy ne érezne 
erős késztetést akár az ön
gyilkosságra is, ami bizony 
nem ritka ebben a korosz
tályban.

De nem rózsásabb a hely
zete annak sem, aki a bipo
láris depresszió tüneteit 

észleli magán vagy akinél 
ezt diagnosztizálták a 
szakemberek: egy ideig a 
teljes letargia uralja az em
bert, majd tevékeny, aktív 
időszak következik, aztán 
újra zuhanás a reményte
lenség kútjába. Halálos 
hullámvasút!

A depressziót bizonyos 
szempontból nehezebb ke
zelni, elviselni, mint a de
menciát, a szellemi leépü
lést – hívta fel a figyelmet 
Jászberényi József, mert 
ebben az esetben kristály
tiszta tudattal éljük át a 
szenvedést, amit a kilátás
talanság érzése szül, s te
hetetlenek vagyunk, mert 
csak azt érezzük, hogy hi
ányzik valami, de képtele
nek vagyunk tenni ellene.

Nem kell persze azonnal 
pánikba esni, ha például 
fáradtak vagyunk és ked
vetlenek, az még nem dep
resszió, ahogy a félelem 

sem bizonyos dolgoktól, de 
még a szorongás sem, bár 
az már feszegetheti a hatá
rokat. De tudnunk kell, 
hogy a szorongás életünk 
velejárója, ám ha ennek el
lenére tesszük a dolgunkat, 
cselekvők és energikusak 
vagyunk, akkor legyőzzük 
ezt. A depresszió egy tartós 
folyamat, ami eluralkodik 
rajtunk és gátolja a cselek
vést, nem attól vagyunk 
depressziósak, hogy nem 
csinálunk semmit, csak ke
sergünk a tehetetlenségün
kön, hanem azért vagyunk 
ilyenek, mert már beszip
pantott a depresszió – ma
gyarázta az előadó, hogy 
mire is figyeljünk.

Mint a lelki és főleg az 
időskori pszichés betegsé
gek többsége, a depresszió 
sem könnyen kezelhető. Te
her a betegnek, nyomasztó 
a környezetnek, mégis az 
utóbbi – a család, a bará
tok, a közösségek – teheti a 
legtöbbet azzal, ha szerete
tet, odafigyelést, energiát 
ad. Sokszor persze ez is ke
vés, s elengedhetetlen a te
rápia, s igen, a gyógysze
rek alkalmazása is. n –y–

Országos műemlék,  
mél tó környezetben
A Minaret környékének fejlesztéséről tartottak lakossá-
gi fórumot hétfő este Ófaluban. A beruházás érintené a 
Hamzsabég teret is, illetve a buszközlekedést.

Érd a Modern Városok 
program keretében gyógy, 
sport és kulturális turiszti
kai beruházások megvalósí
tását tervezi Ófaluban. A 
Minaret – a városban fellel
hető kisszámú országos mű
emlék egyike – környékének 
rendezése is a kiemelt város
fejlesztési célok közé tarto
zik: a Hamzsabég tér bevo
násával egy attraktív, tu
risztikailag is vonzó terüle
tet szeretnének kialakítani. 
A tervezési folyamat most 
zajlik, az elképzeléseket egy 
október 15ei lakossági fóru
mon ismertették Ófaluban. 

Antunovits Antal önkor
mányzati képviselő (Fidesz–
KDNP) lapunknak hangsú
lyozta: Ófalu életében hatal
mas előrelépés lesz, ha a 
tervek megvalósulnak, ezért 
szeretnék, ha az itt élők el
mondanák véleményüket, 
javaslatukat, hiszen a fej
lesztések őket is érintik.

Kovács Csaba építész, a 
MOME Építészeti Intézet 
igazgatója lapunknak úgy 
fogalmazott: a projekt Ófalu 
felértékeléséről szól, első
sorban a Minaret környékét 
illetően.

– A török korból kevés em
lék maradt fent az ország
ban, minaretből pedig csu
pán három: egy Egerben, 
egy Pécsett és egy Érden, és 
ez utóbbi is országosan is
mert. Olyan értéke ez Érd
Ófalunak, ami az egész or
szág számára jelentős, és 
megérdemli az odafigyelést, 
gondoskodást – mondta Ko
vács Csaba, aki ismertette a 
koncepció főbb elemeit.

– Szeretnénk új közterüle
ti kapcsolatokat létrehozni, 
összekötni a gátat, illetve a 
mögötte lévő zöldterületet és 
a Hamzsabég teret. A tér új 
funkciókkal gazdagodna: 
játszóteret, közösségi talál
kozásra, illetve sportolásra 

alkalmas területet építe
nénk itt ki. A Minaret kör
nyékét olyan módon alakíta
nánk ki, hogy a forgalom 
csökkenjen. Nagyon fontos, 
hogy a buszútvonal kerüljön 
el a Minarettől, és a Hamzsa
bég téren alakítsanak ki új 
buszfordulót. Így a Minaret 
tér mentesülne a forgalom
tól, és rendezett, városia
sabb terület jöhetne létre, 
ahol a környéken élők talál
kozhatnak, beszélgethetnek, 
a Minaretbe látogatókat pe
dig kulturált, szép környezet 
fogadja. Olyan kiegészítő 

funkciók is megjelenhetnek, 
mint a cukrászda, kávézó, 
turisztikai iroda, helytörté
neti kiállítás – tette hozzá 
Kovács Csaba.

Dr. Bács István alpolgár
mester a fórumon hangsú
lyozta: Ófalu fejlesztése a 
Modern Városok program 
nagyon fontos eleme. A vá
ros számlájára megérkezett 
1,5 milliárd forint, ami ren
delkezésre áll e beruházás 
megvalósításához. Ehhez 
először is módosítani kell a 
Helyi Építési Szabályzatot – 
erre várhatóan a novemberi 

közgyűlésen kerül majd sor. 
A részleteket – hol telepítsék 
a játszóteret, a közvilágí
tást, a padokat – egy közös
ségi tervező bevonásával 
alakítja majd ki az építész. 
Ez a közösségi tervező a he
lyi lakosokkal fog egyeztetni 
ezekről a kérdésekről.

Bács István elmondta azt 
is: ha novemberben elfogad
ják a HÉSZ módosítását, 
utána elkezdhetik a közös
ségi tervezést, majd kiírhat
ják a közbeszerzést, és vár
hatóan jövő ősszel elindul
hat a megvalósítás is.  n -k-

Idén is kiemelt pontként fogadták el a szalagavatók támogatását és 
a tanulást segítő programot

A minaret olyan értéke Érdnek, ami megérdemli az odafigyelést, gondoskodást
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Simó: a baloldal semmibe veszi nemzeti hőseinket
Az Érdi Fidesz felháborítónak tartja, hogy az érdi balol-
dal távol maradt az aradi vértanúk emlékünnepségéről 
– jelentette ki sajtótájékoztatóján Simó Károly szóvivő, 
aki a családtámogatásokról és a Sargentini-jelentésről 
is szót ejtett.

Mélységesen felháborító, 
hogy az érdi baloldal távol 
maradt az aradi vértanúkra 
emlékező városi ünnepség-
ről. A jelek szerint semmit 
nem jelent számukra az az 
áldozat, amelyet a szabad-
ságharc után kivégzett már-
tírok hoztak a hazáért. Ag-
gasztó, hogy ezek az embe-
rek, akiket a választók egy 
része a közösség képvisele-
tével bízott meg, ennyire 
semmibe veszik a magyarsá-
got, nemzeti hőseinket, akik 
életüket áldozták a hazáért 
– fogalmazott Simó Károly, 
az Érdi Fidesz szóvivője múlt 
pénteki sajtótájékoztatóján. 

Az alpolgármester megje-
gyezte, hogy a baloldali el-
lenzék az október 23-ai és a 
március 15-ei megemléke-
zésről is távolmaradt.

Simó Károly sajtótájékoz-
tatóján elmondta azt is: meg-
alakult a Fidesz–KDNP-
frakciószövetség népesedés- 
és családügyi kabinetje, 
amely Magyarország jövőjét 
a magyar családok támoga-
tásában látja. A kabinet sze-
retné megtalálni azokat a 
pontokat, amelyekben továb-
bi segítséget tudnak nyújta-
ni a gyermekeseknek. 

A családtámogatással 
kapcsolatban Simó Károly 

elmondta: novemberben 
nemzeti konzultáció indul, 
központi témája a demográ-
fia és a családalapítás lesz. 
Kiemelte továbbá, hogy a 
kormány 500 millió forinttal 
támogatja családi és munka-
helyi bölcsődék létrehozását.

– Külön öröm számunkra, 
hogy ezt Érden jelentette be 
Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős állam-
titkár. A kormány eddig is 
támogatta a bölcsődei férő-
helyek létrehozását, amit Ér-
den is megtapasztalhattunk, 
hiszen városunkban is több 
gyermek járhat bölcsődébe. 
Amellett, hogy a férőhelyek 
létrehozásában támogatást 
nyújtott a kormány, a fenn-
tartás igen nagy részét is az 
állam finanszírozza – muta-
tott rá Simó Károly, hozzáté-
ve: ahogy nemrég a városve-

zetés bejelentette, Érden lét-
re kívánnak hozni még egy 
bölcsődét. 

A szóvivő beszélt arról is, 
hogy a kormány döntött az 
önellátásra képtelen gyer-
mekek után járó gondozási 
díj bevezetéséről és jelentős 
emeléséről: a gyermekek ott-
hongondozási díja (GYOD) 
januártól egységesen havi 
bruttó 100 ezer forint lesz. 
Simó Károly kiemelte: ez az 
ellátás a gyermek-szülő vi-
szony alapján jár, függetle-
nül attól, hogy a gondozott 
hány éves. Ott is emelkedik 
az ápolási díj, ahol nem gyer-
mek, hanem más családtag 
jogán kapják.

Simó Károly a Sargentini-
jelentéssel kapcsolatban úgy 
fogalmazott: a jelentés az 
EP-választás előtt folyó poli-
tikai kampányba illik, és ez 

egy politikai bosszú amiatt, 
mert Magyarország vette a 
bátorságot, hogy visszauta-
sítsa a kötelező kvótát, és 
bebizonyította, hogy a hatá-
rok védelmével meg lehet ál-
lítani a migrációs hullámot 

– A magyar ellenzéki EP-
képviselők a bevándorlás-
párti oldalra álltak: nemcsak 
megszavazták a Magyaror-
szágot elítélő Sargentini-je-
lentést, hanem az MSZP és a 
DK képviselői még el is büsz-
kélkedtek vele, hogy egész 
dokumentumkötetet adtak át 
Sargentininek – jegyezte 
meg Simó Károly. Hozzátette: 
a baloldali képviselők legke-
vesebb 16 alkalommal sza-
vaztak meg olyan bevándor-
láspárti javaslatot az EP-ben, 
amelyek arra irányultak, 
hogy még több migránst hoz-
zanak be Európába. n Á. K.

Útépítések városszerte
A város több pontján zajlanak jelenleg vízelvezetési, útépí-
tési munkálatok. T. Mészáros András polgármester ezek 
előrehaladásáról is beszámolt múlt szerdai sajtótájékoz-
tatóján, hangsúlyozva: a legtöbb helyen szeretnék leg-
alább az első réteg aszfaltot felhúzni, és ha az időjárás 
engedi, még az idén rákerülhet a második réteg is a felújí-
tott utakra. 

