
Klímás Kalina Cross, Kombi modellek 
készletről 1,6 motorral  
már 2 749 000 Ft -tól.

Gyere el érdi kereskedésünkbe és 
nézd meg a készleten lévő Ladákat.

Érd: 06 30 530 7140

Ladát azonnal készletről!

A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A fel-
tüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • Vegyes
fogyasztás: 6,4 - 7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148-164 (g/km). A fotók illusztációk.

A jövő most kezdődik.
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SZUPER KEDVEZŐ  
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS  

13.000 Ft/gr
Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.

ÓRA ADÁS-VÉTEL

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

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

Részletekről érdeklődjön üzletünkben. 
Akciónk visszavonásig érvényes.
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Akciónk verhetetlen!  
Ha ékszer kell Marcell kell!
ARANY ÉKSZEREK 30% KÉSZPÉNZ

FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL!
Kihagyhatatlan gramm árak.
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AA5836732

SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

„Ha becsukódik egy ajtó, nyílik helyette egy másik”
Interjú Büki Attila író-költővel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 44. szám    2018. november 14.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Mib en jó a gyerek és miben lehet sikeres?
Harminchét kiállító, ezerötszáz 

diák, interaktív programok, pálya-
választási tanácsadás és sok-sok 
információ Érd és a környék közép-
iskoláiról, képzéseiről – dióhéjban 
ez volt a 13. pályaválasztási kiállí-
tás, amire a bemutatkozó intézmé-
nyek sokféle programmal, meglepe-
téssel készültek. A kiállítók arra tö-
rekedtek, hogy élményszerűen mu-
tassák be, mit tudnak nyújtani a di-
ákoknak, a pályaválasztási kiállí-
tásnak ez a hozzáadott értéke, hi-
szen itt nem csupán a továbbtanulási 
tudnivalókat ismerhették meg. Mint 
a szakemberektől megtudtuk, kevés 
az a diák, aki konkrét elképzelések-
kel rendelkezik tizennégy évesen – 
nagyon sokan a szülői minta, az ál-
taluk kedvelt tevékenység alapján 
szeretnének választani – például jól 
rajzolnak, színjátszókörbe járnak, 
sportolnak –, de emellett figyelembe 
kell venniük a tanulmányi eredmé-
nyeket is. n 18. oldal

Meleg étel a rászorulóknak

Idén is lesz ételosztás Érden: december 2-ától minden 
vasárnap – december 23. és 30. kivételével – déli egy 
órától várják meleg ebéddel a rászorulókat. A részle-
tekről múlt szerdán egyeztettek a szociális intézmé-
nyek és az egyházak képviselői.  n 3. oldal

Új katolikus bölcsőde nyílt

Az intézmény tornaszobával, udvarral rendelkezik, 
megközelítése kiváló, és magas színvonalú ellátást 
biztosít. A szülők nemcsak egész, hanem félnapos el-
látást is igényelhetnek, és újdonság, hogy 10 alkalmas 
bérletes rendszert is működtetnek.  n 7. oldal

Fordulatok, küzdés, győzelem

Kiélezett mérkőzést vívott a norvég Storhamar ellen 
az EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének első meccsén 
az ÉRD, amely ötgólos hátrányból felállva győzött 29–
28-ra. A visszavágót november 18-án, 18 órakor ren-
dezik a norvégiai Hamar városában. n 23. oldal
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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. 
Fogadóóra: 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,  
erdiszocialistak.mszperd@gmail.com.  Minden hónap 
második péntekén személyesen 17-20 óra között a 
Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy e-mail 
alapján folyamatosan, mindennap.

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

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

A diákpolgármester fogadóórája

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

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

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

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

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

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

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

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

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

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;  
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Meleg étel, téli ruha a rászorulóknak, idén is
December 2-án, advent első vasárnapján megkezdődik 
az idei melegétel-osztás az Emma utca 8. szám alatt, a 
szociális ágazat és az egyházak együttműködésével. 

Idén is folytatódik a meleg
ételosztás Érden: december 
2ától minden vasárnap (de
cember 23. és 30. kivételével) 
déli egy órától várják meleg 
ebéddel a rászorulókat. 

Az ételosztás részleteiről 
múlt szerdán egyeztettek a 
Dr. Dizseri Tamás Habilitá
ciós Központban az érdi 
szociális intézmények és 
az egyházak képviselői. 
Mint elhangzott, idén is 
négyszáznégyszáz főre 
főznek majd vasárnapon
ként, az egyházak finan
szírozásával, a szociális 
ágazat szervezésében és 

segítségével. Az ételosz
tást az önkormányzat is 
támogatja; múlt évben a vá
ros gázzsámolyokat és fő
zőedényeket vásárolt erre 
a célra, így a négyszáz 
adag könnyebben elkészít
hető és szállítható – mond
ta el lapunknak Paróczai 
Zoltánné, a Habilitációs 
Központ vezetője, az akció 
koordinátora. 

Ahogy tavaly, úgy idén is 
mintegy 150 adag ételt osz
tanak majd ki az Emma ut
cában, 250 adagot pedig 
házhoz szállítanak a szociá
lis ágazatban dolgozók – 

akik önkéntes munká
ban vesznek részt a 
vasárnapi ételosztás
ban – azoknak, akik 
nem tudnak eljönni az 
ebédért, mert bete
gek, idősek, távol lak
nak, nincs pénzük úti
költségre.

December 2án az 
Adventista Egyház
község, 9én az Érd
tusculanumi Római 
Katolikus Egyház
község, 16án az 
Érdparkvárosi Re
formátus Gyülekezet 
gondoskodik az 
ebédről. December 
23án nem lesz étel
osztás, 21én, pénte
ken a Szociális Gondozó 
Központ főzi és szállítja 
házhoz a meleg ételt. Az új
évi első ebédet január 6án 
az Érdligeti Katolikus Egy
házközség készíti, míg 13
án az Érdparkvárosi Bap
tista Gyülekezet főz. 20án 
a Kései Eső Gyülekezet, 
27én pedig az Érdi Görög
katolikus Egyházközség 
gondoskodik az ebédről. A 
februári alkalmakat még 
szervezik; az biztos, hogy 
február végéig lesz ételosz
tás, és ha az idő nagyon 
hidegre fordul, a tavasz 
első hónapjában is főznek 
majd a rászorulóknak.

A jótékonysági akciót év
ről évre támogatják helyi 
vállalkozások, magánsze
mélyek, de hogy minél táplá
lóbb, bőségesebb étel jusson 
a nélkülözők asztalára va
sárnaponként, örömmel fo
gadnak minden segítséget, 

élelmiszerfelajánlást, kész
pénzadományt.

Ruhaneműre is szükség 
lesz a téli hidegben: a hord
ható állapotban lévő, tiszta 
télikabátokat, meleg nadrá
gokat, pulóvereket, cipőket, 
takarókat az Emma utca 8. 
szám alatt veszik át, kizáró
lag csütörtökönként 12.30 és 
15 óra között. Aki a hajlékta
lanszállót szeretné meleg 
ruhaneművel támogatni, 
szintén ugyanitt és ugyan
ebben az időpontban adhatja 
le adományát. A szervezett 
átvételre azért van szükség, 
hogy a gondozó központ 
munkatársai ki tudják válo
gatni a nem idényjellegű, 
esetleg nem megfelelő álla
potban lévő darabokat, és a 
beérkezett ruhákat oda tud
ják küldeni, ahol azokra leg
inkább szükség van – a csa
ládsegítőnek, a hajléktalan
szállónak, otthonoknak.

A megbeszélésen Paróczai 
Zoltánné arra kérte az egy
házak képviselőit, hogy irá
nyítsák a hívek figyelmét a 
környékükön élő idős, egye
dülálló emberek, nélkülöző 
családok felé, és jelezzék a 
gondozó központnak, ha va
lamelyik embertársuk segít
ségre szorul – egy kis odafi
gyeléssel elkerülhető, hogy 
emberek fagyoskodjanak, 
éhezzenek otthonukban a 
téli hidegben.

Az ételosztáshoz a Habili
tációs Központ hálásan fo
gadja az adományokat, vagy 
élelmiszerfelajánlások, vagy 
készpénz formájában, a köz
pont Emberi Hang alapítvá
nyán keresztül, „ételosztás” 
megjelöléssel. Egyeztetni a 
20/9495744es telefonszá
mon lehet, az alapítvány 
számlaszáma: 10403136
3130533200000000.

QQ ÁdÁm Katalin

A hét minden napján,  
0–24-ig hívható telefonszámok:

Szociális Gondozó Központ:
  Intézményvezető:  20/231-6273
  Utcai szociális munkás: 20/376-5363
  Kríziskoordinátorok: 20/576-9021
 20/949-5477
Gyermekjóléti Szolgálat:  20/231-8561
Polgárőrség: 30/621-2596
Hajléktalanszálló: 20/336-8773
Érdi Vöröskereszt: 70/933-8306
mentő: 104; 112
Orvosi ügyelet
  Gyermekorvosi ügyelet 23/365-770
  Felnőttorvosi ügyelet 23/365-274

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI

Az ételosztás részleteiről múlt szerdán egyeztettek a Dr. Dizseri Tamás Habi-
litációs Központban az érdi szociális intézmények és az egyházak képviselői
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Bec sukódó ajtók, kinyíló ablakok
Ha Büki Attila minden foglalkozását föl szeretné tüntet-
ni egy névjegykártyán, igen apró betűket kellene hasz-
nálnia, hogy elférjen a fölsorolás: népművelő, költő, író, 
újságíró, szerkesztő, festőművész… Jó ideje már meg-
úszhatná persze azzal az egyetlen szóval, hogy nyugdí-
jas. De tétlenséget sugallhatna, erről pedig szó sincsen, 
hiszen idén ünnepelt 70. születésnapjára megajándékoz-
ta olvasóit egy új drámakötettel. Fülszövegében Bertha 
Zoltán irodalomtörténész írja: „a fájdalmas személyes 
és közösségi sorsromlás tipikus jelenkori megnyilvánu-
lásait látleletező állapotrajzok ezek a művek…”, mert 
ilyen A mi időnk – ahogy erre a könyv címe is utal. Mi-
lyen is volt Büki Attila ideje, az a több mint fél évszázad, 
amit különböző posztokon a magyar kultúra világában 
eltöltött? Erre leginkább a változatos, de következetes 
életútból kaphatunk választ.

n  M. Nagy Péter

– Művészembernek fonto-
sak a kötődések, a szülőföld, 
az ifjúkor helyszínei megha-
tározó élmények forrásai. 
Büki Attila szűkebb és tá-
gabb pátriája a Nyugat-Du-
nántúl.

– Bükön – hivatalosan per-
sze Szombathelyen, mert ott 
volt a kórház – születtem, 

ami akkor, 1948-ban még 
nem volt olyan ismert telepü-
lés, mint amilyen a fürdője 
révén mára lett. Kiss néven 
anyakönyveztek, a Büki írói-
festői név, amit attól kezdve 
használok, hogy alkotni 
kezdtem. Apám iparosem-
ber, cipész volt, majd Pesten 
lakatosságot tanult, aztán 
meg kereskedő lett. Saját ve-
gyeskereskedése volt, amit 
1952-ben elvettek, ő meg ipa-

ri kulák lett. Ki is akarták 
telepíteni a családunkat, de 
volt a helyi pártszervezetben 
anyámnak egy falubelije, aki 
szót emelt az érdekükben – 
rendes emberek a Kissék, 
mondta –, így maradhattunk. 
A középiskolát Sopronban 
végeztem, a Széchenyi Ist-
ván Gimnáziumban érettsé-
giztem, majd a szombathelyi 
főiskolán népművelés-könyv-
tár szakon tanultam tovább.

– Ezek a puszta tények. De 
érlelődik már ebben az idő-
ben a későbbi alkotói szemé-
lyisége is…

– Az első versemet 14 éves 
koromban írtam egy büki 
majálisról. Az irodalom et-
től kezdve része volt az éle-
temnek, második gimnazis-
taként díjat nyertem a Ma-
gyar Ifjúság novellapályá-
zatán. Majd az érettségi 

után tagja lettem a Soproni 
Fiatalok Művészeti Kollégi-
umának. A társaság – 1962-
ben alakult – tömörítette és 
megmozgatta a helyi értel-
miséget, s mint ilyen, a ható-
ságok figyelmét is magára 
vonta. Tagjai elsősorban 
egyetemisták, főiskolások 
voltak, akik épp a soproni, a 
szegedi egyetemre vagy 
szombathelyi, győri, buda-
pesti tanárképző főiskolák-
ra jártak. Ami közös volt 
bennünk, verseket, novellá-
kat, tanulmányokat írtunk, 
képzőművészeti alkotáso-
kat készítettünk. Néprajzi 
anyagokat is gyűjtöttünk 
Nyugat-Dunántúl falvaiban. 
Irodalmi előadásokat tar-
tottunk, elsősorban aprófal-
vas települések kultúrhá-
zaiban, klubkönyvtáraiban. 
Nyugat-Európából és Ame-
rikából átcsempészett mű-
vészeti kiadványokat lapoz-
gattunk és az avantgárd 
irányzatainak ismeretében 
kísérleteztünk. Szervez-
tünk például egy irodalmi 
estet – 1969-ben! – előzetes 
engedély nélkül, telt ház 
volt, megjelent a soproni ér-
telmiség színe-java, és ter-
mészetesen az államvéde-
lem is. „Hazám vagy te? / a 
szél cibálta teremburáját…” 
– adta meg a hangot Bősze 
Balázs Hazám című versé-
vel, ez volt az alap, ehhez 
tettük hozzá a magunkét… 
Nagy visszhangja lett, nyo-
mozókat állítottak ránk. Vé-
gül rokoni segítséggel eny-
híteni sikerült a retorziót, 
csak szétszórtak bennün-
ket, aki például, ahogy én is, 
nem volt még katona, azt 
azonnal behívták.

– Így történhetett, hogy a 
híre megelőzte Lentiben, 
ahová be kellett vonulnia…

– Megjött az író Büki! – fo-
gadott a parancsnokom. S 
hogy valami „testhezálló” 
feladatot adjon, a kezembe 
nyomott egy 250 oldalas, táb-
lázatokkal teletűzdelt mű-
szaki szakkönyvet, hogy azt 
határidőre kézzel másoljam 
le! Megszenvedtem vele, s 
együttérzéssel gondoltam a 
hajdani kódexmásoló szer-
zetesekre. Az írásról azon-
ban nem mondtam le.

– Elfogyott a centi, letelt a 
szolgálat, s a főiskolai élet is. 
Jött helyette a népművelés, a 
kultúrházak világa. Hegyfa-
lú az első állomás, Kapuvár 
következett, aztán Győr. De 
milyen volt akkoriban, az 
1970-es években népműve-
lőnek lenni falun, kisváros-
ban, megyeszékhelyen?