A keleti városrészen hama-
rosan felbontják a Diósdi utat a 
Riminyáki út és Antal utca kö-
zött. Bár az érintett szakaszon 
igyekeznek mindkét irányban 
fenntartani a közlekedés lehe-
tőségét, az építkezés ideje alatt 
torlódás várható. A Diósdi úton 
bővítik a csapadékvíz-elvezető 
rendszer kapacitását is.

A Csaba utcában és az Ür-
mös utca–Tárnoki út–Csaba 
utca csomópontjánál az első 
réteg aszfalt már rákerült az 
útra. Október végéig elvégzik a 
szegély- és padkaépítést, illet-
ve az egyéb befejező munkála-
tokat, és várhatóan november-
ben teríthetik a kopóréteg asz-
faltot is. Itt egyébként ki kellett 
váltani a régi azbesztcement 
ivóvízvezetéket és nagyon sok 
gázbekötést is, a vízelvezető 
rendszert pedig ki kellett épí-
teni.

A Szövő utcában múlt héten 
nekifogtak a régi aszfaltréteg 
marásának, október végéig az 
első réteg aszfaltot tervezik le-
teríteni. A csapadékvíz-elveze-
tő rendszert a Törökbálinti 
úton keresztül össze kell kötni 
a Folyondár utcai vezetékkel, 
ennek engedélyeztetése már 
megkezdődött.

Az Alsóerdősor utca–Fo-
lyondár utca is hamarosan 
megújul: október-november-

ben tervezik az első réteg asz-
falt terítését, addig elvégzik a 
szennyvíz-bekötővezeték ki-
váltását és a csapadékvíz-elve-
zető rendszert is megépítik.

A nyugati városrészen a 
Szent István út aszfaltozása 
befejeződött, de még nincs vége 
a munkának. A szegélyezés és 
a kapubejárók, valamint a 
buszmegállók kialakítása 
ugyanis még tart. Ahol aszfal-
tos volt a kapubejáró, ott a 
helyreállításnál is aszfaltoz-
nak, ahol földes volt, ott zúzott 
kővel építik ki.

A Szovátai út ivóvízvezeték-
kiváltási munkálatai befeje-
ződtek, jelenleg a csapadékvíz-
elvezető rendszert építik – át-
meneti tározóval –, amit októ-
ber végéig szeretnének befe-
jezni. A Lőcsei úton is zajlanak 
a munkák. A felújítások miatt a 
földben még jobban le kell süly-
lyeszteni a gázvezetéket, és 
kiváltani a bekötéseket; ezt a 
hónap végéig szeretnék befe-
jezni. Ha a gázvezetékkel és a 
csapadékvíz-elvezetéssel ok-
tóberben végeznek, november-
ben elkezdhetik az aszfalto-
zást. Ha az időjárás engedi, 
akkor év végéig mind a két ré-
teg aszfaltot leterítik, ha ha-
marabb jön a tél, akkor a kötő-
réteg idén, a kopóréteg jövőre 
kerül az útra. n Á. Katalin

Ját szótér nyílt Tisztviselőtelepen
Négy játszóteret adtak át 
Érden egy esztendő lefor-
gása alatt. Múlt szerdán 
az Ercsi úti focipálya 
szomszédságában nyílt 
meg egy olyan létesít-
mény, ami nemcsak a ki-
sebb, hanem a nagyobb 
gyerekek és a felnőttek 
kikapcsolódását, pihené-
sét is szolgálja. Tisztvise-
lőtelepen már nagyon 
várták ezt a játszóteret – 
mondta T. Mészáros And-
rás polgármester a hely-
színen tartott sajtótájé-
koztatóján.

– A város, illetve a kor-
mány nagyon sok figyelmet 
fordít arra, hogy a gyerme-
kes családok élete minél 
könnyebb, komfortosabb 
legyen. Novák Katalin, az 
Emmi család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára 
múlt keddi érdi sajtótájé-
koztatóján elmondta, hogy 
a kormány 500 millió fo-
rinttal támogatja családi 
és munkahelyi bölcsődék 
létrehozását. Érd önkor-
mányzata pedig kiemelt fi-
gyelmet fordít a játszóterek 
a bölcsődék, óvodák, ját-
szóterek felépítésére, fel-
újítására – hangsúlyozta T. 
Mészáros András.

A Képviselő–Tollnok ut-
cák sarkán kialakított ját-
szóteret és pihenőparkot 
önkormányzati forrásból, 
egy 748 négyzetméteres 
önkormányzati területen 
építették fel. A már meg-

szokott eszközök – hinta, 
mászóka, csúszda, fészek-
hinták, rugós játékok – 
mellett kötélcsúszdapályát 
és egy kapaszkodós forgó-
hintát is telepítettek.

Pihenőpark is szolgálja a 
környékbeliek kényelmét: 
meghagyták az idősebb fá-
kat, ezek alá padokat he-
lyeztek el, a kerítés mentén 
pedig új csemeték növeked-
nek. A járdákat térkövez-
ték, a parkos területen fü-
vesítettek, öntözőrendszert 
építettek ki és cserjéket is 
ültettek az ÉKFI munka-
társai. A lekerített, zárha-
tó, közvilágítással is ellá-
tott parkban ivókút és vécé 
is helyet kapott.

– Nagyon jó, hogy meg-
nyílt ez a játszótér, ugyanis 
Tisztviselőtelepen eddig 
nem volt hasonló – mondta 
kérdésünkre egy édesapa, 
aki két gyermekével első-
ként próbálhatta ki a ját-
szóeszközöket. Hozzátette: 

ha a környéken szeretett 
volna játszóterezni a gyere-
kekkel, az Érd Aréna sza-
badtéri tornaeszközeihez 
sétáltak el a gyerekekkel.

A Tollnok és Képviselő 
utcák sarkán most meg-
nyílt játszótér a negyedik 
az egy éven belül átadott 
ilyen létesítmények sorá-
ban. Nemrég Fenyves-
Parkvárosban, a Betonozó 
és Festő utca sarkán egy 
teljesen új, integrált játszó-
tér épült, a Bádogos utcá-
ban a régi teret újították fel 
és kosárlabdapályával bő-
vítették, tavaly december-
ben pedig a Töhötöm utcá-
ban nyitotta meg kapuit 
egy játszótér. T. Mészáros 
András elmondta: a jövő 
esztendőben sem áll meg a 
munka; a régi játszóterek-
re szeretnének fókuszálni, 
azokat felújítani, helyreál-
lítani, és az uniós szabvá-
nyok szerinti eszközöket 
telepíteni. n ÁdÁm

A játszótér mellett pihenőpark is szolgálja a környékbeliek kényelmét



A szívemre hallgassak vagy az eszemre? 
Érzelmeink és döntéseink logikája

Dr. Mérő László  
ma este Érden! 

Ma este hét órától kihagyhatatlan 
program várja Érden a lélek dolgai 
iránt érdeklődő közönséget, ugyanis a 
népszerű Nyitott Akadémia sorozat 
keretében először találkozhatunk a 
Szepes Gyula Művelődési Központban 
az egyik legnépszerűbb magyar pszi-
chológussal, Dr. Mérő Lászlóval. A re-
mek humoráról és izgalmas, lényeglá-
tó 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 még kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu 
oldalon és személyesen, a Szepes Gyula Művelődési Központ-
ban.  (x)
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Utoljára ő látta életben Teleki Pál miniszterelnököt ön-
gyilkossága előtt, s először neki mutatta meg Domonkos 
Béla szobrászművész a tudós politikusról készült szo-
borportréját, amit megpillantva az egykori tanítvány ezt 
mondta: „Nem, ez nem hasonlít… ez ő maga”. A történé-
sekben és tapasztalatokban gazdag életutat elevenítet-
te föl dr. Kubassek János múzeumigazgató Újpétery Ele-
mér tudós diplomatát bemutató előadásában a Múzeum-
barát Kör hallgatóságának.

Amikor Teleki Pál – mint 
tudós – tanítványainak élet-
útját kutatták, akkor buk-
kantak Újpétery Elemér ne-
vére, adott némi magyaráza-
tot Kubassek János, miként 
is került képbe a Magyar 
Földrajzi Múzeumban egy 
diplomata, aki tudósként 
nem kifejezetten a földrajz-
tudományban jeleskedett, 
noha később megtudjuk, 
hogy kiválóan ismerte Afri-
kát, járt Angolában és Mo-
zambikban, szerteágazó és 
gyümölcsöző kapcsolatokat 
épített ebben a régióban, s 
könyvet is írt utazásainak 
tapasztalatairól.

A történet azonban sokkal 
korábban kezdődött, a bajai 
születésű Újpétery Elemér 
tudatosan készült a külügyi 
szolgálatra, 26 éves korában 
(1937) a Magyar Királyi Kül-

ügyminisztérium alkalma-
zottja lett. Ekkor indult egy 
tehetséges fiatalember – mai 
szóval karrierdiplomata – 
külügyi pályafutása: 1938-
tól Imrédy Béla miniszterel-
nök külügyi személyi titká-
ra, majd Csáky István kül-
ügyminiszter személyi titká-
ra, 1939-től Teleki és a kül-
ügyminisztérium között ösz-
szekötő titkár, 1941-ben ki-
nevezik a külügyi kulturális 
osztály helyettes vezetőjévé. 

Nagy idők tanúja, fontos, 
ma már történelmiként szá-
mon tartott találkozók, tár-
gyalások részese volt. Ott 
volt az első és a második bé-
csi döntés előkészítésénél, 
képviselte a magyar külpoli-
tikát Olaszországban és Né-
metországban. Járt például 
Hitler főhadiszállásán is Da-
rányi Kálmán volt miniszter-

elnök kíséretében, Imrédy 
Béla akkori kormányfő sze-
mélyi titkáraként. 

Utolsó szolgálati helye a 
portugál főváros volt – ezért 
is adta 1987-ben a Tények 
és tanúk sorozatban megje-
lent könyvének a Végállo-
más Lisszabon címet –, aho-
vá Ullein-Reviczky Antal, a 
külügy sajtóosztályának 
vezetője helyeztette ki, 
hogy keresse a kapcsolatot 
semleges hatalmak újság-
íróival és az angolszász saj-
tó képviselőivel, mert azt 
már a felelősen gondolkodó 
külügyi szakemberek tud-
ták, hogy abból a háborúból 
győztesen nem lehet kike-
veredni. Ez a megbízatása 
1944-ig tartott, Szálasira ő 
nem volt hajlandó felesküd-
ni, az új rendszer pedig rá 
nem tartott igényt, lévén fe-
lesége, Imrédy Magda a há-
borús bűnösként kivégzett 
volt miniszterelnök unoka-
húga. 

Portugáliában kezdett 
hát új életet, itt találkozott 
vele Kubassek János – az-
tán később Érden és Brüsz-
szelben is –, miután munka-
társaival kiderítették lisz-

Zen e nélkül  
mit érne az élet?
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester 
1975-ben az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának elnö-
keként hívta életre a zene világnapját október 1-jére. 
Ebből az alkalomból adott koncertet a Parkvárosi Kö-
zösségi Házban múlt szombat este a Szirmok Városi és 
Pedagógus Női Kar, valamint a Rozmaring Német Nem-
zetiségi Kórus.