– Jó volt népművelőnek 
lenni. Szabad kezet kaptam, 
senki nem szólt bele, hogy 
mit csinálok. Hegyfalun pél-
dául a tanácselnök csak azt 
kérte, hogy verekedés, bot-
rány ne legyen a házban. 
Volt 240 személyes színház-
terem, rendszeresen hívtam 
a Déryné Színház társulatát, 
csináltam mozit, 120 fős ér-
telmiségi klubot. Volt is 
ezekre érdeklődés, nem volt 
gond ebben az időben meg-
tölteni a házat. Emlékszem 
első programjaim egyikére, 
Sándor György, a humoris-
ta Szombathelyen lépett fel, 
kihoztuk hozzám is. Mond-
tam neki, hogy ez az első 
rendezvényem itt, kértem, 
hogy mindent adjon bele, ne-
hogy leégjek. Kétórás mű-
sort adott, nagyon fáradtan 
jött le a színpadról. Persze, 
hogy átvittem a kocsmába, 
azt ehetett meg ihatott, amit 
akart, össze is barátkoz-
tunk, később is dolgoztunk 
együtt. Kapuváron is volt 
filmklub gyerekeknek, fel-

nőtteknek, színházbérlet, és 
voltak közösségek, például a 
Pátzay Pál művészkör, szer-
veztem művésztelepet is.

– Azért nem volt ez annyira 
idilli korszak, emlékszünk jól, 
a falak olykor közelebb vol-
tak, mint gondoltuk…

– Voltak pillanatok, hely-
zetek, amikor az embernek a 
sarkára kellett állnia, ha az 
igazságérzete azt diktálta. 
A kapuvári időszakban je-
lent meg az első versesköte-
tem Arcomon szél söpör cím-
mel Kiss Dénes szerkesztésé-
ben. Z. Szabó László győri 
tanár, irodalomszervező, rá-
diós irodalmi szerkesztő 
kért tőlem verseket, olyano-
kat is, amelyek nem szere-
peltek – mert Dénes okos 
óvatosságra intett, s milyen 
jó érzékkel! – a könyvben, 
ezek némelyike Győrben 
megjelenve szemet szúrt a 
hatóságoknak, s be is indult 
a rendszer gépezete: beren-
delt a kapuvári tanácselnök, 
akit utasítottak, hogy állít-
son le engem. „Ne írjál itt te 
semmit, ne jelentess meg 
verseket!” – mondta indula-
tosan, amin persze össze-
szólalkoztunk, mert úgy 
gondoltam, ehhez neki sem-
mi köze. Ki tudja, hogyan 
végződött volna a konfliktus, 
ha a történetet meghallva a 
győri megyei művelődési 

Büki Attila népművelő, költő, író, újságíró, szerkesztő, festőművész
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központ igazgatója nem 
ajánlja föl, hogy legyek a he-
lyettese. Erre szoktuk mon-
dani, ha becsukódik egy 
ajtó, nyílik helyette egy má-
sik. Hasonló helyzetbe ke-
rültem később Budakeszin 
is, ahol átmenetileg, a pesti 
állásomra várva lettem a 
kultúrház igazgatója, itt a 
pártbizottság titkára akarta 
megtiltani, hogy levetítsük 
az István, a király című fil-
met – a 80-as évek közepén! 
–, amit játszottak szerte az 
országban. Ennek is ajtó-
csapkodás és fölmondás lett 
a vége…

– Beszéltünk már népmű-
velésről, versekről, de átsik-
lottunk a képzőművészet fö-
lött, leszámítva a kapuvári 
művésztelep említését, ami 
azért több volt, mint egy a 
programok közül.

– Valójában eredetileg fes-
tőművész szerettem volna 
lenni. Ötödik osztályos ko-
romban már komolyan raj-
zolgattam, díjakat is nyer-
tem, nyolcadik után a nyári 
szünetben már a Répce-
partra jártam akvarellezni. 
Ha képezhettem volna ma-
gam, meggyőződésem, hogy 
sokra vittem volna festő-
ként. De miután apám meg-
halt, s volt egy húgom is, 
nem várhattam el, hogy 
anyám finanszírozza Buda-
pesten a képzőművészeti ta-
nulmányaimat, azért aztán 
maradt a szombathelyi főis-
kola. Képezni azért igyekez-
tem magam a festészetben, 
jártam a Sopronban élt 
Szarka Árpád festőművész-
hez, aki nem mellesleg tanít-
ványa volt Szőnyi István-

nak, de tanultam Zsigmond 
Katalin, Ányos Imre festő-
művészeknél is. Nem vélet-
len hát, hogy Kapuváron mű-
vészeti kört és alkotótábort 
is szerveztem. Ez később is 
része maradt az életemnek. 
Rendszeresen jártam mű-
vésztelepekre, Kétegyházá-
ra, máshova. Bükön magam 
vezettem nyári művésztele-
pet öt évig, aztán Ócsán is, 
alapító tagja voltam az érdi-
nek is. A festészet több ne-
kem egyszerű kedvtelésnél, 
számos kiállításom volt itt-
hon és külföldön, megesett, 
hogy vittem egy tárlatra 25 
képet, s három-négy maradt 
belőle a zárásra, a többit 
megvették.

– Győrben szakítottuk 
meg a kronológiát. A me-
gyeszékhely után mi követ-
kezhetne, mint a főváros. 
Mikor is?

– A Magyar Újságírók Szö-
vetsége 1984-ben írt ki egy 
álláspályázatot, amire je-
lentkeztem, a szakosztályok 
titkárságára vettek fel fő-
munkatársnak.

– Ezzel egy új korszak kez-
dődött: az újságírásé, a lap-
szerkesztésé. Mindez egy 
olyan mozgalmas időszak-
ban, amilyen a rendszervál-
tás előtti és utáni néhány év 
volt, különösen sajtóberkek-
ben. Lapok alakultak és 
szűntek meg a kívülálló szá-
mára olykor követhetetlen 
gyorsasággal. Magyarok 
című kulturális folyóirat, 
MDF-sajtóiroda, a Magyar-
ország, majd az Újság, a 
Nép-Barát című hetilapok, 
kis kitérő után a Pest megyei 

közgyűlés sajtóirodája, s vé-
gül a nyugdíj előtt még újra 
néhány év népművelősködés 
– vissza a kezdetekhez! – 
Ócsán, s persze közben egy 
fontos, hozzánk, itt Érden 
élőkhöz közelálló feladat, a 
Duna-part folyóirat megala-
pítása és szerkesztése. Sok-
sok ismeretséget, régebbi és 
újabb kapcsolatot jelent ez – 
a történetekben sorjáznak 
az ismert vagy azóta feledés-
be merült nevek – újságíró, 
írói és képzőművész körök-
ben, amik új lehetőséget és 
kihívásokat is hoznak.

– Az újságírás mellett volt 
időm írni, festeni. Jártam a 
folyóiratok szerkesztőségei-
be, az alkotótáborokba, ek-
korra már ismertté váltam 
ezekben a körökben, műkö-
dött velem a világ, ahogy ko-
rábban is mindig. Akármer-
re vezetett is a sors, mindig 
igyekeztem csinálni vala-
mit, voltak ötleteim, amelye-
ket igyekeztem megvalósíta-
ni. Így volt ez már kezdő nép-
művelő koromban, és később 
is mindenütt. Ahogy például 

Érden, illetve Pest megyé-
ben: a megyeházán dolgoz-
tam, a sajtóirodán, amikor 
foglalkoztatni kezdett a gon-
dolat, hogy ez szinte az 
egyetlen megye, amelyiknek 
nincsen kulturális folyóira-
ta, ráadásul akkor szűnt 
meg a Pest Megyei Hírlap is, 
sajtó nélkül maradt a régió. 
Akkor kezdtem el lobbizni 
egy folyóiratért, nem volt 
könnyű keresztülvinni az el-
képzelést, de végül az érdi 
könyvtár által kiadott, a vá-
ros által finanszírozott pró-
baszámmal 2000-ben elin-

dulhatott a Duna-part folyó-
irat, hogy aztán hozzávetőle-
ges rendszerességgel a me-
gye és a város közös lapja-
ként 2011-ig meg is jelenjen.

– Ha már Érdről esett szó, 
hogy került éppen ide a 
pezsgő kulturális életű fővá-
rosból?

– Minden ember életében 
eljön a pillanat, amikor ker-
tes házra, saját portára vá-
gyik. Mi a Ferenc körúton 

laktunk, a családommal on-
nan kívánkoztunk ki valaho-
vá a főváros környékére. Egy 
svájci ismerősöm keresgélt 
akkoriban házat az agglo-
merációban, ő találta ezt az 
érdligeti ingatlant. Megtet-
szett, megvettük, 1996 óta itt 
lakunk.

– S mint hallottuk, minde-
nütt mindig kitalál valamit, 
igyekszik megtalálni helyét, 
kiépíteni a kapcsolatokat. Ez 
itt is működött?

– Nem csak aludni jártunk 
Érdre – akkor még felesé-
gem és én is Pesten dolgoz-
tunk, lányaink tanultak –, 
ismerkedtem a várossal, az 
itt élő művészekkel, írókkal, 
művelődési intézményekkel. 
Írtam a Körkép című lapba, 
alapítóként részt vettem az 
első érdi művésztelepen.

– Műveket is szült ez az is-
merkedés, verseket, képeket, 
de köteteket is – itt az alka-
lom regisztrálni, hogy Büki 
Attila eddigi életműve hu-
szonöt könyvet (verseket, 
drámákat, meséket, publi-
cisztikákat, interjúkat, ripor-
tokat) számlál –, amilyen az 
Érdi séta volt 2000-ben, ami 
lírai városismertető cikkeket, 
vallomásokat tartalmazott, 
vagy az Istendicsérők (1998) 
című interjúkötet az Érdlige-
ten lévő Regina Mundi Cisz-
terci Nővérek Apátságáról és 
nővéreiről.

– És ezzel még nem zárult 
le a sor, jelenleg is folyama-
tosan dolgozom. Most éppen 
az érdligeti Nagyboldogasz-
szony katolikus templom 
történetét írom.

Költői est a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, Kubik Anna és dr. 
Gyurácz Ferenc társaságában, 2014
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Tiszta helyzet Parkvárosban
Míg az Érdi Környezetvédő Egyesület november 5-ei 
közgyűlésén még arról folyt a vita, hogyan lehet a sze-
métszedések után elszállíttatni a hulladékot, illetve 
megakadályozni újabbak lerakását a parkvárosi Natu-
ra 2000-es természetvédelmi területen, múlt héten fel-
pörögtek az események: előbb teljesen kitisztult a le-
vendulás, majd minden oldalról le is zárták betontöm-
bökkel a területet a gépkocsiforgalom elől.

Véget érni nem akaró 
szélmalomharcnak tűnt, 
ahogy az itt élő önkéntesek 
– élükön a polgári termé
szetőrökkel és környezetvé
dőkkel, a DunaIpoly Nem
zeti Park Igazgatóságával – 
küzdöttek a szemét ellen. A 
tavaszi várostisztító akció 
után a nemzeti park érdi 
polgári természetőrei és az 
Érdi Környezetvédő Egye
sület tagjai kezdhették elöl
ről az egész szemétgyűjtést: 
október 20án 75 zsáknyit 
szedtek össze, a héten pedig 
a polgárőrség további 20 m3 
szemetet és 66 m3 sittet 
szállíttatott el a helyszínről 
az ÉTH, Zimány László és 
az ÉKFI példás összefogá
sának köszönhetően. Ahogy 

Macsotay Tibor, az Érdi 
Polgárőrség vezetője ma
gyarázta, tudták, hogy 
azonnal le kell zárni a terü
letet, amint megtisztult, kü
lönben sosem lesz vége en
nek a szélmalomharcnak.

– A Lőcsei úton éppen 
most csinálják a vízelveze
tést, és azokat a régi pane
leket, amelyeket lecserél
tek, T. Mészáros András 
polgármester a rendelkezé
sünkre bocsátotta, az  
ÉKFIn és Fülöp Sándor 
vállalkozón keresztül pedig 
eljuttatták a lezárni kívánt 
helyszínekre – mondta el 
Macsotay Tibor, hozzátéve: 
nem érti az illegális szeme
telőket, hiszen az ÉTH való
ban lakosságbarát megol
dásokat kínál a szemétel
szállításra.

– Van házhoz menő lomta
lanítás, amikor az ügyfél
szolgálaton egyeztetett idő
pont alkalmával elszállítja 
az ÉTH a ház elé kitett lim
lomot. A hulladékudvarban 
250 kgig ingyenesen lehet 
lerakni a szemetet, nyílt na
pokon pedig felső korlát nél
kül. A sittet, a gumit is lead
hatják ingyen, ha pedig túl 
van ezen a 250 kgos hatá
ron, m3enként csupán 150 
Ftot kell fizetni – magya
rázta a polgárőrség vezető
je, kiemelve: tapasztalatuk 
szerint nem az érdi lakosok 
rakják itt le a hulladék több
séget.

– Érdet körülveszik az au
tópályák, ami miatt inf 
rastrukturálisan nagyon 

kedvező helyzetben van a 
város, de ennek vannak ne
gatív következményei is. 
Bárki megteheti, hogy bejön 
Érdre a 6oson, felmegy 
Ófaluba, ledobja a szemetet, 
és kimegy Százhalombatta 
felé, vagy a 7es felől jön, le
teszi itt a szemetét és aztán 
megy tovább Sóskút irányá
ba. Ebből lett most már ele
günk, ennek akarunk véget 
vetni azzal, hogy lezártuk a 
területet – tájékoztatott Ma
csotay Tibor.

Szombaton tehát beton
tömböket helyeztek el az 
Érdi Közterület Fenntartó 
Intézmény és a polgárőrség 
szervezésében több helyen 
is. A Natura 2000es termé
szetvédelmi területet most 
már minden oldalról lezár
ták a gépkocsiforgalom elől: 

az Esztergályos utca végé
nél, a Faragó utcai ifjúsági 
tábornál, valamint a Búvár, 
a Betonozó utca és a Sóskúti 
út végénél.

– A lakosok, a civil szerve
zetek, a helyi vállalkozók és 
a városi intézmények közös 
és egyidejű fellépése hozhat
ta meg azt a sikert, hogy 
nem csupán megtisztult ez a 
terület, hanem tiszta is ma
rad a lakossági akciók, a ka
merák, útzárak és tájékozta
tó táblák jóvoltából – értékel
te az eredményeket dr. Pal-
kó Zsolt, az Érdi Környezet
védő Egyesület elnöke és a 
DunaIpoly Nemzeti Park 
polgári természetőreinek 
érdi vezetője.

Ahogy azt Préger Lajos-
tól az Érdi Környezetvédő 
Eg yesület közg yűlésén 
megtudtuk, a területen el
helyezett kamerák továbbra 
is folyamatosan küldik a fel
vételeket, ha mozgást ész
lelnek. A kamerák eddig 
egy hét alatt 4000 felvételt 
készítettek.