„Jó lenne, ha a zenei héten 
egy-két percet a csendnek 
szentelnénk mindenütt a vi-
lágon, a gondolkodásnak, a 
hallgatásnak és az elmélye-
désnek. A zenének a zaj anti-
tézisének kellene lennie, 
mégis sokszor arra használ-
ják, hogy kellemetlen zajokat 
fogjon fel a gyárakban, étter-
mekben és áruházakban” – 
idézte Menuhin szavait Stib-
ló Anna, a fellépő kórusok 
vezetője, így ő is csendet kért 
a koncert megkezdése előtt.

A csend után pedig jöhetett 
a zene: fennkölt és vidám, 
klasszikus és modern, sváb, 
jódlizós dallamok és madri-
gálok vagy épp Bartók dalai 
csendültek fel a Parkvárosi 
Közösségi Ház aulájában, 
ahol gyakorlatilag egy szék 

nem maradt szabadon a né-
zőtéren. 

Mint azt Stibló Anna kar-
vezető elmondta, a műsor ösz-
szeállításakor figyelembe 
vette a helyiség adottságait.

– Alkalmazkodtunk a hely 
akusztikájához, mert nagyon 
szépen szólnak itt a széles 
ívű dalok. Emellett igyekez-
tem úgy összeválogatni a da-
rabokat, hogy azok a figyel-
met fenntartsák – tette hozzá 
a karvezető.

Ez pedig sikerült is. A Roz-
maring jódlizós sváb dalai 
után egy imádság is felcsen-
dült – hiszen a zene akár 
imádságként is felfogható, 
ahogy azt már oly sok zenész 
és zeneszerző írta –, a Szir-
mok dalkoszorújában pedig a 
zenetörténet különböző kor-

szakaiból hallhattunk válo-
gatást: a madrigáloktól kezd-
ve a romantikusokon át egé-
szen Bartókig. 

A zene világnapján (is) úgy 
illik, hogy Kodály mondását, 
miszerint „a zene minden-
kié”, ültessük a gyakorlatba, 
így záródhatott a koncert az-
tán azzal, hogy Stibló Anna 
megénekeltette a közönséget 
is: a résztvevők a Pál, Kata 
Péter című gyerekdalt éne-
kelték el kánonban – minden-
ki legnagyobb megelégedésé-
re. Végül mindenkit, mind a 
kórusok tagjait, mind a kö-
zönséget szeretettel láttak 
egy fogadásra az emeleten.

Hogy miért kell a zene, 
hogy miért szerves része éle-
tünknek, világunknak már 

az ősidők óta, azt sokan sok-
féleképpen megfogalmazták 
már. Stibló Anna a kérdésre 
válaszolva Menuhint idézte, 
aki az első zene világnapján, 
1975-ben azt mondta: „Sza-
vakkal már nagyon sokszor 
visszaéltek, különösen a ko-
runk társadalmában egyre 
növekvő tudatlanság követ-
keztében. A zene azonban 
továbbra is módot ad arra, 
hogy az emberek ma is meg-
értsék egymást, amikor az 
emberiségtől a múlt előítéle-
tei távolabb állnak, mint va-
laha, de megerősödve kerül-
nek előtérbe azok az örök ér-
tékek, amelyek mindig részét 
képezték bármely nép min-
den művészi megnyilvánulá-
sának.”

Aki eljött szombaton a 
Parkvárosi Közösségi Ház-
ba, abban biztos megpendí-
tett a koncert és a zene olyan 
húrokat – nemcsak a hang-
szálakban vagy a hallójára-
tokban, de a lelkekben is –, 
ami miatt jogosan érezzük, 
hogy zene nélkül nem is len-
ne élet az élet. Stibló Anna 
szintén erre hívta fel a figyel-
met a koncerttel.

– Képzeljük csak el, hogy 
mi lenne velünk, ha egy teljes 
napig nem hallanánk semmi-
féle zenei hangot – tette fel a 
kérdést a kórusvezető még a 
koncert elején. Lehet, hogy 
túlélnénk azt a napot, de na-
gyon sivár lenne, és nagyon 
várnánk a végét, az biztos.

QQ Jakab-aponyi noémi

Nagy idők tanúja volt a tudós diplomata

A Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus jódlizós sváb dalokat is előadott a zene világnapja alkalmából
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Titkok és vallomások
Nem akart a rendszer túsza lenni, s ezért a rövid életű 
Újhold című irodalmi folyóirat 1948-as betiltásakor 
megfogadta – több írótársával együtt –, hogy nem szül 
gyermeket. Szabó Magda Kossuth-díjas író e nyilatko-
zatára Urbán László irodalomtörténész bukkant rá, mi-
közben anyagot gyűjtött a Nekem a titok kell című kö-
tetébe, amely az írónő meg nem jelent novelláit, tárcáit, 
verseit, vallomásait tartalmazza, s a Jaffa Kiadó gon-
dozásban jelent meg.

A városi könyvtárban 
rendezett könyvbemutatón 
a szerkesztő Urbán László 
elmondta: – Ebben az első 
kötetben – mert lesz ám 
folytatás is! – húszévnyi 
gyűjtőmunka van. Én ma-
gam is debreceni vagyok, 
ismertem Szabó Magda né-
nit, de akkoriban valahogy 
nem fogott meg, pedig két-
szer is voltam író-olvasó ta-
lálkozóján. Aztán olvastam 
a Nők Lapjában egy nagyon 
szép novelláját, amire ráve-
tettem magam. Elkezdtem 
gyűjteni az írásait a régi 
időszaki kiadványokból, és 
rengeteg izgalmas szöveget 
találtam. Például kiderült, 
hogy már egészen fiatalon 
is publikált, 16–17 évesen a 
Kisdednevelésben jelentek 
meg pedagógiai témájú 
szösszenetei. De egy olyan 

szöveget is felfedeztem, 
amit 1935-ben, még gyerek-
korában közöltek. Az elké-
szült kötet szépen kirajzolja 
pályájának ívét, mert min-
den életkorából kerültek be 
írások, amikből kitűnik, 
mennyire jó pszichológus 
volt, hogy milyen jól értett a 
nők és a férfiak lelkéhez is.

Szabó Magdáról többen is 
úgy tartják, hogy fogadalma 
ellenére behódolt a Kádár-
korszaknak, de Urbán Lász-
ló cáfolja ezt. 

– Tizenegy évig szilenci-
umra volt ítélve az ötvenes 
években, sokáig csak az író-
asztalnak írhatott. Utána vi-
szont teljesen megérdemelt 
sikereket aratott, az elisme-
rést furcsa lett volna vissza-
utasítani. A Zrínyi Ilona bri-
gádról szóló szöveg is gyö-
nyörű írás például. Nincs 

abban semmiféle pártpropa-
ganda, arról szól, hogy ösz-
szejönnek a munkásnők és 
közösséget alkotnak.

A kötetben olyan írásokat 
is találunk, amikből kiderül, 
hogyan szerette volna meg-
reformálni az oktatást, s 
több olyat, ami szinte rajon-
gó gyermekszeretetéről ta-
núskodik. Olyan iskolát ál-
modott, ahová a diákok 
örömmel térnek vissza a va-
káció után. Ha észrevett egy 
gyerek kezében valami rossz 
bulvárponyvát, akkor nem 
kivette a kezéből, hanem 
megszerezte és elolvasta, 
majd leült vele beszélgetni 
róla. Több helyen azt írja, ha 
nem csak tizenegy évig ma-
radt volna a pályán, akkor 
ma az ő tervei alapján taníta-
nának a középiskolákban. 

A kötetbe került néhány 
szövegben felfedezhetjük ké-
sőbbi műveinek – például az 
Ókútnak – az előzményét is, 
levelezéséből és interjúiból 
pedig azt is megtudhatjuk, 
hogy a Kossuth-díjas írónő 
milyen személyes gondokkal 
küzdött idősebb korában. 

A válogatás szerkesztője 
a verseket tartja a legérde-

kesebb fel fedezésének, 
Tóth Árpád műveihez ha-
sonlítja ezeket a nagyon fi-
nom, női lélekre valló költe-
ményeket, egy kamaszkor-
ból kinövő fiatal lánynak, 
egy huszonkét-huszonhá-
rom éves költőnek a versei 

ezek, tele érett, kiforrott 
gondolatokkal. 

Urbán Lászlónak ezúttal 
is Bíró Erzsébet volt a társa 
a bemutatón, ő olvasott fel 
szép részleteket és verseket 
Szabó Magda írásaiból.

QQ M. Nagy

szaboni címét. A hosszú in-
terjúk során egy felkészült, 
nagy műveltségű tudós dip-
lomata portréja rajzolódott 
ki – ebből villantotta föl a 
legfontosabb vonásokat az 
előadó –, aki felelősen kép-
viselte hazánkat a világban, 
s tudományos munkásságá-
nak is sarkalatos kérdése 
volt, hogyan lehet a magyar 
gazdaságot versenyképessé 
tenni Európában.

Amint dr. Gulyás And-
rásnak, volt lisszaboni 
nagykövetnek, a Göncz Ár-
pád Alapítvány kuratóriumi 
elnökének az előadás alkal-
mából küldött leveléből is 
kiderül, Újpétery Elemér 
diplomataként és magánem-
berként is fontosnak tartott 
erőfeszítéseket tenni „a ma-
gyar katasztrófa elkerülésé-
re és a magyar zsidók meg-
mentésére” – ahogy ő maga 

fogalmazott. A zsidók mene-
kítéséből diplomáciai eszkö-
zökkel, de ha kellett, útleve-
lek juttatásával kivette ré-
szét. Ezért és egész külügyi 
munkásságáért nevezte ki 
Jeszenszky Géza külügymi-
niszter tiszteletbeli követsé-
gi tanácsossá (1991), és ado-
mányozott neki elnöki 
aranyérmet Göncz Árpád 
köztársasági elnök (1999).

QQ (mnp)

Újpétery Elemér diplomataként és magánemberként is fontosnak tartott erőfeszítéseket tenni „a ma-
gyar katasztrófa elkerülésére és a magyar zsidók megmentésére”

Nagy idők tanúja volt a tudós diplomata

A kötetből megtudhatjuk azt is, hogy Szabó Magda milyen szemé-
lyes gondokkal küzdött idősebb korában
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A film főhősét, Germain 
Chazes figuráját megszemé-
lyesítő – idén 70 éves, sokol-
dalú színész – Gérard Depar-
dieu háta mögött 200-nál is 
több film és számos rangos 
elismerés van, de ebben a 
szerepben is lubickol. 

Filmbeli karaktere szerint 
alkalmi munkákból él, zöld-
ségeket termeszt és árul a 
helyi piacon. Durva modorú, 
rideg anyja a maga sajátsá-
gos módján szereti, fiatal sze-
relme rajong érte és egyszerű 
barátai is kedvelik, akikkel na-
ponta találkozik a helyi kocs-
mában. 

Egyhangú életébe üdítő 
színfoltként lép be Margue-
ritte, a helyi idősotthon nagy 
műveltségű, törékeny alkatú 
lakója. Ők ketten, délutánon-
ként, a parkban lévő padon 
ülve adóznak közös szenve-
délyüknek, a galambok ta-
nulmányozásának. 