A polgárőrök járőrözé
sei természetesen folyta
tódni fognak, sőt, Halász 
Antal, az Érdi Környezet
védelmi Egyesület szak
mai elnöke és a DunaIpoly 
Nemzeti Park Igazgatósá
gának Természetvédelmi 
Őrszolgálatának osztály
vezetője lovas járőröket 
irányít majd a következő 
időszakban a területre. 
Akik tehát a jövőben is 
megpróbálják idehordani 
a szemetüket, azok nagyon 
komoly bírságra számít
hatnak. 

Talán most már egy új fe
jezet kezdődhet a parkváro
si Natura 2000es termé
szetvédelmi terület és az itt 
élők, valamint az ide kirán
dulók életében.

QQ Jakab-aponyi noémi

Jótékony bevásárlás
Háromszázhetven kiló – azaz tíz teli bevásárlókocsi – 
adományt gyűjtöttek össze múlt péntektől vasárnap dél-
utánig a NOE országos akciója keretében az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete fiataljai. A gyűjtés hét-
végén folytatódik.

Az akciót egy BajcsyZsi
linszky úti üzletben tartot
ták, az adományokkal a kis
gyermekeseket segítik. Mint 
Bogatin Attilától, az Ága
Boga elnökétől megtudtuk, 
elsősorban a tagcsaládjai
kat lepik meg a felajánlott 
termékekkel, de ha vannak a 
környezetükben olyan csa
ládok, amelyek rászorulnak 
a támogatásra, őket is segí
tik majd, akkor is, ha nem 
tagjai az egyesületnek. Az 
adományokat még kará
csony előtt szétosztják.

– Száztíz kiló liszt, hetven 
kiló cukor, negyven kiló 
tészta és ugyanennyi rizs, 
harmincöt üveg olaj, nyolc 

kiló szaloncukor, rengeteg 
pelenka és popsitörlő, vala
mint harminc kiló vegyes 
élelmiszer – fűszer, puding, 
kakaó, keksz, bébiétel, kon
zerv – került az adomány
gyűjtő kosárba hétvégén. Ez 
nagyon jó eredmény – mond
ta lapunknak az akció koor
dinátora, Rába Mónika. 
Mint megtudtuk, a gyűjtés a 
következő két hétvégén is 
folytatódik: 16–18án a NOE 
szervezésében a CBAban, 
23–25e között pedig az Élel
miszerbankéban a Tesco 
áruházban gyűjtik az ado
mányokat a kisgyermeke
seknek.

QQ Á. k.

A c saládi kassza biztonsága
Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete novem-
ber 8-án tartotta meg idén második alkalommal a Szü-
lők Iskoláját az Epicentrum Rendezvényközpontban, 
ahol ezúttal Tassi Miklós előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők Pénzügyi háztartásunk berendezése cí-
men.

Akár nag ycsaládban, 
akár kicsiben él az ember, 
többségünk számára az, 
hogy hogyan gazdálkod
junk a családi kasszával, 
nagyon is mindennapi, ak
tuális téma, épp ezért lehe
tett volna érdekes a Szülők 
Iskolájának soron követke
ző előadása, amiben azt 
ígérte az előadó, hogy a nép
szerű praktikák mellett 
olyan, alig ismert megoldá
sokat is bemutat, amelyek 
segítségével sikeresen meg
teremthetjük családunk 
anyagi biztonságát.

Tassi Miklós ezenkívül be
szélt még a családok pénz
ügyi kötelezettségeiről és a 
kiaknázható lehetőségekről, 
valamint az elkerülendő 
csapdákról is ezzel kapcso
latban. A pénzügyi szakértő 
több példán keresztül szem
léltette, mennyire fontos sze
repet tölthetnek be a csalá
dok anyagi hátterének ga
rantálásában a különböző 
biztosítások – legyenek azok 
betegség, baleset, élet 
vagy ingatlanbiztosítások, 
és hogy milyen megtakarítá
sokra lehet szükség gyerme
keink taníttatásához vagy 
saját nyugdíjas éveinkhez.

Bár az előadáson viszony
lag kevesen vettek részt, ez 
nem zavart senkit, hiszen 

így mód adódott rá, hogy 
igazán interaktív, beszélge
tés jellege legyen a program
nak. Bogatin Attila, az Ága
Boga elnöke hangsúlyozta, 
hogy amikor belekezdtek a 
sorozat szervezésébe, nem 
az volt a céljuk, hogy töme
geket vonzzanak egyegy 
előadásra. Szerinte fonto
sabb a mennyiség helyett a 
minőség, azaz az, hogy akik 
eljönnek, azok azonosulni 
tudjanak a témával, és át
érezzék annak jelentőségét, 
mint tették azt a Szülők Is
kolájának első előadásán is, 
a modernkori rabszolgaság
gal és az emberkereskede
lemmel kapcsolatban.

– Sokfélék vagyunk, min
denkit más dolog foglalkoz
tat – tette hozzá Bogatin At
tila.

A Szülők Iskolájának nyi
tott, azaz mindenki számára 
ingyenesen látogatható elő
adásai, úgy tűnik, otthonra 
leltek hosszabb időre az Epi
centrum Rendezvényház
ban, a Késői Eső Gyülekezet
tel való jó együttműködés 
eredményeképp. A sorozat 
következő előadása a tervek 
szerint az online gyerekek
ről és az offline felnőttekről 
fog majd szólni, de csak 
2019ben kerül majd rá sor.

QQ Jan
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Kertmozi, faültetés, könyvsorsolás
Nemrégiben megtartotta alakuló ülését a negyedik Ifjúsá-
gi Önkormányzat, valamint elfogadták a költségvetést. Az 
erről tartott sajtótájékoztatón Lázár Evelin diákpolgár-
mester kiemelte, folytatják a hagyományokat, amelyeket 
a korábbi Ifjúsági Önkormányzatok elindítottak.

A sajtótájékoztatón részt 
vett T. Mészáros András pol-
gármester is, aki gratulált a 
megválasztott diákképvise-
lőknek, hogy egyhangú dön-
téseket tudtak hozni alakuló 
ülésükön.

– Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy valóban jó az, ha 
egy önkormányzat egyhan-
gúlag tud egy költségvetést 
elfogadni. Ez a szándékok 
azonosságát, illetve a gaz-
dálkodás biztonságát növeli 
– emelte ki a polgármester. 

Lázár Evelin diákpolgár-
mester hangsúlyozta, nem 
szakítják meg a korábbi ha-
gyományokat: iskolánként 
200 ezer forinttal támogatják 
a szalagavató bálok terem-
bérlését. Emellett ismét elin-
dítják az Érd utol az egészsé-
ged programot, amelynek 
keretében úszóbérleteket 
sorsolnak az általános isko-
lások között, erre 500 ezer 
forintot különítettek el.

– Az általános iskolákban 
futó készségfejlesztő prog-

ramot tovább folytatjuk, 2,5 
millió forintért. Emellett to-
vább fejlesztjük a középisko-
lai stúdiókat, erre 600 ezer 
forintot szántunk, ami isko-
lánként 200 ezer forintot je-
lent. A tavalyi évhez hason-
lóan támogatjuk a Live  
Street Art programot, idén 
1,5 millió forinttal – mondta 
el Lázár Evelin.

Idén újításokkal is készül-
tek a diákképviselők, olyan 
programokat is szeretnének 
megvalósítani, amik koráb-
ban nem voltak.

– Könyvutalványokat ve-
szünk 450 ezer forintért, ame-
lyeket sorsolás útján adunk 
majd át a győztes diákoknak. 
Fontos számunkra a sporto-

lás, a testmozgás támogatá-
sa, így idén a sárkányhajó-
zást támogatjuk, a középisko-
lás diákoknak erre 150 ezer 
forintot különítettünk el. A 
környezet védelme érdekében 
pedig minden érdi óvodában 
fát fogunk ültetni – beszélt az 
újításokról Lázár Evelin.

A diákpolgármester még 
azt is hozzátette, hogy 1 mil-
lió forintot különítettek el a 
kertmozi megvalósítására 
is, amely reményeik szerint 
nagy sikert arat majd az érdi 
fiatalság körében. 

QQ Győri Livi

Épülhet az új 
szociális intézmény
Megvan a fedezet az érdi komplex szociális és gyermek-
jóléti intézmény kialakítására, amely a Topoly utcában 
épülhet majd meg – jelentette be csütörtökön dr. Aradsz-
ki András, a térség országgyűlési képviselője, aki a Mo-
dern Városok programról és országos ügyekről is beszá-
molt sajtótájékoztatóján.

A kereszténydemokrata 
politikus a Modern Városok 
program érdi fejlesztéseivel 
kapcsolatban elmondta: na-
gyon sokat lépett előre a vá-
ros a felszínivíz-elvezetés és 
az útépítés tekintetében. Az 
érdligeti záportározó és a 
körülötte kiépülő park mun-
kálatai is haladnak – itt jöhet 
létre Érd városligete, hiszen 
a források ehhez rendelke-
zésre állnak majd – hangsú-
lyozta.

Aradszki András üdvözöl-
te, hogy Érden építi meg új 
vállalati központját és teszt-
bázisát a járműipari kuta-
tás-fejlesztéssel foglalkozó 
AVL Hungary. Mint mondta, 
még 2006-ban fogalmazták 
meg azt az elhatározást, 
hogy Érdre nem füstös kémé-
nyeket, hanem innovatív, 
nagy technológiai tudást és 
értéket teremtő vállalkozá-
sokat kell hozni.

A képviselő a migráció 
kérdéséről is beszélt. Mint 
mondta, azzal a döntéssel, 
hogy Magyarország Magyar-
ország marad és nem beván-
dorlóország, biztosítják az itt 
élő emberek nyugalmát és 
biztonságát.

– Magyarország jó úton 
halad, szövetségeseink is 
vannak, és egyre nagyobb az 
egyetértés abban, hogy Eu-
rópa nem válhat bevándorló-
kontinenssé – hangsúlyozta 
az országgyűlési képviselő.

Aradszki András arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a 
kormány nemzeti konzultá-
ciót hirdetett a családvéde-
lem, családtámogatások té-
makörében, és kérte a vá-
lasztókerületben élőket, 
mondják el véleményüket és 
döntsenek arról, milyen Ma-
gyarországot szeretnének.

A képviselő szerint a csa-
ládpolitikának kiszámítha-
tónak kell lennie, és nem tör-
ténhet meg, hogy egy követ-
kező kormány ellehetetleníti 
a bevezetett intézkedéseket, 
ezért a családpolitikát, de-
mográfiai kérdéseket szabá-
lyozó törvényeket várhatóan 
kétharmadossá teszi majd a 
parlament.

– A nemzeti konzultáció-
ban megfogalmazott kérdé-
sekre kapott pozitív vála-
szok esetén tovább fogjuk 
bővíteni nemcsak az otthon-
teremtés támogatási rend-
szerét, hanem a gyermekvál-
laláshoz szükséges egyéb 
jogi feltételeket is családba-
ráttá alakítjuk – hangsúlyoz-
ta a politikus, aki emlékezte-
tett arra, hogy a tartósan 
gondozásra szoruló gyerme-
kek után járó ápolási díjat 
bruttó százezer forintra 
emelte a kormány.

– Ezeket a szülőket kiemel-
ten támogatnunk kell, hiszen 
nagyon sok terhet levesznek 
a társadalom válláról – fűzte 
hozzá. Q ÁdÁm

Új katolikus bölcsőde nyílt
Megnyitotta kapuit a város első, Szent Antalról elneve-
zett római katolikus bölcsődéje és gyermekfelügyeleti 
intézménye, a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartá-
sában. A 2–5 éves gyermekeket fogadó napközi a Tompa 
Mihály utca 1. szám alatt található; az ingatlant az ön-
kormányzat bocsátotta az egyház rendelkezésére.

– Az elmúlt tíz évben a 
legnagyobb figyelem Érden 
a gyermekintézmények – 
óvodák, bölcsődék, iskolák 
– felújítására, építésére irá-
nyult. Több milliárd forintot 
fordítottunk erre a célra, és 
a fejlesztések a jövőben is 
folytatódnak: a református 
egyház nemsokára óvodát 
épít a városban, az önkor-
mányzat jelenleg is két óvo-
dát újít fel, tervezzük új in-
tézmények létrehozását is, 
és reméljük, a katolikus 
egyházzal is létre tudunk 
hozni egy óvodát, oly mó-
don, hogy a telket mi adjuk 
hozzá. Az a szándékunk, 
hogy a gyerekeknek bölcső-
dés kortól a középiskola be-
fejezéséig minden tekintet-
ben jó körülményeket bizto-
sítsunk – mondta T. Mészá-
ros András polgármester 
az intézmény múlt szerdai 
átadásán.

Érden a Székesfehérvári 
Egyházmegye már több in-
tézményt is létesített: a Ma-
rianum iskolát, a Lea Ott-
hont, most pedig egy bölcső-
dét – azaz már a várandós-
ság időszakától kezdve pró-
bálnak segítséget nyújtani 
a családoknak. Ezt már 
Hajdu Ferenc atya hangsú-
lyozta a megnyitón, megje-
gyezve: volt olyan intéz-
mény, amit saját forrásból, 
volt, amit külföldi, illetve 
önkormányzati segítséggel, 
együttműködéssel tudtak 

megnyitni. Ez utóbbira pél-
da a Szent Antal bölcsőde 
is.

Az intézményt üzemeltető 
Gyermekünk Álmaiért Ala-
pítvány kuratóriumának el-
nöke, Nagy Martin elmond-
ta: az intézmény tornaszo-
bával, udvarral rendelke-
zik, megközelítése kiváló, 

és magas színvonalú ellá-
tást biztosít.

– Térítési díjat kell fizet-
niük a szülőknek, az árak 
azonban az átlagosnál ala-
csonyabbak. Állami, egyhá-
zi normatívát jelenleg nem 
igényel az intézmény, a ké-
sőbbiekben azonban szeret-
nénk élni ezzel a lehetőség-
gel is, és még kedvezőbb dí-
jakat biztosítani a családok 

részére – hangsúlyozta 
Nagy Martin.

A Szent Antal bölcsőde 
reggel héttől délután ötig 
tart nyitva. A szülők nem-
csak egész, hanem félnapos 
ellátást is igényelhetnek, és 
újdonságot jelent, hogy 10 
alkalmas bérletes rend-
szert is működtetnek. 

– Nagy figyelmet fordí-
tunk a katolikus nevelésre: 
imádkozunk a gyerekek 
életkorához igazítva, bibliai 
történeteket mesélünk. So-
kat festünk, gyurmázunk, 
ragasztunk – ezeket a foglal-

kozásokat nagyon szeretik a 
gyerekek – mondta lapunk-
nak Szabóné Domokos Esz-
ter intézményvezető.