Főhősünk Margueritte 
személyében bölcs barátra, 
türelmes tanárra és odaadó 
pótanyára talál. Neki és a 
könyveknek köszönhetően 
tárul fel Germain előtt egy új, 

színes világ, akit az élet így 
kárpótol a sivár, megalázta-
tásokkal teli gyermekkorért. 
Korán meggyűlt a baja az 
olvasással, a szavak értelme-
zésével, hiszen kisiskolás kora 
óta folyamatosan kinevették 
és gúnyolták a nehéz felfogá-
sa és a gyakori ügyetlenkedé-
sei miatt. Ezt orvosolja Mar-
gueritte, aki bölcsen vezeti 
be öregecske tanítványát az 
olvasás rejtelmeibe és meg-
ajándékozza a szavak és a 
könyvek szeretetével. Ennek 
hatására barátaiból féltékeny 
csipkelődést vált ki a magát 

egyre választékosabban kife-
jező hős. 

A film záró gondolatai Ger-
main szavain keresztül foglalják 
össze a leírtakat: „Különös talál-
kozás, szeretet és gyengédség, 
semmi más. Virágneve volt, 
szavak közt élt, melléknevek-
ről regélt, igéket nevelt, mint 
más a növényeket. Szép lassan 
megérintette a szívemet.”

Ez a megindítóan szép al-
kotás 2010-ben készült, ren-
dezője Jean Becker. Az érdek-
lődők DVD-n kölcsönözhetik 
a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár Zenei Könyvtárában.

FILM

Nem beszélek zöldségeket

Gisele Casadesus (Margueritte) és Gérard Depardieu (Germain 
Chazes)

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

Kör mönfont hun harcmodor
Hogyan harcoltak Attila korában? Milyen volt, illetve le-
hetett egy középkori ember élete? Mi a körmönfonás, és 
mire jó a kukoricaszár? A Batthyány sportiskola diákjai 
mindezt – és még jóval többet – megtudhattak a szomba-
ti hagyományőrző napon.

A gyerekeket meghívott 
vendégek és az iskola taná-
rai kalauzolták a múltba, il-
letve a népi mesterségek, 
hangszerek világába: mese, 
zene, tánc, kézműveskedés, 
sport – számtalan program 
közül választhattak ezen a 
napon. A foglalkozások 

mindegyike a múlthoz, a ha-
gyományőrzéshez kapcsoló-
dott. A fiúk nem a bőrt rúg-
ták, hanem íjászkodtak, a 
lányok agyagoztak, illetve a 
Hagyományok Háza szerve-
zésében csuhévirágot készí-
tettek, kukoricaszárból al-
kottak. A kertben felállított 

jurta mellett, a Csiki Pihenő-
kert jóvoltából megnézhet-
ték – sőt, ki is próbálhatták 
egy-egy veszélytelen mozdu-
lat erejéig –, hogyan harcol-
tak Attila korában, körmön-
fonhattak a Matrica Múzeum 
szervezésében.

Természetesen a népi játé-
kokból is kaptak ízelítőt a 
gyerekek, akik megtudhat-
ták, hogyan éltek eleink a 
középkorban, mit ettek-it-
tak, hogyan ruházkodtak, és 
hogyan nézett ki Érd pár 
száz esztendővel ezelőtt – 
ezt a programot a Földrajzi 
Múzeum szervezte az iskolá-
ban, az Érd775 kiállítással 
összhangban. Nem marad-
hatott el a mesehallgatás 
sem – a Szepes Gyula Műve-
lődési Központ segítségével 
–, míg a Szövőkör kézműves 
foglalkozást szervezett. Nem 
hiányozhatott a nap prog-
ramjából a zene sem: reggel 
a Fricska együttes tartott 
népi hangszerbemutatót, a 
foglalkozásokat pedig az 
Alma Latina együttes kon-
certje zárta.

Mint Rozgonyi János is-
kolaigazgató lapunknak el-
mondta, a hagyományőrző 

napot a DÖK szervezésében 
valósították meg; külön fog-
lalkozásokat szerveztek az 
alsósoknak és a felsősök-
nek, odafigyelve az életkori 
sajátosságokra. 

– A gyerekek autentikus 
népi hagyományokkal, mes-
terségekkel, eszközökkel is-
merkedhettek meg, művé-
szek és hozzáértő szakembe-
rek segítségével. Egy-egy 
ilyen tematikus nap nagy 
előkészítő munkát igényel, 
de reméljük, jövőre is meg 
tudjuk szervezni – tette hoz-
zá Rozgonyi János, hangsú-

lyozva: a programok lebo-
nyolítóit köszönet illeti ön-
zetlen segítségükért – a meg-
hívott előadók, művészek, 
mesterek, szakemberek 
örömmel jöttek a gyerekek-
hez. És hogy erre mekkora 
igény van, azt az ötödikesek 
lelkes élménybeszámolója is 
mutatja – mint tudósítónk-
nak a gyerekek elmondták, 
most, hogy találkozhattak a 
hagyományos mesterségek-
kel, foglalatosságokkal, úgy 
érzik, jó lenne egyiket-mási-
kat ismét élővé tenni.

QQ ÁdÁm Katalin

A diákok megnézhették, sőt ki is próbálhatták, hogyan harcoltak 
Attila korában

A Földrajzi Múzeum munkatársai bemutatták, hogyan éltek eleink a 
középkorban, mit ettek-ittak, hogyan ruházkodtak

Szerszámok precíz tárolása
A gyors és precíz munka-

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

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

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

21
77

96

16
82
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Mol nár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

Munkavédelmi eszközök 
kis- és nagykereskedelme

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

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

Ingatlan É� RD
Sikeres, gyors  

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

www.erd.gdn-ingatlan.hu

21
36

07

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808

16
52

82

Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Szenzációs őszi őrület

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 Érd, Iparos u. 30.  70/608-0808

21
62

01

Mindenre van  
megoldásunk! 
Kérje ajánlatunkat!

Műa nyag nyíláSzáróK aKár 2 hÉt alatt! 
Szabványméretű  

beltéri dekor  

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

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

A SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT 
szeretettel meghívja 

 

Bálint Imre: 
„Saját képére alkotta…” 

 

című kiállításának a megnyitójára, 
2018. október 19-én, 17 órai kezdettel 

a régi Parkvárosi Közösségi Ház kiállító termébe. 
A tárlatot megnyitja Majorné Bániczki Julianna 

Közreműködik: Ábel Csaba (gitár, ének) 
 

A kiállítás 2018. október 19-től november 8-ig megtekinthető K 12–17, CS 15–18 óra között. 
A Régi Parkvárosi Közösségi Házban, 2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 204-206. 

A kiállítás a Szociális Gondozó Központtal együttműködve valósul meg. 

POZIVNICA

Srdačno Vas pozivamo na Hrvatski narodnosni dan, koji će se
održati 27-og listopada/oktobra 2018.g. od 15 sati.

Ivođači su:

- Ljubičica - hrvatski ženski zbor 
- Hrvatska kulturna udruga iz Gradišća

- Jorgovani – racki zbor iz Erčina
- Zorica - plesna grupa iz Erčina

- Muški zbor iz Tukulje
- Komšije – pjevački zbor iz Tukulje

- Igraj kolo – plesna grupa iz Andzabega
- Svira Kolo orkestar iz Tukulje

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a 2018.10.27-én, du. 15 órától kezdődő 
 Horvát Nemzetiségi Napra.

 Fellépők:

- Ljubičica - Horvát női kórus 
- Gradišće Horvát Kulturális Egyesület

- Jorgovani - Rác kórus Ercsiből
- Zorica tánccsoport - Ercsiből
- Tököli Rác Fér� Kórus - Tököl

- Tököli  „Komsije”  Népdalkör - Tököl
- Érdi  „Igraj kolo”  Tánccsoport - Érd

- Kolo zenekar - Tököl

Programunkat élőzenés táncházzal zárjuk.
 Zenél a  „Kolo”  zenekar.

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
Cím: 2030 Érd, Alsó u. 9.

A belépés díjtalan.

Érdeklődni itt:
Weszelovits Istvánné
+36 20 371 6566

Ulaznica bezplatna!

Srdačno Vas čekamo! 18-1762
8 AS
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek zár-
va; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 
12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson kívül 
az előadások előtt 1 órával!

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden Ember Unicum!
Sérült fiatalok által készített dísz- és aján-
déktárgyak bemutatója. A tárgyak megvá-
sárolhatók a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs 
Központban (2030 Érd, Hivatalnok u. 42.)
Megtekinthető december 4-ig

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
Kertbarát Kör
A kertben található termett magvak fel-
használása dísztárgyak készítéséhez. Kérjük 
a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal 
tűvel átszúrt, felfűzött alma-, citrom-, na-
rancs- stb. magokat. Apró és mag méretű 

gyöngy is megfelel. Szükséges még tenyér-
nyi kő vagy fa alap
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 19-én, pénteken 17 órakor
Kézműves Klub
A megkezdett horgolások folytatása
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Október 20-án, szombaton 10 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
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

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

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

PROGRAM
Családi nap
Az Érd 775 című kiállításhoz kapcsolódóan. 
Tárlatvezetés korhű viseletben, középkori 
játékok és mesterségek, régészkedés, kéz-
műves 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 hon-
lapján

GYERMEKKÖNYVTÁR
Állatok világnapja
Egy-egy mesével és kézműveskedéssel vár-
juk az óvodás és iskolás csoportokat
Október hónapban
Baba-mama klub
Október 26-án, pénteken 10 órakor

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK 
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig

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

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

VERNISSZÁZS
Érdi emelkedő
Matzon Ákos festőművész kiállítása
Megnyitja Pataki Gábor művészettörténész
Közreműködik Dresch Mihály szaxofonon
Október 26-án, pénteken 18 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 25-ig

PROGRAM
Ökofilmklub
Az „Atomcsapda” című dokumentumfilm 
vetítése
Október 19-én, pénteken 18 órakor
Vernisszázs
POLY-ART kiállításmegnyitó
Október 27-én, szombaton 16 órakor

ELŐZETES
Márton-napi ludasságok
Gyerekszínház
November 9-én, pénteken 10 órakor
Kerámia workshop
November 10-én és 24-én, szombaton
Hercules
Zenés mesejáték
November 17-én, szombaton 15 órakor
Karinthy Örök
Vidám irodalmi műsor
November 17-én, szombaton 18 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Április 3. és október 31. között hétfő szünnap, 
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.

13műsor  | 2018. október 17. |

Október 22., HÉtFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Békéscsabai ENKSE–Érd
20:40 kor kontroll Percek 17. rész
 Nyerj életet     
21:05 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 30/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 tűzijáték

Október 23., keDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Szakcsi, Joris, Lakatos Pallemaerts 01      
20:30 Vámos Miklós beszélgetős műsora  
 43. rész
 Kányádi Sándor költő
21:30 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–DUNAHARASZTI MTK
23:10 Műábránd
 Narrative Moment művészcsoport 
 India 2017  
23:30 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
00:00 tűzijáték

Október 24., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 31/90. rész
20:50 tatabánya 1956
 dokumentumfilm  

21:50  két Székely
 portréfilm
22:50 Sztárportré 167. rész
23:20 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:50 Fény-kép dokumentumfilm 
00:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 tűzijáték

Október 25., CSÜtÖrtÖk
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 167. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Békéscsabai ENKSE–Érd
21:40 kempo  sportmagazin
21:55  kor kontroll Percek 17. rész
 Nyerj életet     
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 26., PÉNtek
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  kor kontroll Percek 17. rész
 Nyerj életet     
20:25 Székely kálvária    
 dokumentumfilm 2016
21:20 Szabadulás nélkül  
 Dr. Bognár Zalán előadása
21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Fény-kép kulturális magazin 

22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 14.
23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20 tűzijáték

Október 27., SZOMbAt
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 kor kontroll Percek 17. rész
 Nyerj életet     
19:55 Fény-kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 168. rész
21:25 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 tatabánya 1956
 dokumentumfilm  
22:55  két Székely
 portréfilm
23:55 bibliai Szabadegyetem   30/90. rész
00:45 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
01:15 tűzijáték

Október 28., 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 Székely kálvária    
 dokumentumfilm 2016
21:55 Szabadulás nélkül  
 Dr. Bognár Zalán előadása
22:25 Mozgás sportmagazin
22:55 Fény-kép kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 14.
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55  tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

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

Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
  Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
  Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató 

magazinja
16.00 Aréna
 Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája

VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
   Az Érd FM 101.3 hétvégi 

információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
 Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
 A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
  Az Érd FM 101.3 

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.