Aki többet szeretne tudni 
a Szent Antal gyermekfel-
ügyeleti intézményről, a be-
iratkozásról, illetve az 
árakról, a honlapjukon tájé-
kozódhat: http://w w w. 
sztantal.hu.

QQ ÁdÁm K.

T. Mészáros András polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót 
Lázár Evelin diákpolgármester

A szülők nemcsak egész, hanem félnapos ellátást is igényelhetnek
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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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Égi fényképek
Ma már semmi különleges nincsen abban, hogy az égi-
testekről, egyáltalán az égboltról tökéletes minőségű 
fényképeket lehet készíteni, minden feltétel adott ehhez: 
megfelelő fényképezőgép, távcső és egyéb kiegészítő 
műszerek. Kell azonban valami, ami mindezeknél is fon-
tosabb: az elszánás (vagy megszállottság), kitartás és 
persze tehetség, de legalábbis némi kreativitás – mind-
erről az Érdi Csillagászati Klub legutóbbi találkozóján 
győződhettünk meg, ahol Fényes Lóránd asztrofotográ-
fus volt a vendég.

Ahogy ez lenni szokott, a 
hobbi egyszer csak komoly-
ra fordult, s Fényes Lóránd 
is azon vette észre magát, 
hogy elmélyedt a csillagá-
szatban s rabja lett az égbolt 
megörökítésének. Mára 
gyakran publikál a témá-
ban, képei ott vannak Natio-
nal Geographic, a NASA 
honlapján, a Földgömb, a Me-
teor magazinokban. És hát 
gyűlnek a díjai is, több neves 
nemzetközi asztrofotós ver-
seny elismerésének a birto-
kosa, de volt az Év termé-
szetfotósa verseny különdí-
jasa is.

A lélegzetelállító képeket 
nézegetve, amelyek még egy 
laikus képzeletét is megmoz-
gatják, az ember első gondo-
lata, hogy mibe is kerülhet 

egy olyan felszerelés, amivel 
ezek a képek elkészíthetők. 
Fényes Lóránd igyekezett 
meggyőzni a hallgatóságát 
szóval és képekkel, hogy vi-
szonylag egyszerű, elérhető 
technikával is lehet hatásos 
asztrofotót készíteni. Olyany-
nyira, hogy az első csillagá-
szati felvételek a fényképe-
zés 1839-re dátumozott meg-
születésével lényegében egy-
időben, 1840-ben készültek.

Azért annak, aki a csilla-
gokat nemcsak nézni, de 
megörökíteni akarja, áldoz-
nia kell erre a hobbira, a 
pénzen kívül – mert azért 
egy olyan szerkezetre feltét-
lenül szükség van, ami a ka-
merát szinkronban mozgat-
ja a kiszemelt égi látvánnyal 
– időt mindenképpen. Mert 

bizony egyes felvételek ex-
pozíciós ideje elérheti a 
negyven órát is, nem egy-
folytában persze, hanem 
részletekben, s így egy felvé-
tel elkészítésére, a kidolgo-
zást is beleszámítva, akár 
nyolcvan órát is fordítani 
kell. Aki ebbe belekóstol, ha-
mar rabja lehet a csodának, 
amit az jelent, hogy az a fény, 
amit az érzékelő rögzít, 
adott esetben több millió 
fényévnyi távolságból érke-
zik, leegyszerűsítve tehát a 

távoli múltat fényképezi, aki 
a kamerát kezeli.

De ez már a műfaj csúcsa, 
az úgynevezett mélyégfény-
képezés, amivel távoli gala-
xisokat lehet megörökíteni 
meghökkentő részletesség-
gel. És persze kreativitással, 
ahogy Fényes Lóránd felvéte-
lei mutatták, mert ezek a fo-
tográfiák nem puszta doku-
mentációi a látványnak, ha-
nem megfelelő komponálás 
eredményeként túlnőnek 
azon, s mutathatnak akkora 

művészi értéket, mint például 
egy-egy absztrakt festmény.

De nagyon látványos felvé-
telek készíthetők az egysze-
rűbb asztrotájkép-fotózás so-
rán vagy amikor a Naprend-
szer égitestjeit kapjuk lencse-
végre, e két kategória lénye-
gében még besorolható a ter-
mészetfotó fogalomkörébe, 
kezdeni minden föllelkesülő 
amatőr csillagásznak vagy 
fotográfusnak ezzel érdemes. 
Aztán persze a határ a csilla-
gos ég – mélysége. n –y–

Tadeusz Kościuszko – A szabadság ára
Ahogy nekünk magyarok-
nak az I. világháború vége 
az ország brutális meg-
csonkítását hozta, úgy a 
lengyeleknek a száz évnél 
hosszabb ideig tartó föl-
osztottság megszünteté-
sét, az egységes lengyel 
állam megalakulását. Ért-
hető hát, hogy a lengyelek-
nek okuk van 1918-at jeles 
évfordulóként ünnepelni, s 
megemlékezni a nemzet 
küzdelmeiről és hőseiről.

A budapesti Lengyel Inté-
zet e fontos centenárium al-
kalmából különböző tárlato-
kat kínál a magyarországi 
oktatási és kulturális intéz-
ményeknek, hogy minél töb-
ben megismerhessék a bará-
ti nemzet történelmét – 
mondja Sebestyénné Majch-
rowska Ewa, az érdi városi 
könyvtár igazgatója, miköz-
ben az informatív tablókból 
álló kis kiállítást rendezik.

A szabadság ára című tár-
lat tablóin Tadeusz Kosci-
uszko (1746–1817) életének 
legfontosabb eseményiről 
kapnak információt a látoga-
tók. Kosciuszko Lengyelor-
szág nemzeti hőse és az 
Egyesült Államok független-

ségének harcosa, a forradal-
mi Franciaország tisztelet-
beli állampolgára, az egyik 
legismertebb lengyel a hazá-
jában és a világon. Élete és 
tevékenysége rendkívül ne-
héz és viharos időszakra 
esik nemcsak Lengyelor-
szág, hanem Európa és 
Észak-Amerika történelmé-
ben is, olyan eseményekkel, 

mint az Észak-amerikai 
Egyesült Államok létrejötte, 
a francia forradalom, a na-
póleoni korszak vagy a bécsi 
kongresszus.

A városi Felnőtt Könyvtár 
kiállítása a lengyel történe-
lem ikonikus alakjának éle-
tébe enged bepillantást, 
amely november 21-ig tekint-
hető meg. n mnp

+++képalá+++
VIII/1

Lófej-köd: a tengeri csikó fejére vagy a sakkból ismert figurára emlékeztető porköd az Orionban

+++képalá+++
VIII/2

A tárlat tablóin a legismertebb lengyel hős életének legfontosabb 
eseményeiről kapnak információt a látogatók
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Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi specialistái 
vagyunk a köldök, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EgyEdi mérEtrE készülő sérvkötők, tökélEtEs 
védElmEt nyújtanak mindEn sérvrE!

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

kérésükrE Házi látogatást vállalUnk!

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

Sérvpanaszok   Műtét nélküli kezelése!

Osztályos szendvicspanel kiárusítás!
2.900 Ft/m2

Amíg a készlet tart!

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

Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
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„A dal ugyanaz marad”
Telt ház volt vasárnap délelőtt a Szepes Gyula Művelődé-
si Központ színháztermében: a közönségteret ellepték a 
gyerekek és szüleik, akik együtt dúdolták az oly jól is-
mert dallamokat a Csiribiritől a Sehallselát Dömötörön 
keresztül a Micimackóig. Minden gyermek és mára már 
felnőtt, egykor volt gyermek Jutka nénije adott koncertet.

Halász Judit nagyon sze-
ret Érdre évről évre vissza-
járni, mert mindig kedves és 
helyes közönség fogadja itt. 
De honnan veszi az energiát 
ahhoz, hogy immár több év-
tizede járja az országot, és 
énekeljen a kicsiknek, na-
gyoknak?

– Érdekel és szeretem, 
amit csinálok. Szeretem a 
közönséggel való kapcsola-
tot. Mindig érdekel, hogyan 
lehet megteremteni különbö-
ző helyeken különböző em-
berekkel azt a fajta kapcso-
latot, amit egy előadó képes 
létrehozni – mondta el la-
punknak az előadás után a 
művésznő.

Halász Judit már akkor in-
teraktív koncerteket csinált, 
amikor még nem jött divatba 
ez a szó. A koncertjein egy-
egy átvezető során folyton-
folyvást a közönségéhez for-
dul kérdéseivel, és türelme-
sen megvárja, meghallgatja 
a kicsik és nagyok válaszát.

– A gyerekekkel, ha az em-
ber eltalálja a hangot, a ve-
lük való kapcsolatteremtés 
stílusát és lényegét, azt, 
amit a gyerekek szívesen fo-
gadnak, akkor talán velük a 
legkönnyebb kapcsolatot te-
remteni. De hogyha rossz 
hangot üt meg az ember, és 
rossz helyről közelít, akkor 
soha nem tud a gyerekek kö-
zelébe jutni. Hogy mi a jó és 
mi a rossz, azt az embernek 
csak megérezni és megsejte-
ni lehet, arra tanácsot senki-
nek nem tudok adni. Az az 
egy viszont biztos, hogy nem 
lehet a gyerekek egyénisé-
gét és személyiségét meg-
sérteni vagy szégyenérzetet 
kelteni bennük – magyaráz-
ta Halász Judit.

Az énekesnő azt vallja: ha 
látja, hogy sikerül kapcsola-
tot kialakítani a közönségé-
vel, az örömmel tölti el, ami 
persze energiát is ad, és re-
méli, sikerül a gyerekeknek 
is örömet szereznie.

Vasárnap ez láthatóan na-
gyon is sikerült a Szepesben. 
A tapasztaltabbak plüsspan-
dával felkészülten érkeztek, 
és nem is kellett sokat várni-
uk a fekete-fehér mackót 
megéneklő slágerre: csak 
úgy szálltak a levegőben a 
pandák, papandák és pa-
pandadák, hogy aztán mind-

annyian elrepüljenek a Heli-
kofferrel, meglessék A tün-
dért, ahogy táncol, Dömö-
tört, aki – nincs mit szépíteni 
–  buta volt, mint hat ökör, 
Ákombákomtól visszakérjék 
nagykabátjukat, nézzék, 
ahogy a Szitakötő egyvégté-
ben járja – éppen úgy, mint 
ahogy a már mászkálni tudó 
és azt élvező kisebb poron-

tyaikat kergető anyukák tet-
ték a színházteremben a 
koncert alatt.

Aztán ez a nap más volt, 
mint a többi, mert a közön-
ség soraiból Bori hét-, Vince 
és Zénó pedig négyéves lett, 
aminek alkalmából felcsen-
dült a Boldog születésnapot! 
A végén pedig egy kis hó-
esést is megidézett az 
együttes Micimackó segítsé-
gével. A vastaps és a szűnni 
nem akaró „Vissza! Vissza!” 
után jöhetett a Minden fel-
nőtt volt egyszer gyerek vi-
dám indulója.

Itt azonban még nem ért 
véget a történet: jött a dedi-
kálás, amit mindig nagy 
becsben tart az énekes-szí-
nésznő. Nagymamák, anyu-
kák, apukák és gyermekeik 
kértek lapra, CD-re, könyvre 
autogramot, közös fényké-
pet Jutka nénitől, ő pedig 

mindegyikük kívánságát – 
rövidebb beszélgetések mel-
lett – boldogan teljesítette.

Mások-e ma a gyerekek? 
Halász Judit szerint nem ők, 
hanem a környezet nagyon 
más. Sok hatás éri a kicsi-
ket, és megváltoztak például 
az óvodák is.

– A dalok szövegeinek 
nagy része magyar költők 
verseiből áll, amire ma – ne-
kem úgy tűnik – nem fordíta-
nak elég hangsúlyt az óvo-
dákban. Régen óvodák és is-
kolák jöttek a koncertjeimre. 
Ma szülőkkel jönnek a gye-
rekek, amit nem bánok, mert 

akiknek először koncertez-
tem, most értek el abba a 
korba, hogy a saját gyere-
keiket hozzák – válaszolta.

Halász Judit nekik, a szü-
lőknek – anyukáknak, apu-
káknak és nagyszülőknek – 
éppúgy énekel, mint a gyere-
keknek az együtt töltött idő 
fontosságáról vagy épp az 
idő múlásáról, amiben min-
dig minden változik, mégis 
van, ami örök. Hiszen egy-
szer régen éppen mi voltunk 
azok, akik a koncertjein ug-
rabugráltunk vagy énekel-
tünk, gyermekként, szüleink 
társaságában, most pedig 
már legtöbben gyermeke-
inkkel, de szüleink nélkül 
érkezünk Halász Judit-kon-
certekre, ahol ugyanazok az 
ismerős dalok (is) fogadnak 
minket évről évre. Reméljük, 
még jó sokáig.

QQ JAN

Az énekes-színésznő vallja, hogy a gyerekek szeretete, figyelme óriá-
si érték
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Különleges célt tűzött ki 
maga elé az Emberi Hang 
Alapítvány: lakóotthont 
szeretnének létesíteni sé-
rült fiatalok számára, hogy 
idős korukban is legyen, aki 
gondoskodik róluk.

Melyik szülőben nem 
merül fel a kérdés: mi lesz 
a gyermekemmel, ha én 
már nem leszek? Hát még 
azokban az édesanyákban, 
apákban, akik fogyatékkal 
élő gyermeket nevelnek, és 
akik szeretnék biztonság-
ban tudni fiukat, lányukat 
akkor is, ha ők már nem 
gondoskodhatnak róla. 

A Dr. Dizseri Tamás Habili-
tációs Központhoz köthető 
Emberi Hang Alapítvány cé-
lul tűzte ki, hogy megoldja 
a náluk nappali ellátásban 
részesülő fiatalok védett 
lakhatását. Erre annál is in-
kább szükség lenne, mert 
most is van egy olyan sérült 
testvérpár, akiknek meghal-
tak a szüleik, és a minden-
napokban állandó segítség-
re szorulnak, hosszú távon 
pedig több társuk életvitele 

is megoldhatatlanná válik, 
ha meghalnak a szüleik. A 
tizenkét fős otthon anyagi 
feltételeit azonban meg kell 
teremteni – ezt célozza az 
a jótékonysági koncert is, 
amit szombaton tartanak 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban. A délután hat 
órakor kezdődő rendezvé-
nyen fellép Bolyki Balázs, 
a Bolyki Soul & Gospel kó-
rus és a Para-ra csapata, 
valamint a Dr. Dizseri Ta-
más Habilitációs Központ 
Csengettyű Együttese; a 
jótékonysági koncert fő-
védnöke Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége 
lesz.