2018. október 20. (szombat) 14-17 óra

Interaktív tárlatvezetés korhű jelmezben
középkori játékok középkori mesterségek 

régészkedés           kézműves foglalkozások

 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 
 

AZ ÉRDI KAMARAZENEKAR 
1956-os forradalom emlékére rendezett 

ünnepi hangversenyére 
 

Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ 
Időpont: 2018. október 23-án (kedd) 12.30 órakor, 

Érd MJV Önkormányzatának ünnepi megemlékezését követően 
 
 

MŰSOR: 
 
1.) Orbán György: Albumlapok Razumovszkij gróf emlékére 

2.) Fekete Gyula: Divertimento 

3.) Kodály Zoltán: Magyar rondó 

 
 

Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 
 

Művészeti vezető: Rédai Erzsébet 
 
 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
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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 feladatellátási 
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 feladatellátá-
si szerződés tízéves időtartamra szól, amely 
kérelemre meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb infor-
mációk: a feladatellátás 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 
szociális szakképzettség, iskolai szociális mun-
kás, család- és gyermekvédő tanár, család- és 
gyermekvédő pedagógus, család- és gyermek-
védelem szakos pedagógus, ennek hiányában 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező nevelőtanár pedagógus, pedagógiai 
előadó, pszicho-pedagógus, gyógypedagógus; 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cse-
lekvőképesség.
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.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: az 
ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása; az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egész-
ségmegőrzési, egészségfejlesztési folyama-
tokban; a szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik; segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony működését.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ál-
talános 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 bizonyít-
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 7. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt a 06-23-520-362-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai 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: 1/551/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szociális gondozó és 
ápoló; elektronikus úton Galambosné Póder 
Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-
mail címen keresztül; személyesen Galambos-
né Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, 
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel tölthető be; az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 9.

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

Érd, Ercsi úti Köztemető
Ünnepi nyitva tartás Mindenszentek idején

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 Hozzátartozókat, 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

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
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ÉRD I ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT
I. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése a 184/2018.(IX.27.) határozata 
alapján pályázatot hirdet a városban 
létesült épületek építészeti színvonalának 
díjazására.
A pályázat célja, hogy a díjban részesített 
és publikálásra kerülő megvalósult épüle-
tek mintaként szolgáljanak a városunkban 
egyre növekvő számban építkezők számára. 
A pályázat elősegítheti az épített környezet 
alakításában közreműködők – döntéshozók, 
beruházók, tervezők, kivitelezők – közötti 
kapcsolat javítását. Lehetővé teszi, hogy 
a közvélemény figyelmét felhívjuk épített 
környezetünk fejlesztésének fontosságára.

II.  PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL  
FELTÉTELEI

A pályázat nyilvános, Érd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén megvalósult város-
építészeti alkotással (épület, létesítmény, 
kertépítészeti terv stb.) részt vehet minden 
olyan személy, aki a megvalósításában 
felelős tervezőként közreműködött, és a 
pályázati kiírás feltételeit magára nézve kö-
telezőnek ismeri el. Az épület, alkotás meg-
valósításában közreműködők együttesen je-
lentkezhetnek, egy épület, épületegyüttes, 
egyéb alkotás csak egy pályázatként vehet 
részt a pályázaton. Amennyiben a tervező 
egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor eh-
hez mellékelnie kell a tulajdonos, illetve 
annak képviselője írásos beleegyezését. Ha 
a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor 
az építész-tervező írásos beleegyezését kell 
mellékelnie. A kivitelezőnek az építész-ter-
vező és a tulajdonos írásos beleegyezését 
egyaránt mellékelnie kell. A pályázatra csak 
olyan épülettel lehet jelentkezni, amelynek 
tervezője azonos az építési és használatba-
vételi engedélyben feltüntetettel.
Egy-egy kiemelkedő színvonalú építészeti 
alkotás díjazására független személyek 
(szak- és magánemberek), ill. szervezetek 
is javaslatot tehetnek, ami alapján a Városi 
Főépítész felkéri a tervezőt és az építtetőt a 
pályázaton való részvételre.
Feltétel továbbá: a pályázat beadásának 
időpontját megelőző három éven belül 

került sor az épület használatbavételére; 
építésnél, telepítésnél az országos szakmai 
előírásokat és az érvényes szabályozási terv-
ben rögzített előírásokat maradéktalanul 
betartották, az engedély kiadását követően 
a megvalósítás során építésrendészeti eljá-
rásra okot adó szabálysértés nem történt; a 
sikeres pályázók és az ehhez hozzájárulásu-
kat adók vállalják a teljes nyilvánosságot; 
a pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló 
Bizottság számára – ha a Bizottság kéri 
– a létesítmények és azok környezetének 
részletes megtekintését, feltéve, hogy 
a látogatás időpontjáról szóló értesítést 
legalább 8 nappal korábban megkapják. 

III. PÁLYÁZATOK BEADÁSA
A pályázatot 2018. október 26-áig kell az 
érdi Polgármesteri Hivatal Főépítészéhez 
személyesen vagy postán eljuttatni (2030 
Érd, Alsó u. 1., Polgármesteri Hivatal II. eme-
let 209.). Postai úton benyújtott pályázatok 
esetében a benyújtási határidőn a postára 
adás napját kell érteni.
A pályázati dokumentációt zárt borítékban 
(a pályázat megnevezését feltüntetve) elhe-
lyezve kell összeállítani és benyújtani. 
A Bíráló Bizottság a határidő után vagy hi-
ányosan benyújtott pályaműveket kizárja a 
pályázatból. A pályázók azzal, hogy pályá-
zatukat benyújtották, a pályázati kiírás fel-
tételeinek és a Bíráló Bizottság döntésének 
alávetik magukat.

IV.  PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ  
MUNKARÉSZEK

A pályázatra benyújtandó munkarészek az 
alábbiak: nevezési lap, továbbá a nem pá-
lyázó, de érintett tervező és (vagy) építtető, 
megbízó hozzájárulási nyilatkozatai (ezeket 
csomagoláson belül kell elhelyezni); teljes 
építési engedélyezési vagy jóváhagyási 
tervdokumentáció eredeti vagy még érté-
kelhető méretűre kicsinyített méretarány-
ban (műszaki leírás, alaprajzok, metszetek, 
homlokzatok, helyszínrajz) 1 példányban 
nyomtatva és 1 példányban elektronikusan, 
vetítésre alkalmas módon CD/DVD-re írva; 
jogerős építési és használatbavételi enge-
dély, vagy egyéb esetben az ezzel egyen-
értékű okirat; fényképek: legalább 4 db a 

létesítményről, különböző nézőpontokból 
felvéve; a dokumentáció legkisebb mérete 
A4, legnagyobb mérete A3 lehet.
V. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
A Bíráló Bizottságot a Város Polgármeste-
re, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság Elnöke, a 
Köznevelési és Művelődési Bizottság Elnöke, 
a Pest Megyei Építész Kamara Elnöke, felkért 
építészeti oktató vagy más szaktekintély és a 
Városi Főépítész alkotják. A Bizottság elnöke 
a Polgármester, előadója a Városi Főépítész. 
A Bíráló Bizottság egyszerű többségi szava-
zással dönt.
VI. PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA, DÍJAZÁSA
A pályázatok elbírálásának főbb szempont-
jai az alábbiak: az épület, létesítmény tele-
pítése, környezetbe illesztése; az alaprajzi 
és a térbeli belső elrendezés megoldása; a 
létesítmény építészeti formálása; a szerke-
zet kialakítása, a részletképzések színvonala.
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműve-
ket a beadási határidőtől számított 15 na-
pon belül elbírálja és javaslatot tesz a Köz-
gyűlésnek a díjazásra. Egy évben legfeljebb 
két díj adható ki.
A pályázat díjazására az Érd Város Önkor-
mányzata által adományozható díjakról és 
kitüntetésekről szóló önkor mány zati rende-
let szerinti összeg (jelenleg az Érdi Építésze-
ti Nívódíjjal járó anyagi elismerés 200 000 
Ft) áll rendelkezésre. A díjazott pályázatok 
alkotói emlékplakettet és díszoklevelet ve-
hetnek át.

VII.  A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA, 
VISSZAADÁSA, FELHASZNÁLÁSA

A pályázaton eredményt elért pályaművek 
a helyi sajtóban bemutatásra kerülnek. 
A díjazásban nem részesített terveket az 
eredményhirdetéstől számított fél éven 
belül lehet átvenni személyesen a Városi 
Főépítésznél.
A pályázati kiírás és nevezési lap 2018. ok-
tóber 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi 
Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 
209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthe-
tő. További felvilágosítással Korsós Monika 
szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon. 

A BURSA HUNGARICA
FEL SŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíjpályázatra azok a települé-
si önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali mun-
karend) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat („A” típusú pályázat); 
vagy a 2018/2019. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolá-
sok; vagy felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; akik a 2019/2020. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény kereté-
ben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni („B” típusú 
pályázat).

Az „A” típusú ösztöndíjat minden 
pályázati fordulóban újra kell pá-
lyázni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hunga-
rica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (a továb-
biakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, amely-
nek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2018. 
november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rend-
szerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva mellékletekkel 
együtt, kizárólag a lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat pol-
gármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A benyújtás módjai: személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgá-
rok Háza fsz. Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton 
Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda (2030 
Érd, Alsó u. 1.) címre való megküldéssel.
A részletes pályázati kiírások és a köte-
lező melléklet letölthetőek: www.erd.
hu/FONTOS/Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.

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
iktató-irattáros ügyintéző  

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgála-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1. 
Ellátandó feladatok: ügyiratok 
számítógépes iktatása (WIKT 7.0), 
ügyiratkezelési, irattárosi feladatok 
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: az ellátandó fel-
adatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezé-
sei az irányadók. 
Pályázati feltételek: magyar állam-
polgárság; cselekvőképesség; büntet-
len előélet; érettségi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: közigazgatásban iratkezelés-
sel eltöltött gyakorlat; közigazgatási 
alapvizsga megléte; OKJ levéltári 
kezelő / iratkezelő-irattárosi szakké-
pesítés; felhasználói szintű számítás-
technikai ismeretek; Hivatali/Cégkapu 
használatának ismerete.