– A koncert bevétele ter-
mészetesen nem lesz elég 
tervünk megvalósításához, 
de az emberek figyelmét 
fel tudjuk hívni kezdemé-
nyezésünkre – mondta 
lapunknak Paróczai Zoltán-
né, a Habilitációs Központ 
egységvezetője, az Emberi 
Hang Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke, akitől megtud-
tuk azt is: nem csak Érdről 

várnak vendégeket a kon-
certre.

– Szoros kapcsolatot ápo-
lunk a kolontáriakkal, rend-
szeresen ott vagyunk az 
iszapkatasztrófa évfordulója 
alkalmából rendezett meg-
emlékezéseken, amelye-
ken Bolyki Balázs is énekel. 
Szombaton a kolontáriak is 
ellátogatnak hozzánk egy 
kisbusszal, hogy most ők tá-
mogassanak minket – tette 
hozzá Paróczai Zoltánné.

Az Alapkövekre jegyeket 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban és a Habilitá-
ciós Központban vásárol-
hatnak az érdeklődők, 3 
ezer forintos áron. Aki nem 
tud eljönni, de szívesen 
támogatná a kezdemé-
nyezést, arra is lehetősé-
gük van az Emberi Hang 
Alapítvány számlaszámán, 
„lakóotthon” megjelölés-
sel: 10403136-31305332-
00000000, illetve támogatói 
jegy vásárlásával, ez utóbbi 
a Habilitációs Központban 
vásárolható meg.

QQ Á. Katalin

KONCERT

Alapkövek a lakóotthonért

Időpont: 2018. november 21.  17 óra 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár Felnőttkönyvtára

ÉRDEKLŐDŐ  ÉRETTEKNEK
 

A sikeres magyaros emelt szintű  érettségi felé!    
Előadássorozat 

ELŐADÓ: DR. SZENTESI ZSOLT  
EGYETEMI TANÁR 

(ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM) 

1. Hogyan készüljünk az írásbeli műelemző feladataira?

FINOMSÁGOK ÉRETLENEKNEK 
 ÉS 

Szerszámok precíz tárolása
A gyors és precíz munka-

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

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

rendszerek satupad fölé 
szerelve hasznos és prakti-
kus kiegészítői a barkács 
saroknak. Nagy előnyük, 
hogy akár több egységet is 
felszerelhetünk eg ymás 
mellé vagy alá és így bővít-
hetjük a szerszámtároló ka-
pacitást.
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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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Balog Ottó sikeres magyar 
vállalkozó, eredeti szakmája föld-
rajztanár. Gyerekkorát többnyire 
nagyszüleinél töltötte, Érkeserű-
ben. Itt találkozott először Jack 
London írásaival, A vadon szava 
című regény az egyik meghatá-
rozó könyv volt életében. Akkor 
döntötte el, hogy ő is végig fogja 
járni kutyaszánon Alaszkát.

Az alaszkai kutyaszánhúzó 
verseny útvonala ma történelmi 
emlék. Ezen a versenyen ember és 
állat küzd a természet ősi erejével, 
az alaszkai vadon legjavával. Min-
den megtett kilométer tisztelgés 
Alaszka történelme és a szánhúzó 
kutyák előtt, az útvonal köldökzsi-
nór a jelen és a múlt között. Egyko-
ron ezen az útvonalon szállították 

a postát, ellátmányt és az aranyat, 
mindezt kutyaszánnal. Hősök és 
legendák születtek az útvonalon. 
1925-ben az Iditarod út mentette 
meg a járvánnyal sújtott Nome 
lakosságát a torokgyíkjárványtól. 

Az Iditarod kutyaszánhúzó-ver-
seny az évek hosszú sora alatt nagy-
szabású eseménnyé nőtte ki magát.

Erre a versenyre sikerült kvalifi-
kálnia magát Balogh Zsoltnak, így 
2017 márciusában ő volt az első 
magyar, aki rajthoz állt kutyáival az 
összesen 1688 km hosszú távon. A 
könyv arról szól, hogy milyen út 
vezetett az Iditarod rajtvonaláig, 
és milyen embert és kutyát pró-
báló körülményekkel kellett nap 
mint nap szembenézniük. Derékig 
érő hó, mínusz 40 fok, sérülések a 

hajtónál, a kutyáknál, bukások, el-
tévedések és éhség a győzelemre. 

Balogh Zsoltnak 16, egyenként 
20 kilós kutyáról kellett gondos-
kodnia az út során, ahol összesen 
160 kilót húznak a szánon, ebből 
70 kiló a felszerelés. Naponta 12 
ezer kalóriát, húskoncentrátumo-
kat, vitaminokat, zsírsavakat, im-
munerősítő készítményeket kell 
fogyasztaniuk, és minél többet 
aludniuk a jó teljesítőképesség 
érdekében. Lehet, hogy ebben a 
könyvben nem is igazán Balogh 
Zsolt célja volt a fontos, hanem 
azok a kutyák, akikkel elérte ezt?

A könyv megtalálható és köl-
csönözhető a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Parkvárosi Fiókkönyv-
tárában.

KÖNYV

Balogh Ottó: Orrvérzésig kutyaszán

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

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

MEGHÍVÓ
2015–2019

„Az élet az, ami akkor zajlik, mialatt te más terveket szövögetsz.”
(Allan Saunders)

Tisztelettel meghívjuk valamennyi volt diákunkat, ismerősöket 
az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium szalagavató ünnepségére,

amely 2018. november 23-án 18.00 órai kezdettel 
az Érd Arénában kerül megrendezésre. 

(Cím: 2030 Érd, Velencei út 39–41.)

Belépőjegy 1500 Ft, amely a helyszínen váltható, s az iskola  
Tusculanum Alapítványát gazdagítja.

Megjelenést alkalomhoz illő viseletben kérjük!
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

16
82

46

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

16
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64

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

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

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

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

 96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft

22
20

29
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2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek 
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütör-
tök 12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson 
kívül az előadások előtt 1 órával!

MŰSORVÁLTOZÁS
Felhívjuk színházbérlettel 

rendelkező látogatóink figyelmét, 
hogy a 2018. november 25-én, 

vasárnap 15 órára meghirdetett 
ZSUZSI KISASSZONY című operett 

technikai okok miatt elmarad. 
Helyette a HAMU ÉS GYÉMÁNT – 

Titkok és érzések Cserháti Zsuzsa 
dalaival című színdarab kerül 
bemutatásra 2 felvonásban. 

Szereplők: Fehér Adrienn, 
Hevesi-Tóth Evelin, Lovas Emília, 
Szakács István. Rendező Szurdi 

Miklós.
Megértésüket köszönjük!

PROGRAM
Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 17-én, szombaton 9–12 óráig

MICIMACKÓ SZÍNHÁZ
A székely menyecske meg az ördög

Népmese Fabók Mancsi Bábszínháza 
előadásában. Alkalmi belépőjegy 890 Ft
November 19-én, hétfőn 10 és 14 órakor

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 november hónapban

KAMARATEREM
Nagy György textilművész kiállítása
A tárlatot megnyitja Csibi Krisztina, a 
Magyarság Háza igazgatója. Énekel Lukács 
Laura és Katona Orsolya
November 16-án, péntek 18 órakor

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

TÁRLAT
Képzőművészek Érdi Közösségének 
kiállítása
Megtekinthető november 20-ig

PROGRAM
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek. A részvétel 
ingyenes
November 15-én, csütörtökön 9 órakor
Textilszobrászat tanfolyam
Paverpol workshop
November 17-én, szombaton 10–13 óráig
Hercules
Zenés mesejáték
November 17-én, szombaton 15 órakor
Karinthy Örök
Vidám irodalmi műsor
November 17-én, szombaton 18 órakor
Kerámia workshop gyerekeknek
November 24-én, szombaton 10–11.30 óráig
Kerámia workshop felnőtteknek
November 24-én, szombaton 12–15 óráig
POLY-ART kiállításmegnyitó
November 24-én, szombaton 16 órakor

ELŐZETES
Mi a lélek tükre?
Önismereti és kommunikációs tréning
December 1-jén, szombaton 8.30–15.30 óra
Irány a gimi!
Egy nem hagyományos matematikakönyv 
bemutatója
December 1-jén, szombaton 16 órakor
Ökofilmklub
Iskola a XXI. században
December 1-jén, szombaton 18.30 órakor
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
December 4-én, kedden 10 órakor
Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek. A belépés 
ingyenes
December 6-án, csütörtökön 9 órakor
Anya-baba Klub
A belépés ingyenes
December 13-án, csütörtökön 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
November 2. és március 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap 10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

Kézműves Klub
Karácsonyfadíszek készítése
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 17-én, 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
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PROGRAM
Ausztrália magyar szemmel
Dr. Domaniczky Endre könyvbemutatója
November 15-én, csütörtökön 17 órakor

TÁRLAT

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

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

A múzeum tetőtéri előadóterme és a 
kocsiszín rendezvényekre bérbe vehető 

kulturális, közművelődési 
alaptevékenységgel összeegyeztethető 

célokra. Információ: Borsos Andrásné  
06 23 363 036

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

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás
Elfeledett szerzők műveiből
November hónapban
Karácsonyi ajtódíszkészítő pályázat
A részletes kiírás elérhető a könyvtár 
honlapján
Tadeusz Kosciuszko – A szabadság 
ára
A Lengyel Intézet kiállítása
Megtekinthető november 21-ig
A sikeres magyar emelt szintű 
érettségi felé
Hogyan készüljünk az írásbeli műelemző 
feladataira? Előadó Dr. Szentesi Zsolt egye-
temi tanár (Eszterházy Károly Egyetem)
November 21-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban
Író-olvasó találkozó Nyulász 
Péterrel
November 21-én, szerdán 13.30 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Koncert színesben
Rajzpályázat gyerekeknek
Részletes információk: www.csukalib.hu
Angol nyelvi klub
November 20-án, kedden 18 órakor
Mókás palackfigurák készítése
Csoportoknak és egyéni jelentkezőknek
November 21-én, szerdán 10 órakor

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
Diavetítés kicsinyeknek
November 26-án, hétfőn 18 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra 
csoportokat csak előzetes 

egyeztetés után tudunk fogadni. 
Kérjük, hogy legalább két héttel 
előre kérjenek időpontot, azon 

részleg e-mail címén, telefonszámán 
vagy személyesen, ahol a 
foglalkozás zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-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

A könyvtár részlegeibe 18 éves korig 
és 70 éves kor felett INGYENES  

a beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 
pedagógusigazolvány és 
nyugdíjas-igazolvány is 
kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei 
könyvtár nem hagyományos típusú 
anyagának (CD, DVD) kölcsönzésére 

nem vonatkoznak.

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
Érdi emelkedő
Matzon Ákos festőművész kiállítása
Megtekinthető november 17-ig

VERNISSZÁZS
A vadrózsa illata
Szabó Verona kárpitművész kiállítása
Megnyitja Feledy Balázs művészeti író
November 23-án, pénteken 18 órakor

NovEMbEr 19., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Érd–Mosonmagyaróvári KC SE
20:40 Kor Kontroll Percek 21. rész
 Milyen az uniós élelmiszerjelölés?  
21:05 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 34/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

NovEMbEr 20., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Ferenczi György és a Rackajam 2.
20:35 vámos Miklós beszélgetős műsora  
 47. rész
 Grendel Lajos író
21:25 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–PÁPAI PERUTZ FC
23:05 Műábránd
 Őrzők meseaukció 2017
23:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

NovEMbEr 21., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 35/90. rész
20:50 világjáró esték
 2. rész Tasmánia
21:25  Első fesztivál     
 koncert-dokumentumfilm

22:25  Sztárportré 171. rész
22:55 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:25 Fény-kép kulturális magazin 
23:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 Tűzijáték

NovEMbEr 22., CSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 171. rész
20:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság      
 Győri Audi ETO KC–Érd
21:40 Kempo  sportmagazin
21:55  Kor Kontroll Percek 21. rész
 Milyen az uniós élelmiszerjelölés?
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

NovEMbEr 23., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00  Kor Kontroll Percek 21. rész
 Milyen az uniós élelmiszerjelölés?
20:25 Egy nap a világ – Prága
   útifilmsorozat
20:50 Kányadombi indiánok   
 magyar játékfilm 2011
21:45 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:15 Fény-Kép kulturális magazin 
22:45 Mozgás sportmagazin

23:15 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 7.
23:45 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:00 Híradó
00:15 Tűzijáték

NovEMbEr 24., SZoMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 21. rész
 Milyen az uniós élelmiszerjelölés?
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 172. rész
21:25 Monda és valóság határán 
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 világjáró esték
 2. rész Tasmánia
22:30  Első fesztivál     
 koncert-dokumentumfilm
23:30 bibliai Szabadegyetem 35/90. rész
00:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:50 Tűzijáték

NovEMbEr 25., 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 Egy nap a világ – Prága
   útifilmsorozat
21:25 Kányadombi indiánok   
 magyar játékfilm 2011
22:20 Mozgás sportmagazin
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 Érdi Szenior akadémia  
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 7.
23:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:20 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:50 Tűzijáték

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása 
 ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé  
 Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Nappali melegedő

szociális és mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
szakmai irányelveknek megfelelően a Hajlékta
lanszállón élők gondozása, bekerülésük okának 
megszüntetése érdekében, személyre szabott 
bánásmód alkalmazása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, közösségi szociális 
munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzett
ség mentálhigiénés végzettséggel, viselkedés
elemző, pszichológus; 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 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 0623520362es 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: 1/566/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szociális és men
tálhigiénés munkatárs; elektronikus úton Ga
lambosné Póder Mária részére a munkaugy@
szocgond.hu email címen keresztül; szemé
lyesen Galambosné Póder Mária részére, Pest 
megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettséggel lehetséges; az érvényes pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 26.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Nappali melegedő

szociális segítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
szakmai irányelveknek megfelelően a Hajlékta
lanszállón élők gondozása, bekerülésük okának 
megszüntetése érdekében, személyre szabott 
bánásmód alkalmazása mellett.
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, 
szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisz
tens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munka
társ (OKJ), szociális segítő (OKJ), mentálhigié
nés asszisztens (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 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 0623520362es 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: 1/565/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: szociális segítő; elekt
ronikus úton Galambosné Póder Mária részére a  
munkaugy@szocgond.hu email címen ke
resztül; személyesen Galambosné Póder Mária 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel lehetséges; az érvényes pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 26.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Férfi Hajléktalanszálló

utcai szociális munkás munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Fehérvári utca 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
szociális munka eszközeivel és módszereivel 
segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen 
tartózkodó egyéneknek az életvitelük javítá
sában, ügyeiknek intézésében, és hozzájárul a 
családi és társas kapcsolatok újrafelvételéhez; 
krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot tart 
a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és 
biztosítja számukra az életfenntartáshoz szük
séges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, közösségi szociális 
munkás vagy felsőfokú egészségügyi végzett
ség mentálhigiénés végzettséggel, viselke
déselemző, pszichológus; B kategóriás jogo
sítvány; 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 26. A pályázati kiírással kap
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 0623520362es 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: 1/567/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: utcai szociális mun
kás; elektronikus úton Galambosné Póder Má
ria részére a munkaugy@szocgond.hu email 
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 
végzettségekkel lehetséges; az érvényes pályá
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
november 26.