Elvárt kompetenciák: rendszerezett 
problémamegoldás; objektivitás; jó 
szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkész-
ség; precizitás, megbízhatóság, fele-
lősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: 45/2012. 
(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete 
szerinti szakmai önéletrajz; iskolai 
végzettséget igazoló okiratok egysze-
rű másolata.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. november 15.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. november 4.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: postai úton, a pályázatnak Érd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
címére történő megküldésével (2030 
Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosítószámot: 14/9930-
23/2018., valamint a munkakör meg-
nevezését: iktató-irattáros.
A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. november 14.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a kine-
vezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekez-
dése szerinti három hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
a kinevezés határozatlan időre szól, 6 
hónapos próbaidő kikötésével.

Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁLYÁZATOT HIRDET
gyermekfelügyelő munkakör betöltésére.

Foglalkozás jellege: határozatlan 
idejű munkaviszony keretében, folya-
matos munkarendben (06.00–18.00; 
18.00–06.00) tartó műszak.
Munkavégzés helye: Érd, Karolina 
u. 3.
Munkakörhöz tartozó feladatok: 
gondozott gyermekek ellátása koruk 
és szükségleteik figyelembevételével, 
a gyermekek felügyeletének bizto-
sítása.
Illetmény és juttatások: Kjt szerint, 
pótlékok, cafeteria.
Pályázati feltételek: kisgyermek-
gondozó, kisgyermeknevelő, házi 
időszakos gyermekgondozó, gyógype-

dagógiai segítő munkatárs, gyermek- 
és ifjúsági felügyelő I., óvodai dajka, 
dajka, gyermekotthoni asszisztens 
szakirányú végzettség.
Pályázat benyújtásának feltéte-
lei: fényképes önéletrajz, végzettsé-
get igazoló tanúsítvány, motivációs 
levél.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton Kisnémet Dávidné 
részére az info@feszekegyesulet.hu 
e-mail címre.
Munkakör betöltésének időpont-
ja: 2018. november 10.
Pályázat elbírálásának időpontja: 
2018. október 25.

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
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Szavazni is lehet  
az érdi szépségekre
Kialakult a II. Pest Megye Szépe verseny döntőseinek 
mezőnye, benne két érdi hölggyel: Kis Korinnával és 
Krausz Ágnessel, akik múlt vasárnap fotózáson vettek 
részt. Az elkészült képek alapján tud majd szavazni a 
közönség a verseny hivatalos Facebook-oldalán a leg-
szebbnek ítélt lányra, aki idén átveheti a II. Pest Megye 
Szépe közönségdíját.

A fotózást megelőzően 
csak úgy csattogtak a hajsü-
tővasak, sürögtek-forogtak a 
világbajnokságot is nyert 
fodrászmesterek és sminke-
sek akörül a szerencsés 16 
lány körül, akik idén bekerül-
tek a II. Pest Megye Szépe 
döntősei közé. A helyszín a 
törökbálinti Munkácsy Mi-

hály Művelődési Ház volt, ami 
a 2019. január 12-ei döntő 
helyszínéül is szolgál majd.

Kis Korinna már maga-
biztosan, rutinosan mozog a 
fotós kamerája előtt: nem 
először indul szépségverse-
nyen, ő volt két évvel ezelőtt 
a III. Érd Szépe nyertese. A 
II. Pest Megye Szépe ver-

senyre, mint mondja, azért 
jelentkezett, hogy újra meg-
mérettesse magát.

– Számomra az igazi szép 
nőt a belső sugárzása teszi 
azzá, ami. Nem a külső, nem a 
szép haj vagy smink, hanem 
az összhang – teszi hozzá.

Az érdi lány az ELTE Jogi 
Karának harmadéves hall-
gatója, szabadidejét legszí-
vesebben olvasással vagy 
edzéssel tölti.

A húszéves Krausz Ágnes 
most először vesz részt szép-
ségversenyen, bár ez nem 
látszik rajta, olyan ügyesen 
pózol a kamera előtt. A ver-
senyre szülei és barátai biz-
tatására jelentkezett.

– Érdekelt egy új kihívás 
az életemben, egy új megmé-
rettetés – árulta el kérdé-
sünkre.

A Pécsi Egyetem harmad-
éves sportszervező szakos 
hallgatója szerencsésnek 
tartja magát, mert, mint 
mondja, azt tanulhatja, ami 
egyben a hobbija is: a spor-
tot. Szabadidejében egy kü-
lönleges mozgásformát űz: a 
World Jumpingot, de emel-
lett szeret zenét hallgatni és 
olvasni is.

Bada Zoltán, a Pest Me-
gye Szépe alapítója azt 
hangsúlyozta, hogy értéket 
kívánnak teremteni a me-
gyében, de közben soha nem 

felejtik, hogy az Érd Szépé-
ből nőtte ki magát a verseny.

– Itt nem csupán az számít, 
hogy ki nyer. Aki indult már 
korábban a versenyen, az 
megtapasztalhatta: minden 
hölgy olyan kitartásra, önbi-
zalomra tesz szert a felké-
szülés és a gála során, ami-
nek később az élet több terü-
letén hasznát veszi, a verseny 
maga pedig egy életre szóló 
élmény. A döntő egyébként 
nemcsak a szereplőknek lesz 
izgalmas, hanem a nézőknek 
is: a tavalyi gálaesthez ké-
pest most még látványosabb 
színpadi meglepetéssel ké-
szülünk – ígérte a rendez-
vény szervezője. n ÁK-JAN

Műveltség és erőnlét a próbafelvételin
Második alkalommal tartotta meg a rendészeti próba-
felvételijét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ki-
sebbségi Kapcsolattartási Munkacsoportja a Kós Ká-
roly Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A prog-
ram célja a szakma népszerűsítése, főként a hátrányos 
helyzetű, kisebbségi tanulók körében.

A tavalyi próbafelvételi 
sikere után idén még több 
diák jelentkezett arra, hogy 
kipróbálja magát a rendé-
szeti próbavizsgán a Kós-
ban, amelyet a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Ki-
sebbségi Kapcsolattartási 
Munkacsoportja szerve-
zett. A próbafelvételit úgy 
állították össze, hogy az 
tartalmában hasonlítson a 
Rendészeti Szakgimnázi-
um éles felvételi vizsgájá-
hoz. A próbavizsga állt egy 
írásbeli műveltségi tesztből 
és egy fizikai-erőnléti fel-
mérésből.

– A fizikai felmérőn fek-
vőtámasz, felülés, húzódz-
kodás, ingafutás, távolug-
rás és 2000 méteres futás 
szerepelnek. Az éles vizs-
gán az öt legjobb eredmé-
nyüket választják ki, hogy 
a ponthatárt elérjék, ezért 
mi szerettük volna, ha 

mindegyikben kipróbálják 
magukat a tanulók – emelte 
ki Tucsányi István alezre-
des, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Közrendvé-
delmi és Határrendészeti 
Osztályának vezetője, a Ki-
sebbségi Kapcsolattartási 
Munkacsoport vezetője.

A próbafelvételi jó lehető-
séget kínál a rendészeti 
képzésben tanuló diákok-
nak arra, hogy megismer-
jék a felvételi eljárást, és ha 
valamely részén gyengéb-
ben teljesítenek, legyen le-
hetőségük az éles felvételi 
előtt gyakorolni. A program 
egyik fontos célja, hogy a 
rendőr szakmát mindenki 
számára elérhetővé tegyék.

– Azt elmondhatom, hogy 
itt a teszt végére sokan rá-
jönnek fizikai korlátaikra. 
Arra kapunk visszajelzése-
ket, hogy a diákok a próba-
felvételit követően kemé-

nyebben dolgoznak, hogy 
elérjék céljaikat, azt gondo-
lom, ez egy nagy tanulság 
számukra is, hogy mit nem 
tudnak – tette hozzá Tucsá-
nyi István alezredes.

A program keretében egy 
pályázatot is hirdetnek a 
roma fiataloknak, hogy 
megkönnyítsék számukra a 
Rendészeti Szakgimnázi-
um elvégzését. A pályáza-
tot mindazon diákok be-
nyújthatják, akik középfo-
kú oktatási intézmények 
nappali tagozatán, első, 
második vagy harmadik év-
folyamon tanulnak, évis-
métlésre semmilyen tan-
tárgyból nem kötelezettek, 
illetve a pályázat benyújtá-
sának évében elért, év végi 
tanulmányi átlageredmé-
nyük pedig legalább 3,00. A 
pályázatot elnyerőknek fi-
nanszírozzák a diákotthoni 
vagy kollégiumi szállás-
költségüket és a menzai el-
látás költségeit, de tanszer-
segéllyel és ruházkodási 
segéllyel is támogatják őket 
a rendészeti tanulmányaik 
alatt. 

Qn Gy. L.

Alma, alma, piros alma
Vagy zöld vagy sárga – a Szivárvány Óvoda Tuscula-
num Tagóvodájában volt itt mindenféle színű és sza-
gú, formájú és anyagú ebből a gyümölcsből a múlt 
szombati Almanapon.

Az egyik cso-
portszobában 
kukacos almák 
születtek, a má-
sikban almabá-
buk, a harma-
dikban színes 
vászonra lehe-
tett almanyom-
dázni, a negye-
dikben almákat 
kellett kihor-
gászni a kis me-
dencéből. És ha útközben el-
fáradtak volna a csöppsé-
gek, lehetett egyet pihenni a 
diavetítésen is. Aztán fel le-
hetett mérni a tudásukat 
kvízkérdésekkel, ki mennyi-
re ismeri már az ovit. Ha pe-
dig megkordult a gyomruk, a 
folyosón felállított büfében 
lehetett válogatni a sütiver-
senyre benevezett torták és 
piték közül, amelynek díjait 
a szülők a gyermekeik cso-
portjainak nyerik meg. Az 
eredményhirdetés izgalmai-
nak levezetésére következ-

hetett a délelőtti program 
egyik fénypontja: a tánc a JP 
Dance Company ovitáncta-
nárával.

Végül sok-sok élménnyel 
és emlékkel térhettek haza 
az apróságok, hogy aztán 
otthon megörökítsék, ami a 
legjobban tetszett nekik a 
rendezvény során. Idei új-
donságként ugyanis leraj-
zolhatják az almanapi élmé-
nyeiket, a beérkezett pályá-
zatokat pedig kiállítják és 
díjazzák is majd.

Qn JAPNO

Az egyik csoportszobában almabábuk születtek

Kis Korinna magabiztosan mozog a fotós kamerája előtt  (Fotó: JAN)

Krausz Ágnes most először vesz részt szépségversenyen 
 (Fotó: Csizmazia Zsolt)
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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.

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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Évszázados múlttal rendelkező vállalat
Sóskúti Logisztikai Központba keres

Az állás betöltéséhez szükséges 
kompetenciák:

 »  Minimum 2 éves bizonyított értékesítési 
tapasztalat

 »  Elektronikai és műszaki termékek, 
háztartási gépek ismerete

 » Kapcsolat hipermarket láncokkal előny
Munkaköri feladatok:

 » A termékek értékesítése
 » Kapcsolattartás hipermarket láncokkal

Amit kínálunk:  
 »  Jó kereseti lehetőség  

+ céges személygépkocsi
A munkavégzés helye:  Sóskút, Ipari Park

Jelentkezni magyar vagy angol 
önéletrajz beküldésével lehet  
az alábbi elérhetőségekre:
•	 	Postacím:	ORION	Elektronikai	Kft.	
2038	Sóskút	Homokbánya	út.

•	 Fax:	06-1/260-6520,	
•	 e-mail	:	hrd@orion.hu

Elektronikai Kft.

ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT.

    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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Szülők iskolája
Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete újra elin-
dítja a Szülők iskolája rendezvénysorozatot, ami öt alka-
lomból áll majd.

Az előadásoknak az Epi-
centrum ad otthont (Jenő u. 
15–19.); a szervezők nem csu-
pán a nagycsaládos szülőket, 
hanem minden érdeklődőt 
szeretettel várnak – tudtuk 
meg Bogatin Attilától, az 
Ága-Boga elnökétől.

– Az első alkalom október 
18-án, este 6 órakor lesz: Kó-
ber Ildikó, a Set Free Move-
ment magyarországi koordi-
nátora beszél majd a modern 
kori rabszolgaságról. Az em-
berkereskedelem és a rab-
szolgaság ugyanis napjaink-
ban is létezik; a gyermekeket 
elrabolhatják, prostitúcióra 
kényszeríthetik, kiszolgálta-
tott felnőtteket külföldön vagy 
épp itthon iratok nélkül, em-
beri mivoltukban megalázva 
dolgoztatnak – hangsúlyozta 
Bogatin Attila.

– A következő alkalom no-
vember 8-án lesz, akkor ház-
tartásvezetési, pénzügyi taná-
csokat kaphatnak az érdeklő-
dők egy szakembertől. Az elő-
adás segít majd eligazodni a 
mindennapi pénzügyi életé-
ben. A sorozat harmadik része 

januárban lesz, címe Offline 
szülő, online gyerek – gondo-
lom, ezt a témát nem kell bő-
vebben magyarázni. A februá-
ri és márciusi alkalmakat még 
szervezzük; vannak már ter-
veink, de még nincs meg az 
előadó – tette hozzá az elnök.

Az Ága-Boga ősszel tart 
még egy nyitott rendezvényt, 
de nem a Szülők iskolája, ha-
nem egy országos kezdemé-
nyezés keretében. A Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete 
minikonferenciákat hirdetett 
olyan témákban, amelyek az 
édesanyákat különösen érin-
tik, érdeklik. Több mint har-
minc város mellett az érdi 
nagycsaládosok is csatlakoz-
tak a kezdeményezéshez. Az 
Édesanya és a XXI. század 
című – szintén ingyenes – mi-
nikonferenciát október 27-én, 
10 órától délig rendezik az 
érdi baptista imaházban 
(Bajcsy-Zsilinszky út 163.), az 
előadó Révész Szilvia, a Bap-
tista Szeretetszolgálat koráb-
bi kommunikációs igazgatója, 
négygyermekes anyuka lesz. 

QQ ÁdÁm

Hajókázás a nádlabirintusban
Jó hangulatú, Velencei-tavi 
sétahajózáson vettek részt 
a múlt héten az Érdi Bolyai 
Pedagógus Nyugdíjas Klub 
tagjai. Kívánni sem lehe-
tett volna szebb délelőttöt, 
mint amilyen október 9-én, 
a kirándulás napján kö-
szöntött az Agárdra induló 
szépkorúakra.

Ahogy a klubtagok már 
megszokhatták, Druzsin 
József, a klub vezetője kivá-
lóan felkészült idegenveze-
tőnek is bizonyult, hiszen 
rengeteg érdekességet, tör-
ténelmi adatot és legendát 
is megosztott a hajókirán-
dulás résztvevőivel, miköz-
ben a kis hajó a nádlabirin-
tusban szelte a tó csendes 
vizét. Többek között elárul-
ta: ma sem tisztázott ponto-
san, honnan is származhat 
a Velencei-tó név, de talán a 
legvalószínűbb, hogy a szél-
járás jelzésére használt ősi 
halászeszközről kaphatta, 
amit népiesen „velencének” 
hívtak. Egyébként a mint-
egy 28 négyzetkilométernyi 
területet nemcsak az átla-
gosan 1,5 méternyi mélysé-
gű víz, hanem hatalmas ki-

terjedésű nádasok foglalják 
el, amelyek szertelenül ka-
nyarognak a közepén.

Mint azt a hajókázást kö-
vetően Druzsin Józseftől 
megtudtuk, gyakran szer-
vez a Bolyai nyugdíjasok 
számára kirándulást, mert 
legtöbben nemcsak a jó tár-
saság és a szórakozás ked-
véért vesznek részt az uta-
zásokon, hanem a felfede-
zés örömét és az új ismere-
tek megszerzését is fontos-
nak tartják.

Az október elejei hajóká-
zást az önkormányzat pá-
lyázatán elnyert támoga-
tásból szervezték, s mint 
kiderült, kiváló ötletnek bi-

zonyult, mert Agárdig vo-
nattal utaztak, így megta-
karíthatták a közös ebéd 
költségét.

Úgy érzik magukat a 
nyugdíjasklubban, mint 
egy szerető nagy család-
ban! – mondták többen is a 
hajókázás után, hozzátéve, 
hogy ez a kirándulás azért 
is tetszett nekik, mert a kö-
zelsége okán nem volt fá-
rasztó, meg hajóra sem 
száll túl gyakran az em-
ber! Egyébként meg azt 
sem sejtették, hogy ilyen 
hatalmas a Velencei-tó és 
ennyire szép látványt nyújt 
a benne tükröződő Velen-
ce-hegység. Q B.E.

A felfedezés öröme időskorban sem múlik el
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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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Driving Mobile Media Innovation
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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. 
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Ha örökbe fogadná 
Lukréciát vagy Lar-
ryt, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Lukrécia kedves, közepes-nagy 
termetű, puha bundájú kutyus, 2 
év körüli ivartalanított szuka. Jó-
indulatú, játékos, mozgékony, 
más kutyákkal is jól kijön.

Larry barátságos, szeretetéhes, 
nagy termetű, 1 év körüli kan. 
Azonosító nélkül talált kutyaként 
került a gondozásunkba, de senki 
nem kereste, így új családra vár.

ÁLLÁST KÍNÁL

Takarítót keresünk éjszakás mű-
szakba törökbálinti irodaházba. Je-
lentkezni lehet a laszlo.buzasi@
hu.issworld.com emailcímen, vagy a 
06-20/522-7544 telefonszámon.

*19159*

Építőiparban képzett zsaluácsot, 
tetőácsot illetve segédmunkást ke-
resünk. 06-20-4938387

*72877*

Építőipari vállalkozás segédmun-
kást azonnal felvesz! Bérezés meg-
egyezés szerint. 06-20-9414-916

*18941*

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*

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*

Kárpitos szakembert keresünk ér-
di munkahelyre. 06-30-98-96-047, 
info@kreativotthon.hu, www.krea-
tivotthon.hu

*19732*

ÁLLAT

Tyúk 500 Ft/db (háztáji, máciusi), bú-
za 5000 Ft/mázsa. 06-30-241-7729

*19151*

NÖVÉNY

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

*14886*

INGATLAN

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

*16095*

TELEK

Telek eladó Érden a Technikus utcá-
ban. 760 nm-es építési telek. 06-20-
3610398

*17527*

EGÉSZSÉG

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

*06391*

Törökbálinti telephelyre keresünk  
hulladék szelektálásra rakodókat. 

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

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

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

JÁRMŰ

Eladó Daewoo Nubira 1.6 SX 
1998.08.19. havi, lejárt műszakival. 
06-30-398-6740

*14080*

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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OKTATÁS

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

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

REdőNY

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

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

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

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

*72830*

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

*78115*

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

*72843*

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok, 
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 ton-
nás tgk., billencs, ponyvás, autómen-
tő. 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*

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

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
26
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

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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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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KEDVES RUDI!
ÖRÖMMEL VÁROM HÍVÁSOD.

MIKI BÁCSI
06 -70 -211- 9866

Érdi telephelyű közműépítő vállalkozás 
keres segédmunkás munkakörbe 

kollégákat. Munkalehetőség  télen 
nyáron folyamatos. 

Érd: 06 30 779 02 49 21
58
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TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a 

magazinban!
Megjelenik Pest megyében: Budaörs,  

Törökbálint, Százhalombatta, Diósd,  
Tárnok, Sóskút településeken.

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

Terjesztési területeinken minden postaládába ingyenesen juttatjuk el.

Megjelenések: havonta

Elérhetőségek: 2030 Érd, Szabadság tér 12. 

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

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

Eladó Impulser pulzáló mágneste-
rápiás matrac. 06-23-361-288, 06-70-
385-6072

*19113*

Nagy polarizált fényű gyógylámpa 
és nyakmasszírozó eladó! 06-23-367-
052

*18968*

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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Mil ák sporttörténelmet írt!
Milák Kristóf három arany- és egy ezüstérmet szerzett 
a Buenos Airesben rendezett ifjúsági olimpián. Az Érdi 
Úszó Sport 18 éves tehetsége így holtversenyben a kőbá-
nyai Késely Ajnával a legeredményesebb magyar sporto-
ló lett a korosztályos ötkarikás játékokon.

Eredetileg kilenc számban 
adta le nevezését Milák 
Kristóf, azonban később 
több számtól, így az 50 méter 
gyorstól, illetve az 50 és a 
100 háttól is visszalépett. 
Selmeci Attila tanítványa 
azonban így sem tétlenke-
dett. Sőt!

Elsőként 400 méter gyor-
son állt rajtkőre, ahol az elő-
futamban még „csak” har-
madikként zárt, azonban a 
döntőben 3:48,08-as idővel 
közel fél másodperccel előz-
te meg a második helyezett 
olasz Marco De Tulliót, így 

megszerezte a magyar dele-
gáció első aranyérmét a 
2018-as ötkarikás játéko-
kon!

Ezt követően 200 méter 
gyorson indult, ahol a selej-
tezőben ugyancsak harma-
dikként verekedte be magát 
a döntőbe, ám ott nem ke-
gyelmezett, 41 századdal 
előzte meg a svéd Robin 
Hansent, s 1:47,73 perccel 
ért célba, így két nap alatt 
duplázott.

A sort 100 méter pillangón 
folytatta, ahol a döntőig 
mind az előfutamban, mind a 

köz é p dönt ő b e n 
harmadik lett. A 
fináléban az orosz 
Andrej Minakov 
mögött 0:51.50 per-
ces idővel zárt 
ezüstérmesként.

S itt még nem 
volt vége! Az utol-
só számmal sport-
történelmet írt: 
kedvenc számá-
ban, 200 méter pil-
langón az első öt-
venen még tartot-
ták vele a lépést, 
de a forduló után folyamato-
san lépett el az olasz Bur-
dissótól, aki nem bírta a haj-
rát, míg Milák előnyét folya-
matosan növelte, s kerek egy 
másodperces előnnyel csa-
pott elsőként a célba az uk-

rán Gyenisz Keszil előtt 
(1:54,89), így az első magyar 
lett, aki az ifjúsági olimpiák 
történetében három arany-
érmet szerzett!

Az érdiek másik verseny-
zője, Barócsai Petra két 

számban volt érdekelt. 200 
méter gyorson 2:02,87-es idő-
vel összesítésben a tizenötö-
dik, 400 gyorson pedig 
4:18,95-tel a tizenharmadik 
helyen zárt.