Az Érdi Gárdonyi Géza  
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
laboráns

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 
délelőtti elfoglaltság heti 20 órában.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó lényeges felada
tok: fizika vagy kémia tantárgy oktatásához 
laboránsi segédlet.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: legalább középfokú 
végzettség; büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: 90 napnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány; iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másolata; 
szakmai önéletrajz, motivációs levél.
A munkakör betöltésének időpontja: 
pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. november 23. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Pintér
né Bernyó Piroska intézményvezető nyújt 
a 0623365140es telefonszámon vagy 
a gardonyi.erd@gmail.com email címen.
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska 
igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.
com email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. november 26.

A 2018. ÉVI, ŐSZI ZÖLD-  
ÉS BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkeze-
lési Nonprofit Kft. az önkormányzati 
rendeletnek megfelelően 2018. no-
vember 10. és 2018. december 15. 
között végzi el az őszi zöld- és biohul-
ladék gyűjtését.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingat
lantulajdonosok zsákban helyezzék az 
ingatlan elé az ütemterven feltüntetett 
időpontban.
Az önkormányzati rendelet értemében fél 
m3i zöldhulladékot szállít el az ÉTH, ez 6 
db 120 literes zsákot jelent. Ebben az eset
ben a gyűjtésszállítás ingyenes, azonban 
a zsákot az ingatlantulajdonosnak kell 
biztosítani.
Amennyiben több zsákot kívánnak ki
tenni, lehetőség van úgynevezett „zöld” 
zsákot vásárolni az ügyfélszolgálatunkon 
bruttó 422 forintért, amely tartalmazza 
a gyűjtésszállítás és lerakás költségét is.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot 
helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, 
mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen 
ellenőrizzük. Amennyiben idegen anya
got találunk a zsákokban, úgy a teljes 
mennyiség elszállítását megtagadjuk. A 
zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a 
zsákokat nem adjuk vissza.

FONTOS!
A gyűjtést egy időben több helyszí-
nen kezdjük meg, ezért az ütemterv-
ben feltüntetett kezdő napon reggel 
7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat 
az ingatlan elé.
A zöldjárat ideje alatt (2018. novem-
ber 10-től 2018. december 15-ig) 
a hulladékudvarba – az Ök. rende-
letnek megfelelően – beszállított 
lakossági zöldhulladékot nem szá-
mítjuk be az adott ingatlan éves (250 
kg/ingatlan/év) ingyenes beszállítási 
keretébe.

INFORMÁCIÓ:
ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata

2030 Érd, Diósdi u. 29.
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu

Telefon: 06-23-522-600

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE
2018. november 17.
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Bá
thory I. u., Berzsenyi D. u., Bethlen G. 
u., Bibic u., Bíró u., Bölömbika u., Cankó 
u., Cinke u., Csalogány u., Csér u., Csíz 
u., Csóka u., Damjanich J. u., Daru u., 
Deák F. u., Délibáb u., Díjnok u., Dobó 
I. u., Ellenőr u., Elnök u., Előadó u., Elöl
járó u., Emil u., Ercsi út, Erkel F. u., Esz
perantó tér, Fácán köz, Fácán u., Fecske 
u., Fehérvári út, Feketesas u., Ferenc u., 
Fogoly u., Fülemüle u., Fürj u., Gábor 
u., Gárdonyi G. u., Gellért u., Gém u., 
Gépíró u., Gereben u., Gergely u., Géza 
u., Gólya u., Gyakornok u., György u., 
Győző köz, Gyula u., Haris u., Harkály 
u., Hattyú u., Héja u., Hírnök u., Hiva
talnok u., Holló tér, Holló u., Huba u., 
Hunor u., Hunyadi J. u., Imre u., Intéző 
u., Írnok u., István u., János u., Jegyző 
u., Jenő u., Jókai u., József tér, Kakukk 
u., Kálmán u., Kanári u., Kánya u., Ká
roly u., Karvaly u., Kelemen u., Kende 
u., Képviselő u., Keselyű u., Keve u., 
Kócsag u., Kond u., Koppány u., Kossuth 
L. u., Könyvelő u., Könyves K. u., László 
u., Liszt F. u., Lóránd u., Madách I. u., 
Martinovics I. u., Mátyás K. u., Mérnök 
u., Mikes K. u., Miklós u., Mikszáth K. 
u., Munkácsy M. u., Nagy L. u., Orvos 
u., Ölyv u., Pacsirta u., Pál u., Papagáj 
u., Páva u., Pelikán u., Péter u., Petőfi S. 
u., Pintyőke u., Rákóczi F. u., Riminyá
ki út, Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., 
Sas u., Seregély u., Sirály u., Sólyom u., 
Stiglinc u., Szajkó u., Szalonka u., Szár
csa u., Szarka u., Szent István u., Szent 
László tér, Taksony u., Tanár u., Tanácsos 
u., Technikus u., Tervező u., Thököly I. 
u., Tisztviselő u., Titkár u., Tolmács u., 
Tollnok u., Tompa u., Tó u., Töhötöm 
u., Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész 
u., Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., 
Varjú u., Velencei út, Vércse u., Vince u., 
Vöcsök u., Vörösmarty M. u., Zámori u., 
Zoltán u., Zrínyi M. u., Zsolt u.

Közérdekű tájékoztató

15hirdetmény  | 2018. november 14. |

Fészek Gyermekvédő Egyesület
Gyermekek Átmeneti Otthona

PÁL YÁZATOT HIRDET
gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

Foglalkozás jellege: határozatlan idejű munkavi-
szony keretében, folyamatos 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 figyelem-
bevételével, a gyermekek felügyeletének biztosítása.

Illetmény és juttatások: Kjt szerint, plusz pótlé-
kok, plusz cafeteria.
Pályázati feltételek: szakirányú végzettség szük-
séges, amelynek megszerzésére 2 év áll rendelke-
zésre: kisgyermekgondozó, kisgyermeknevelő, házi 
időszakos gyermekgondozó, gyógypedagógiai segítő 
munkatárs, gyermek- és ifjúsági felügyelő I., óvodai 
dajka, dajka, gyermekotthoni asszisztens.
Pályázat benyújtásának feltételei: fényképes 
önéletrajz, végzettséget igazoló tanúsítvány, moti-
vációs levél.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus 
úton Kisnémet Dávidné részére az info@feszekegye-
sulet.hu e-mail címre.
Munkakör betöltésének időpontja: azonnal.

Az Érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
takarító

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: teljes állás (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Széchenyi 
tér 1.
A munkavégzés ideje: 13.00–21.00 óra.
A munkakörbe tartozó feladatok: takarítás-
sal összefüggő feladatok ellátása.
Előnyt jelent: középiskolai végzettség
Illetmény és juttatások: a KJT rendelkezései 
az irányadók.
Betölthetőség időpontja: 2018. november 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd 
Megyei Jogú Város Polgármestere.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakör megnevezése: a 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja 
szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött 
ügyintézői munkakör vezetői megbízással.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2019. 
február 1. napjától 2024. január 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Fehérvári út 69/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
beosztással járó lényeges feladatok: 
vezeti az intézményt; felelős az intézmény 
működéséért és gazdálkodásáért; gondos-
kodik az intézmény törvényes működésének 
biztosításáról; tervezi, szervezi, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 
működésének minden területét; gondoskodik 
a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész 
aktualizálásáról; gondoskodik az intézményt 
érintő szerződések elkészítéséről, előkészítésé-
ről; gyakorolja a jogszabályok által biztosított 
vezetői jogosítványokat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet 

rendelkezései, illetve az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának fenntartásában működő, 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségve-
tési intézményeknél dolgozó közalkalmazottak 
juttatásainak szabályairól szóló 25/2008. (V.30.) 
önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve be-
vándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvő-
képesség; büntetlen előélet; felsőoktatásban 
szerzett végzettség; a pályázó végzettségének 
és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő munkakörben három évet megha-
ladó szakmai gyakorlat megléte; a magasabb 
vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony-

ban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Érd 
városára vonatkozó helyismeret; városi 
közterület-fenntartás irányítása terén szerzett 
tapasztalat; költségvetési szerv vezetése terén 
szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: pályázó szakmai önéletrajza; az 
intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 
program; a végzettséget, szakképesítést tanú-
sító okiratok egyszerű másolata; három hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az 
annak megkéréséről szóló postai feladóvevény 
másolata; hozzájárulás a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatok pályázati eljárással 
összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, 
abba betekinthetnek; pályázó nyilatkozata a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalá-
sáról; pályázó nyilatkozata a pályázatának nyílt 
vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a 
beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Alsó u. 1.). A pályázatot mellékletek-
kel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük 
benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
14/9930-18/2018, valamint a beosztás megne-
vezését: intézményvezető. A pályázati kiírással 
kapcsolatban további információt Horváth 
Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Iroda vezetője nyújt a 06-23-522-391-es tele-
fonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg; a megbízási jogkör gyakorlója a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. január 
havi rendes ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén 
három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd 
Megyei Jogú Város Polgármestere.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jog-
viszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakör megnevezése: a 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja 
szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez kötött 
ügyintézői munkakör vezetői megbízással.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás 5 évig terjedő határozott időre, 2019. 
január 1-jétől 2023. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Budai út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: vezeti 
az intézményt; felelős az intézmény törvényes 
működéséért és gazdálkodásáért, a közfelada-
tok jogszabályban, alapító okiratban, belső 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátá-
sáért és a hozzá tartozó költségvetési szervek 
gazdálkodásáért; tervezi, szervezi, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 
működésének minden területét; gondoskodik 
a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész 
aktualizálásáról.
Illetmény, juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint az annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12.) Korm. rendelet, illetve az Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában 
működő, a részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait 
ellátó költségvetési intézményekben foglalkoz-
tatott közalkalmazottak juttatásainak szabá-
lyairól szóló 19/2009. (III.06.) önkormányzati 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve be-
vándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvő-
képesség; büntetlen előélet; felsőoktatásban 
szerzett végzettség; a pályázó végzettségének 
és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő munkakörben három évet megha-
ladó szakmai gyakorlat megléte; magasabb 
vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az 

kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
költségvetési gazdálkodásban szerzett legalább 
ötéves szakmai tapasztalat; felsőoktatásban 
szerzett közgazdász, üzemgazdász végzettség; 
államháztartási mérlegképes könyvelői végzett-
ség; KIRA program ismerete; Forrás SQL program 
ismerete; Magyar államkincstár által üzemelte-
tett KGR program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: részletes szakmai önéletrajz; az 
intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 
szakmai program; végzettséget, szakképesítést 
tanúsító okiratok egyszerű másolata; három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
vagy az annak megkéréséről szóló postai feladó-
vevény másolata; a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul; pályázó nyilatkozata 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vál-
lalására vonatkozóan; pályázó nyilatkozata a 
pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő 
tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
a beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 7.
A pályázat benyújtásának módja: a pályáza-
tot postai úton, a mellékletekkel együtt három 
nyomtatott példányban Érd Megyei Jogú Város 
Polgármestere címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) 
kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat számát: 14/9930-22/2018, valamint 
a munkakör megnevezését: „intézményvezető”. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további in-
formációt Péterfia Krisztina nyújt a 06-23-522-
366-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 
napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gya-
korlója által létrehozott, a betöltendő munkakör 
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
bizottság hallgatja meg; a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véle-
ményét mérlegelve dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: a vezetői megbízással egyide-
jűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén 
három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

Az Érd Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon

13 és 15 óra között  
ügyfélfogadást tart

a Polgárok Háza  
204-es szobájában!

Telefon:  
522-300/297-es mellék

Ne  engedjünk  
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást 

észlel a városban,   
az alábbi telefonszámokon,  

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

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

macsotay.polgarorseg@gmail.com

KÖZMEGHALLGATÁS
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a alapján, a 323/2017. 
(XII.21.) határozatában foglaltakra figyelemmel, 2018. november 
29-én, 17 órától közmeghallgatást tart. Helyszín: Polgárok Háza 
Díszterme – Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson a megjelentek köz-
érdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Az Érdi Horvát Önkormányzat

közmeghallgatást tart
2018. november 22-én, csütörtökön 18 órától

a Polgárok Háza Dísztermében

(2030 Érd, Alsó utca 3.)

Közérdekű tájékoztatás

Közérdekű tájékoztatás
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Érden a Szent István utcai felüljárók 
megépülésével a közlekedés gyorsabb  
és biztonságosabb lett!

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTETTÜK!

Kohéziós Alap
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A felemelő szeretet ünnepe
Szent Márton napját ültük vasárnap. Német nyelvterüle-
ten ilyenkor lámpás felvonulást tartanak. Érden több 
iskola, óvoda elevenítette fel ezeket a szokásokat is, a 
magyar hagyományok mellett.

A Marianum német nemze-
tiségi iskola udvarán gyüle-
keztek péntek délután öt óra-
kor a szülők és a gyerekek, 
és tanáraikkal együtt éne-
kelve, kis lámpásaikat lóbál-
va sétáltak át a Jézus Szíve 
templomba, ahol a hatodiko-
sok német és magyar nyel-
ven idézték fel Szent Márton 
életét.

– Két és fél évtizede már, 
hogy megemlékezünk Szent 
Márton püspökről. Fontos, 
hogy a gyerekek elé hozzá 
hasonló példaképeket állít-
sunk, és ráirányítsuk a fi-
gyelmet arra a felemelő sze-
retetre, amit Márton is gya-
korolt – mondta lapunknak 
Takácsné Tóth Noémi, a 
Marianum iskola igazgatója.

Márton-napkor német 
nyelvterületen különleges 
süteményt is készítenek, ez a 
„Weckmann”, ami egy édes 
tésztából készült, ember ala-
kú figura. A Pumukli német 
nemzetiségi óvodában múlt 
pénteken Weckmann is ke-
rült az asztalra, a szülők jó-
voltából.

– A német néphagyományok 
mellett Márton jó cselekedetei-
re helyeztük a hangsúlyt. Már 
hétfőn elkezdtük a lelki készü-
lődést, mondókákat, dalokat 
tanultunk és lámpást készítet-
tünk – mondta a Márton-napi 
rendezvény főszervezője, Pó-
ka-Róth Bernadett.