QQ Domi

Az első magyar, aki három aranyérmet szerzett ifjúsági olimpián 
 (Fotó: Magyar Úszó Szövetség)

Bro nzos érdi lányok
Bronzérmet szerzett a magyar strandkézilabda-válo-
gatott tagjaként az ÉRD női kézilabdacsapatának két 
játékosa, Landi Gabriella és Király Réka az ifjúsági 
olimpián.

A magyar csapat az A-
csoportban öt győzelem-
mel kezdte meg szereplé-
sét, miután Amerikai Sza-
moát, Mauritiust, Horvát-
országot és Tajpejt 2–0-ra, 
Oroszországot pedig szét-
lövésben győzte le, így cso-
portelsőként jutott a kö-
zépdöntőbe. Ott újabb há-
rom találkozó várt a ma-
gyar csapatra, amely még 
Paraguayt is legyőzte, 
azonban a házigazda ar-
gentinok ellen a mieink 
szétlövéses vereséget 
szenvedtek, míg a hollan-
dokat ugyancsak ráadás-
ban legyőzték.

A csoport második helyé-
nek megszerzése után a 
magyarok a döntőbe jutá-

sért ismét az argentinokkal 
néztek farkasszemet. Az 
első felvonást meg is nyerte 
az ellenfél, de a második-
ban visszajöttek a meccsbe 
a magyarok, akik azonban 
a szétlövést ezúttal is el-
bukták, így a bronzéremért 
megint Hollandiával csa-
táztak.

A kisdöntőben a magya-
rok revánsot vettek a ko-
rábbi vereség miatt, s meg-
nyerték a találkozót, amely-
lyel a dobogó legalsó fokára 
állhattak fel.

A torna kilenc mérkőzésén 
az érdi jobbszélső, Király 
Réka tíz, míg a védőként te-
vékenykedő Landi Gabriel-
la egy pontot szerzett.

QQ DB

Tiz enhét érem már nehéz súly
Két helyszínen volt jelené-
se a mögöttünk hagyott 
hétvégén az Érdi Sparta-
cus SC birkózóinak.

Október 13-án rendezték 
meg Mezőfalván a közép-ma-
gyarországi területi diák-
olimpiai bajnokságot, ahol a 
diák I-es és II-es korcsoport-
ban az érdiek tizenöt sporto-
lója mérette meg magát.

A viadalon aranyérmes lett 
a diák kettesek között a 42 
kilogrammos Jakab Dániel, 
míg ezüstérmet többen is sze-
reztek. Diák I-ben 
Bákai Ferenc (46 
kg), Balogh And-
rás (63 kg), diák 
II-ben Bori Ri-
chárd (26 kg), Na-
rancsik Bence 
(32 kg) és Bokros 
Márk (46 kg) is a 
dobogó második 
fokára állhatott.

Bronzéremből 
összesen hét ju-
tott a Spartacus-
nak. A diák egye-
seknél Feik Lá-
zár (42 kg), Gazsi 
Máté (50 kg), Si-
pos Milán (54 
kg), Hegedűs-
Nagy Bence (58 kg), Gyenes 
Bence (63 kg) és Virlics Mar-
cell (69 kg), míg a diák kette-
seknél M. Kovács Keve (38 
kg) nyakába került a harma-
dik helyért járó medál.

Az érmek mellett még 
Finta Patrik 54 kilóban, il-
letve Szenicza Nimród 32 
kilóban zárt a pontszerző, 
ötödik helyen.

Október 14-én, vasárnap 
Kecskeméten a junior kor-
osztály indult a szabadfogá-
sú, illetve női magyar baj-
nokságon. Sipos Boglárka 
remekül küzdött az ob-n, hi-
szen mind a ceglédi Rehor 
Orsolyát, mind a földesi Fa-
ragó Nikolettet legyőzte, 
így aranyérmes lett.

A szabadfogású fiúknál 
Berta Mike a 65 kilogram-
mosok között a legjobb nyolc 
között ceglédi ellenfelet vert, 
de az elődöntőben újpesti ri-
válisától kikapott. A vigasz-

ágon a dunaharaszti Nagy 
Bencét felülmúlta, így bronz-
érmet szerzett.

92 kilóban két érdi is ver-
sengett. Végh Richárd és 
Pataki Sámuel már a cso-
portkörben találkoztak egy-
mással, ahol még Végh győ-
zött, de mindketten tovább-
jutottak az elődöntőbe, ahol 
viszont ESMTK-s és csepeli 

ellenfelektől kaptak ki, azaz 
a bronzéremért egymás el-
len vívtak meg, ahol Pataki 
Sámuel visszavágott Végh 
Richárdnak, így előbbi har-
madik, utóbbi negyedik lett.

A 97 kilósoknál Molnár 
Tamás két győzelmet és két 
vereséget, Végh Artúr egy 
sikert és három vereséget 
ért el, így a harmadik és ne-
gyedik helyen végeztek.

Mellettük még Tamás 
Patrik állt szőnyegre a 125 
kilósoknál, aki a selejtező-
ben Kiss Rolandot verte, 

majd a későbbi ezüstérmes 
Orosz Tibortól ugyan kika-
pott, de a vigaszágon tovább-
ment, ahol a csepeli Bagosi 
Jánossal szemben is alul-
maradt, így ötödikként zárt.

Az érdiek a csapatver-
senyben a második helyet 
szerezték meg az ESMTK 
mögött és a Csepeli BC előtt.

QQ DomiBálint
Landi Gabriella (b1) és Király Réka (b2) Buenos Airesben 
 (Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség)

Tizenhárom érmet szereztek a birkózók Mezőfalván
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Csak szettgyőzelem

Újabb bajnoki mérkőzésen 
nyert szettet a Delta RSE 
Érd az NB II-es női röplabda-
bajnokság Közép csoportjá-
ban. Az érdiek a nyitó játék-
részben meglepték a vendég-
látó Budaörsi DSE/Emericus 
SE U21-es csapatát, hiszen 
csak tizennyolc pontot enge-
délyeztek a térségi rivális-
nak, s szettgyőzelmükkel 
remek alaphangulatot adtak 
a párharcnak. A második 
etapban visszavágtak a ha-
zaiak, ugyanilyen arányban 
győztek. A harmadik felvo-
nás sorsdöntőnek bizonyult: 

Dömötör-Mátrai Beáta ta-
nítványai nagyot küzdöttek, 
de minimális pontkülönb-
séggel, 25:23-ra kikaptak. A 
negyedik szett sajnos már 
nem alakult ennyire szoros-
ra, ismét nyert a Budaörs, 
így a bajnokit is hozta 3:1-re.

A Delta RSE Érd a bajnok-
ság negyedik körében Tata-
bányán játszik azzal a 
TRSE-vel, amelyet a bajnok-
ság előtti felkészülési tor-
nán, hazai környezetben 3:1-
re győzött le. A mérkőzést 
október 22-én, hétfőn rende-
zik 16 órától. n Pecsuvácz

Ezt egy életen át  
lehetne játszani…
Az első félidő ugyan „csak” két gólt hozott, a fordulás 
után azonban potyogtak a találatok az Érdi VSE és a 
Pénzügyőr SE érdi összecsapásán, az NB III Nyugati 
csoportjának tizedik körében. A fordulatos meccset az 
érdiek nyerték 4–3-ra.

Jól, helyzetekkel kezdte a 
Pénzügyőr SE elleni hazai 
mérkőzését az Érdi VSE, 
amely már a találkozó elején 
több lehetőséget kidolgozott, 
igaz, egy szabadrúgás után 
Kertész Ferencnek is nagyot 
kellett védenie. Aztán a 17. 
percben Mojzer György lab-
daszerzését követően Kele-
men Patrik és Gera Dávid 
összjátéka után utóbbi hat 
méterről lőtte ki a kapu hosz-
szú sarkát (1–0).

Nem sokkal később egy 
bal oldali szöglet után a ven-
dégek egyik játékosa lent 
maradt, amiért Szabó Le-

vente játékvezető büntetőt 
ítélt. A tizenegyest a korábbi 
érdi játékos, Feil Máté a 
kapu bal oldalába lőtte (1–1). 
A PSE egyenlítését követően 
alábbhagyott a mérkőzés 
lendülete, ugyan mindkét 
csapatnak meg voltak a lehe-
tőségei, de közel sem akko-
rák, mint a gólokat megelő-
zően. Így az öltözőbe is dön-
tetlennel vonultak a felek.

A fordulás után nagy me-
zőnyfölényt alakított ki a há-
zigazda, mégis Hevesi Ta-
más együttese megfordítot-
ta a mérkőzést, miután Feil 
Máté szabadrúgása a kapu-

fáról csattanva Kovács Gá-
bor elé került, aki az üres 
kapuba pofozott (1–2). Azon-
ban egy perccel később Gera 
Dávid egyenlített, amikor 
Pintér Nikola lövése Gábor 
Péterről épp az érdi támadó 
elé pattant, és kilőtte a rövi-
det (2–2). De itt nem állt le a 
gólváltás, újabb egy perc 
sem telt el, és ismét vezetett 
a PSE, amikor egy védelmi 
kihagyás után Turi Ákos 
teljesen üresen vezethetett 
ziccert Kertész Ferencre, a 
pasaréti támadó pedig ellőt-
te a kapus mellett (2–3).

Hiába került másodszor is 
hátrányba Limperger Zsolt 

együttese, nagyon nyomott 
az újabb egyenlítésért, ami a 
73. percben össze is jött, 
amikor a csereként beálló 
Ország Péter jobb oldali be-
adására tökéletesen érke-
zett a röviden Mojzer György 
(3–3).

A hajrában Pintér Nikola 
remek szólója után kénysze-
rítőzött a vendég tizenhato-
son belül Mojzerrel, majd ki-
lőtte a rövidet, így ismét az 
érdiek szerezték meg a veze-
tést (4–3), előnyüket meg is 
tartották, s begyűjtötték a 
három pontot.

– Jól kezdtünk, megvoltak 
a lehetőségeink, de az 

egyenlítő gól megfogta a 
csapatot. A szünetben ren-
deztük a dolgainkat, Pintér 
Nikola beállásával nyíltabbá 
váltunk és több lehetősé-
günk volt. Hazai pályán 
négy gólt rúgva nem lehetett 
más, mint a győzelem, de há-
rom ilyen gólt nem lehet kap-
ni, ezen javítani kell – érté-
kelt Limperger Zsolt vezető-
edző.

Az Érdi VSE legközelebb a 
bajnokság 11. fordulójában 
október 21-én, 11 órakor a 
Puskás Akadémia FC II ott-
honában lép pályára Fel-
csúton.

Qn Domonkos Bálint

Delta: Tátrai, Hainzmann, Laub, Végh, Gál, Darvas, Flach, Baumann, 
Nagy, Jakab, Tóth, Csörgi. Vezetőedző: Dömötör-Mátrai Beáta

ÉRDI VSE–PÉNZÜGYŐR SE 4–3 (1–1)
Érd, 250 néző. V: Szabó Levente (Rideg Martin, Skover Péter)
Érdi VSE: Kertész F. – Bogdán (Ország, 64.), Bozsoki, Pallagi, Németh 
G. V. – Koós (Pintér N., 54.), Kónya, Melczer – Kelemen P. (Balázso-
vics, 81.), Mojzer, Gera D. Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Gera Dávid (fehérben) két góllal vette ki a részét az érdiek sikeréből  (Fotó: Balogh István)
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