A Márton-nap megünneplé-
se más érdi, nem nemzetiségi 
iskolákban, óvodákban is ha-
gyománnyá lett. A Szivárvány 
óvoda négy csoportja a Csiga 
Duó dalaira bulizott péntek 
délelőtt a Parkvárosi Közös-
ségi Házban: felkutatták a 
bujkáló Márton papot, luda-
kat adtak-vettek a piaci forga-
tagban és csigabiga-vonatoz-
tak egyet. Este az Erdőszéle 
Óvoda csöppségei gyülekez-
tek a szüleikkel együtt az óvo-
da parkolójában, hogy libás 
lámpásaik fényében körme-
netre induljanak, egy majd-
nem igazi lovas Szent Márton-
nal az élükön. A felvonulás 
után tábortűz várta a kicsi-
ket, köré gyűlve adták elő a 
héten tanult libás dalokat, 
mondókákat. n ÁK-JAN

Ünneplők Csantavérről
Versenyekkel, koszorúzással és egy új testvériskolai 
kapcsolat megkötésével ünnepelte névfelvételének hu-
szonötödik évfordulóját szombaton az Érdi Teleki Sá-
muel Általános Iskola.

Gróf Teleki Sámuel nevét 
egyetlen általános iskola vi-
seli az országban. A Törökbá-
linti úti intézmény 1993. no-
vember 1-jén vette fel a nagy 
utazó nevét – ez a nap Teleki 
születésének évfordulója. Az-
óta minden esztendőben meg-
rendezik a Teleki-napokat, 
versenyekkel, műsorral, ko-
szorúzással. 

Az idei rendezvénysorozat 
nemcsak azért volt különle-
ges, mert a névfelvétel 25. év-
fordulóját ünnepelték, hanem 
azért is, mert a szerbiai Csan-
tavérről kilenc diákot és há-
rom kísérő tanárt láttak ven-
dégül, akik a Hunyadi János 
Általános Iskolából érkeztek. 
A november 10-ei ünnepségen 
testvériskolai szándéknyilat-
kozatot írt alá Patkóné Séra 
Ilona, az érdi iskola igazga-
tónője és Szabó Gábor, a 
csantavéri intézmény igazga-
tóhelyettese. 

A csantavéri iskolával a 
Határtalanul program kap-
csán kerültek kapcsolatba, és 

szerették volna ezt szoro-
sabbra fűzni. Az érdi intéz-
ménynek van már határon 
túli testvériskolája, a sárom-
berkei líceum Erdélyben, a 
csantavérinek azonban az 
érdi az első magyarországi 
testvériskolája. 

– Nagyon nagy élmény volt 
ez az út, és hatalmas a ven-
dégszeretet, amivel fogadtak 
minket – mondta lapunknak 
Szabó Gábor igazgatóhelyet-
tes, akitől megtudtuk, szeret-
nék, ha nemcsak a pedagógu-
sok közt születne együttmű-
ködés, hanem a gyerekek is 
jobban megismernék egy-
mást, és közös kiránduláso-
kon, programokon vehetné-
nek részt. 

A vendégek csütörtökön ér-
keztek, és indultak a Teleki-
napok keretében rendezett 
tankerületi földrajzversenyen 
– ez, ahogy már hagyomány, a 
magyar utazókhoz és felfede-
zőkhöz kapcsolódott –, ame-
lyen harmadik helyezést ér-
tek el. Pénteken Budapesten 

tettek látogatást, szombaton 
pedig, a Teleki-napokat lezá-
ró ünnepi műsor és koszorú-
zás után indultak hazafelé. 

A Teleki-napok nem csupán 
a testvériskolai kapcsolat 
megkötéséről szólt; a földrajz-
versenyen kívül szerepelt még 
a programban tankerületi 
asztalitenisz diákolimpiai 
verseny is. A szombati ünnep-
ségen kihirdették, hogy ebben 
az esztendőben – a hat jelölt 
közül – ki nyerte az Év peda-
gógusa címet: az igazgatónő-
től Faragóné Szappanos Ilo-
na és Kiss Ilona vehette át az 
ajándékot, egy parádsasvári 
üvegcsiszoló mester által ké-
szített kristálykosárkát. A 
rendezvényen tíz szülő több 
éven át végzett segítő munká-
ját könyvvel köszönték meg. A 
legkisebbeket, azaz az elsősö-
ket is köszöntötték, méghozzá 
egy-egy különleges mesés-
könyvvel, amit a Czabai-kert 
ihletett, és nem maradhatott 
el Gróf Teleki Sámuel mell-
szobrának megkoszorúzása 
sem – a nagy utazó életét a 
gyerekek kedves műsorban 
elevenítették fel, majd elhe-
lyezték virágaikat a szobor 
talapzatánál.  n ÁdÁm KAtAliN
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Cukrász legyek vagy katona?
Pályaorientációs napot tartottak az érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskolában, ahol a különböző évfolya-
mokat különböző programokkal lepte meg az iskola ve-
zetése. A pályaválasztási nap különlegességét az adja, 
hogy a szülőket is bevonják a szervezésbe: a legizgalma-
sabb hivatást űzők bemutathatják munkájukat a gyere-
keknek.

Tavaly kezdeményezte 
először az iskola, hogy szü-
lők is részt vegyenek a pá-
lyaválasztási napon, mégpe-
dig úgy, hogy ők maguk is 
bemutathatják szakmájukat 
a kicsiknek. Az alsóbb évfo-
lyamok megismerkedhettek 
a mentősök, a tűzoltók és a 
rendőrök mindennapjaival, 
kipróbálhatták a különféle 
munkaeszközöket és érde-
kes előadásokat hallgathat-

tak meg például a nyomozás 
során alkalmazott ujjlenyo-
mat-olvasásról vagy éppen a 
mentőautó életmentő beren-
dezésének működéséről.

– Eddig a rendőrökkel és a 
mentősökkel ismerkedtünk 
meg. A rendőrségnél nagyon 
sok újat tanultunk meg, volt 
szó például az ujjlenyomat 
leolvasásáról, motorokat is 
bemutattak nekünk, de a bi-
lincset és a gumibotot is ki-

próbálhattuk – mondta el az 
egyik alsós tanuló, Kas Me-
linda Anna.

Az 5–6-os tanulóknak kül-
ső helyszíneken zajlott a pá-
lyaválasztási nap, a város-
ban lévő munkahelyeket, 
vállalkozásokat ismerhették 
meg, ahol később akár el is 
tudnak helyezkedni.

– Ellátogattak például a 
polgármesteri hivatalba, a 
rendőrségre, katasztrófa-
védelemhez, bevásárlóköz-
pontba és cukrászdába – 
beszélt a programról rész-
letesebben Maitz Ferenc 
igazgató.

A 7–8-os osztályokban a 
középiskolák képviselői tar-
tottak előadásokat, a gyere-

kek pedig kérdezhettek is a 
felvételi eljárásról, valamint 
az iskolai életről. Maitz Fe-
renc igazgató azt is hozzá-
tette, hogy az adott középis-
kolába járó volt diákjaikat is 
meghívták a programra, hi-
szen ők talán élethűbben 

tudták bemutatni az oktatási 
intézményeket.

Az iskolavezetés a pálya-
orientációs napok nagy sike-
rére való tekintettel jövőre is 
hasonló formában kívánja 
megszervezni a programot.

QQ Győri L.

Miben jó a gyerek és miben lehet sikeres?
Harminchét kiállító, ezerötszáz diák, interaktív progra-
mok, pályaválasztási tanácsadás és sok-sok információ 
Érd és a környék középiskoláiról, képzéseiről – dióhéj-
ban ez volt a 13. pályaválasztási kiállítás, amire a bemu-
tatkozó intézmények sokféle programmal, meglepetés-
sel készültek.

Végig tudsz-e menni egye-
dül a kötélen? Hogy kell ró-
zsát sodorni marcipánból? 
Hogy működik a régimódi 
BKV-s jegylyukasztó? Hogy 
kell csupaszolni egy vezeté-
ket, mi fán terem a borászat, 
miként készül a fonott ka-
lács? Nemcsak ezt, hanem 
jóval több mindent megtud-
hattak, kipróbálhattak a to-
vábbtanulás előtt álló diá-
kok a Batthyány tornacsar-
nokban tartott múlt csütör-
töki pályaválasztási kiállítá-
son, amit a Pest Megyei Kor-
mányhivatal szervezett, az 
Érdi Tankerületi Központ 
közreműködésével. 

– Egy-másfél órás turnu-
sokban váltották egymást a 

diákok. A kiállításra szerve-
zett formában, buszok szállí-
tották az érdi és környékbeli 
tanulókat, akik az élelmi-
szer-előállítástól a környe-
zetvédelmen és a kereske-
delmen át a honvédelemig 
többféle szakmával megis-
merkedhettek. A kiállítók 
arra törekedtek, hogy él-
ményszerűen mutassák be, 
mit tudnak nyújtani a diá-
koknak, és a gyerekek elbe-
szélgethettek a középfokú 
oktatási intézmények tanu-
lóival és tanáraival is. A pá-
lyaválasztási kiállításnak ez 
a hozzáadott értéke, hiszen 
itt nem csupán a továbbtanu-
lási tudnivalókat ismerhet-
ték meg – mondta lapunknak 

dr. Zöld-Nagy Viktória, az 
Érdi Járási Hivatal vezetője, 
akitől megtudtuk azt is: a 
Kormányhivatal, illetve az 
iparkamara standjánál részt 
vehettek pályaválasztási ta-
nácsadáson, és a hiányszak-
mákról is tájékoztatást kap-
hattak.

– Nagyon fontos, hogy a 
gyerekek olyan szakmát vá-
lasszanak, ami a személyi-
ségükhöz, tudásukhoz jól il-
leszkedik, illetve amit sze-
retnének a későbbiekben 
művelni, de az is nagyon 
fontos, hogy ha végeznek, el 
tudjanak helyezkedni, le-
gyen munkahelyük a jövő-
ben – jegyezte meg a hivatal-
vezető.

Az érdi diákok többsége 
gimnáziumban szeretne to-
vábbtanulni – ezt már Sárkö-
zi Márta tankerületi igazga-
tótól tudtuk meg, aki kérdé-
sünkre elmondta: nagyon 
népszerűek az érdi gimná-

ziumok, amelyek-
ben többszörös a 
túljelentkezés. A 
Kós szakképző is-
kolát is sokan vá-
lasztják, és kedvelt 
az érdiek kö rében 
a százhalombattai 
SZISZKI is. 

– A szülőknek 
fontos, hogy hely-
ben tanulhassa-
nak tovább a gyer-
mekeik. Ez azért 
is jó, mert így 
olyan gyermeke-
ket tudunk nevel-
ni, akik érdiek 
szeretnének len-
ni, és érdiek is 
maradnak – hang-

súlyozta a tankerületi igaz-
gató. 

Természetesen nemcsak a 
gyerekeknek, hanem a szü-
lőknek is fontos, hogy tájéko-
zódjanak a továbbtanulási 
lehetőségekről. A pályavá-
lasztási kiállításon délután 
nyitott kapuk várták az 
édesanyákat, édesapákat. 

– Természetesen más be-
iskolázási rendezvényeket, 
nyílt napokat is tartanak a 
középiskolák, ott is kaphat-
nak bővebb információkat a 
továbbtanulók – tette hozzá 
Sárközi Márta. 

Aki a nyílt napok után sem 
tud dönteni, annak érdemes 
felkeresnie egy pályaválasz-
tási tanácsadót. A rendezvé-
nyen is volt ilyen szolgálta-
tás; mint a szakemberektől 
megtudtuk, kevés az a diák, 
aki konkrét elképzelésekkel 
rendelkezik tizennégy éve-
sen – nagyon sokan a szülői 
minta, az általuk kedvelt te-
vékenység alapján szeretné-
nek választani – például jól 

rajzolnak, színjátszókörbe 
járnak, sportolnak – de 
emellett figyelembe kell ven-
niük a tanulmányi eredmé-
nyeket is. 

Előfordulhat, hogy egy 
gyerek több minden iránt is 
intenzíven érdeklődik, mint 
például az a fiatalember, 
akivel a pályaválasztási ki-
állításon találkoztunk: mint 
elmondta, őt a hajózás és a 
biológia érdekli.

– Még nem tudom, mi alap-
ján döntök majd; valószínű-
leg a biológia lesz belőle – 
mondta mosolyogva. 

– Hogy pontosan mi érde-
kel, azt még nem tudom, de 
az biztos, hogy valamilyen 
gimnáziumban szeretnék to-
vábbtanulni – ezt már egy 
nyolcadikos lány mondta, 
aki arra a kérdésre, hogyha 
szakmát kellene választa-
nia, milyen irányban keres-
gélne, elmondta: olyat vá-
lasztana, ahol állatokkal 
foglalkozhat.

QQ ÁdÁm K.

Sok diák akarta megismerni a mentőautó belsejét, de a rendőröknél 
is nagy volt a tolongás

A kiállítók arra törekedtek, hogy élményszerűen mutassák be, mit 
tudnak nyújtani a diákoknak

Nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan szakmát válasszanak, ami a személyisé-
gükhöz, tudásukhoz jól illeszkedik
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Álláslehetőség Érden
A Konténer Hungária Kft. keres:

Lakatos munkatársat
– szakmai végzettséggel és tapasztalattal

Amit kínálunk:  versenyképes juttatási csomag,  
hosszú távú, stabil munkalehetőség,  

Amit keresünk:  precíz munkavégzés, megbízhatóság
Munkavégzés helye:  Konténer Hungária Kft. 2030 Érd, Fiastyúk u. 7.

Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu email címre vagy jelentkezzen 
telefonon a 061/200 8703 számon, munkanapokon 9 és 17 óra között.

Bővülünk, fejlődünk,
munkatársakat keresünk!
Nálunk mindenki  
megtalálja a számítását.

Magyarországon 1995 óta meghatározó szerepet betöltő 
kávé – üdítőital – snack automaták üzemeltetésével foglalkozó 
vállalatnál végbemenő dinamikus fejlődés miatt agilis, 
elkötelezett munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

 H Automata töltő
 H Beszerző, készletgazdálkodó
 H Elektronikai műszerész
 H Szerviz technikus
 H Betanított szerelő
 H Konyhai kisegítő

Amit kínálunk:
 H Stabil, hosszú távú munkahely
 H Versenyképes jövedelem
 H Dinamikus csapatban
 H Szakmai fejlődés lehetősége
 H Díjmentes betanítás és képzés

Tervezzük  

együtt a jövőt!

Küldje el jelentkezését a logisztika@vendomat.hu címre.
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MOZGÓBOLTI ÉRTÉKESÍTÉSRE 
ELADÓKAT KERESÜNK!

A Family Frost K�  eladó partnereket keres mélyhűtött 
termékek gépkocsiról történő értékesítésére, 

Sóskút és vonzáskörzetéből.
Heti öt napos, vagy akár csak hétvégi 
munkarendbe (jövedelem kiegészítés).

  AMIT ELVÁRUNK ÖNTŐL:
• Jó kommunikációs készség
•  B kategóriás jogosítvány,

 vezetési gyakorlat
Előny: Kereskedelmi, eladói tapasztalat
AMIT NYÚJTUNK:
•  Egy multinacionális cég biztos háttere.
•  Versenyképes jövedelem!
•  Prémiumok!

Várjuk jelentkezését az elado@family-frost.hu
 e-mailcímen, vagy érdeklődjön a 
06-30-300-9113-s telefonszámon. 18
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MÉDIATANÁCSADÓ

Az

munkakörbe.

Amit kínálunk: 
•	 fix	alapbér	+	jutalék;	

•	 laptop;	

•	 telefon;	

•	 	rugalmas,	részben	otthonról	

is	végezhető	munka
Az	önéletrajzokat	a		

bela.kiss@maraton.hu  
e-mail	címre	vájuk.

Amit várunk:
•	 proaktív,	precíz,		

gyakorlatias	hozzáállás

fiatal,	lendületes	csapatába		
rugalmas,	kreatív,	önálló	kollégát	keres
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ÁLLÁST KÍNÁL

Élhajlító és árukiadó munkatársat 
keresünk. Önéletrajzokat várjuk az 
iroda@martonacel.hu e-mail címre.

*20098*

Érd, Asztalos utcába keresünk nyug-
díjas férfit, ház körüli munkák elvég-
zésére, illetve kertgondozásra. Bére-
zés: 1250 Ft/óra. 06-70-362-1550

*24006*

Józanéletű, jó fizikumú férfi munka-
társat keresünk temetkezési munka-
körbe. Tel.: 06-30-5100590

*22816*

Ipari kapukkal ás rakodástechnikai 
berendezésekkel foglalakozó 

érdi telephellyel rendelkező cég keres
AZONNALI KEZDÉSSEL 

szakirányú végzettséggel

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK.
Önéletrajzokat az attila.kobli@egd.hu 

e-mail címre kérjük megküldeni.

Előnyök az elbírálásnál: 
•  villanyszerelői-, műszerész- és/vagy 

lakatos tapasztalat 
• B kategóriás jogosítvány.

villanyszerelő és lakatos
kollégákat.

71 28 6 0

7688 C 288 C

100 84 33 17
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Érd Pára Príma 
és Érd Kálvin téri  

pékségünkbe 
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Amit kínálunk:
Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 

Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 
lehetőség,  betanítás.

Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

megjelölésével, elérhetőséggel a pékség 
vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, 

Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. és a 2030 
Érd, Kálvin tér 1. címen.

Érdeklődni lehet:  
Lecsek Zoltán Tel.: 30/228-9021

Büki Zoltán 30/465-6353

szakképzett PÉK  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat keresünk.
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Dinamikusan fejlődő logisztikai cég 
keres megbízható 

C, E kategóriás jogosítvánnyal 
multiliftes, konténer szállító  

autóra.

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óráig  
a +36/30/894-1074  

telefonszámon.

sofőröket, 
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Nyomdaipari termékek (újság) feldolgozására, 

hírlap feldolgozó
munkakörbe, munkatársakat keresünk.

Részmunkaidőben (napi 3 óra) végezhető,  
könnyű fizikai munka.  

Bejelentett munkaviszony és fix fizetés. 
Munkavégzés helye: 1225 Budapest,Campona u.1. 

(Harbor Logisztikai Park). 
Munkaidő: V.-P. 20,15-23,15-ig.  
(szombaton nincs munkavégzés)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
küldje el önéletrajzát  

a signummotor@gmail.com e-mail címre.

Driving Mobile Media Innovation
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www.prohuman.hu

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK 1 MŰSZAKOS MUNKARENDBE BUDAÖRSRE!

Ha érdekelnek a részletek, vedd fel velünk a kapcsolatot:       
06- 70-685-1712  vagy 06-20-665-5056

Feladatok:
• Küldemények, csomagok szortírozása 
• Kézi anyagmozgatás

Amit kínálunk:
•  Versenyképes alapbér + műszakpótlék + jelenléti bónuszok
• Hosszú távú munkalehetőség 

Munkaidő: 1 műszak (állandó éjszaka: 21:30-05:50)
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MUN KATÁRSAKAT KERESÜNK AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

MUNKARENd: 1 ill. 2 műszak (csak hétköznapokon)
Jelenlegi bérmegoszlás: bruttó 195.000 – 350.000 Ft/hó (22 munkanapos hónapot 
és 8 órás munkanapot tekintve)

JUTTATÁSOK:        
•	 Órabér + Teljesítményösztönzés %-os besorolással (munkakörtől függően) 
•	 Étkezési hozzájárulás
•	 Év végi jutalom (időarányosan)
•	 Egyszeri nyaralás hozzájárulás készpénzben (félévkor)
•	 Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)

JELENTKEZÉS:     
•	 Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00 -14.00 óráig)
•	 Önéletrajz megküldésével: e-mail  boszmet@t-online.hu
•	 Telefonon: 06 23 348 049 (8.00-14.00 óráig)

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

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Fickó 2–3 év körüli, jóindulatú, első 
találkozáskor félénk, de hamar ba-
rátkozásra hajlamos, kis-közepes 
testű, ivartalanított kan kutyus. Akit 
megkedvel, ahhoz ragaszkodik, kö-
veti. Szukákkal általában kijön, ka-
nokkal néha domináns.

Pihe kis-közepes termetű, 1,5–2 
év körüli szuka kutyus. Túláradó-
an kedves, mozgékony, eddigi éle-
tében nem sok törődésben része-
sült, ezért hálás minden jó szóért. 
Ivartalanítás után kertes házba 
költözne szívesen.
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

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

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Ingatlan
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ÉRD KÖZPONTJÁBAN,  
A SIKER ÜZLETHÁZBAN  

57 NM-ES 
 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 

KEDVEZŐ ÁR 
+KEDVEZMÉNY!

TELEFON: 
06-20-9153667

Jármű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
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Konténer

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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redőny

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16
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168839 ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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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.

19
41

75

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

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2. 
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

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

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
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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

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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NAGY ŐSZI GYÜMÖLCSLÉ 
ÉS LEKVÁR VÁSÁR!  

100%-os natúr préselt 
ALMALÉ, ŐSZILÉ-ALMÁVAL és 
MEGGYLÉ-ALMÁVAL 5 literes 

kiszerelésben, valamint  
EPER- és MEGGYLEKVÁR  

termelői áron megvásárolható!  
Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!  

Csupa-csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás. 

T:30/2721769, fINoMGYuMoLCSLE.hu
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Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

RAKTÁROS
munkatársat keresünk  

targoncavezetői engedéllyel,  
teljes munkaidőre.

B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat  

a zsindelybolt@t-online.hu
címre várjuk. 22
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Driving Mobile Media Innovation

JELENTKEZZEN MOST!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

... és hogy miért érdemes minket választani?

További információ: 

06 23 534 111

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

Bérfejlesztést 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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nÖVény

Érden szabolcsi szakember vállal fa és 
veszélyes fák szakszerű kivágását, tu-
ják visszavágását, sövényvágást, zöld-
hulladék elszállítással. 06-20-312-7676

*14886*

alBérletet KereS

Hölgy kiadó szobát keres. 06-23-
377-576

*26227*

alBérlet KÍnál

Különbejáratú szoba fürdőszoba 
használattal kiadó középkorú, egye-
dülálló nőnek hosszabb távra, ár 
megegyezés szerint. 06-20-344-7466

*25294*

Tetőtéri szoba kiadó konyha és für-
dőszoba használattal egy fő részére. 
Bérleti díj: 50 e Ft+rezsi. Azonnal be-
költözhető! 06-70-409-3869

*28502*

garáZS

Korall I társasházban, teremgarázs-
ban garázshely eladó 2,1 M Ft-ért. 
06-30-377-8034

*25634*

Érdi telephelyű kft keres rajzot isme-
rő, önállóan dolgozni tudó kőműve-
seket, segédmunkásokat. Szállás biz-
tosított. Kimagasló bérezés! Tel.: 06-
70-3925535

*20481*

KÖZleményeK

A Pro Iuventa Alapítvány Kuratóri-
uma köszönetet mond a 2017. évi 
SZJA 1% felajánlásáért, mely ösz-
szeget az Érd-parkvárosi reformá-
tus egyházközség gyermek- és ifjú-
sági munkájának támogatására for-
dítunk.

*27698*

oKtatáS

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

VállalKoZáS

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

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Ács-kőműves-tetőfedő munkák 
végzése, nyugdíjasoknak 27% ked-
vezménnyel. Hétvégén is. Garanciá-
val. 06-30/318-21-73.

*78115*

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

*72843*

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

*75836*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók novemberben 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722.

*22879*

VegyeS

Eladó gázpalack, vasrács ajtóra, hű-
tőszekrény, fagyasztóláda, számító-
gép, szőnyegek és sok más a lakás-
ból. 06-23-377-576

*26221*

Vásárolnék használt szerszámokat: 
hegesztőt, üllőt, satut, marószerszá-
mokat, esztergaszerszámokat, vídia-
lapkát, villáskulcsot, szőlődarálót és 
prést stb. T:06-30-242-8413, 06-30-
193-5354

*20693*

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

*01541*
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A kapufák nem  
velünk voltak
Hiába szerzett remek időben, a szünet előtt Ország Pé-
ter révén vezetést a Sárvár FC ellen az Érdi VSE, a má-
sodik félidőben két érdi kapufa mellett egy sárvári gól 
született, így 1–1-es döntetlennel zárult az Érdi VSE–
Sárvár FC mérkőzés az NB III Nyugati csoportjának 14. 
fordulójában.

Az elmúlt bajnokin ötödik 
sárga lapját begyűjtő Mojzer 
György nélkül fogadta a Sár-
vár FC-t az Érdi VSE az NB III 
Nyugati csoportjának 14. kö-
rében.

A házigazda higgadtan, 
ugyanakkor nagy lendülettel 
kezdte a találkozót, de az első 
helyzet mégis a Vas megyeiek 
előtt adódott, amikor Pallagi 
Botond labdavesztése után 
Varga Kevin tizennégy mé-
terről lőtt, de ezt Kertész Fe-
renc védte.

Ezt követően az érdiek is 
eljutottak néhány helyzetig, 
támadásban remek megoldá-
saik voltak, de Melczer Vil-
mos lövését védte Sásdi Bá-
lint, míg Koós Gábor lövései 
nem találtak kaput. A játék-
rész hajrájában a Sárvár is 
megszerezhette volna a veze-

tést, de Skriba Máté lövését 
Ország Péter és Pallagi Bo-
tond közös erővel szögletre 
blokkolta.

A szünet előtti utolsó pilla-
natokban azonban egy jobb 
oldali szögletvariáció után az 
érdiek a második hullámban 
érkező jobbhátvéd, Ország 
Péter góljával megszerezték a 
vezetést (1–0).

A második játékrészben 
továbbra is a hazaiak akara-
ta érvényesült, de igazán 
nagy gólszerzési lehetősége 
csak szűk egy óra játék után 
akadt a házigazdának, ami-
kor Melczer harcos labda-
szerzése után Gera jó har-
mincról borotválta le a bal 
oldali kapufát.

Aztán jött a hidegzuhany, 
egy bal oldali szabadrúgás 
után Horváth András révén 

szinte a semmiből egyenlített 
a Sárvár FC (1–1).

A hajrában az érdiek to-
vábbra is mezőnyfölényben 
játszottak, ám a kapott gól 
megfogta a csapatot, így az 
addigi sok jó megoldásból 
egyre kevesebb maradt, kö-
szönhetően a szinte teljes csa-
pattal védekező vendégeknek, 
akik saját kapujuk elé betömö-
rülve akadályozták meg a ha-
zai lehetőségeket. Az átlövé-
sekkel próbálkozó érdiek így 
is közel jártak a győzelemhez, 
de Melczer lövésénél a kapufa 
megint a Sárvárt segítette.

A végjátékban nem szüle-
tett több gól, így 1–1-es dön-
tetlen született.

– Álmoskásan kezdtünk, 
de az egész mérkőzésre jel-
lemző volt, hogy nem játszot-
tunk annyira jól, ezzel 
együtt uraltuk a meccset, 
megvoltak a helyzeteink, de 
sajnos pontrúgásból kap-
tunk egy gólt és vesztettünk 
két pontot – mondta az érdi-
ek gólszerzője, Ország Péter.

– Belealudtunk a meccs-
be, bent maradtunk az öltö-
zőben. A saját butaságaink 
miatt volt helyzete a Sár-

várnak, de harminc perc 
után próbáltunk mögéjük 
menni a széleken és volt né-
hány jól sikerült átlövésünk 
is. Ma is jobban fociztunk, 
mint az ellenfél, de úgy 
éreztem, kissé hangulatta-
lan mérkőzés volt. Ezt a 
meccset le kellett volna hoz-
ni egy-nullra – fogalmazott 
Limperger Zsolt.

Az Érdi VSE legközelebb 
november 17-én, 13 órakor a 
Komárom VSE vendégeként 
folytatja szereplését az NB 
III Nyugati csoportjában.

QQ Domonkos Bálint

Két érem és értékes tapasztalatok
Egy ezüst- és egy bronz-
érmet szereztek az érdi 
úszók a százhalombattai 
rövidpályás országos baj-
nokságon. Az Érdi Úszó 
Sport Kft. hat versenyzője 
31 egyéni számba adta le 
nevezését, valamint két 
férfi váltót is indítottak.

Mivel Barócsai Petra 
nem nevezett az esemény-
re, így három felnőttel, Joó 
Sárával, Jánosi Kristóf-
fal és Kovács Benedekkel, 
illetve három fiatallal, a 
2003-as Jankó Donáttal, a 
2004-es Tohl Patrikkal, 
valamint a 2005-ös születé-
sű Ángyán Mátéval vágott 
neki a rövidpályás orszá-
gos bajnokságnak az Érdi 
Úszó Sport Kft.

Az első napon két A- és 
egy B-döntős eredményig 
jutottak az érdiek, akik kö-
zül 100 háton Kovács Bene-
dek negyedik, 100 vegyesen 
Joó Sára ötödik lett, míg 
Jánosi Kristóf 50 gyorson a 
B-döntőben harmadik, így 
összesítésben tizenegyedik 
lett, míg a fiatalok is kipró-
bálhatták magukat az erős 
mezőnyben.

Aztán a második napon 
Joó Sára 200 vegyesen is 
döntőzött, végül Jakabos 
Zsuzsanna, Verrasztó 
Evelyn és Sebestyén Dalma 
mögött a negyedik helyen 
zárt, míg Jánosi Kristóf az 
50 pillangó B-döntőjében lett 
negyedik. Az érdiek Kovács 
Benedek, Jankó Donát, Já-
nosi Kristóf, Tohl Patrik ösz-
szeállítású 4×50 méteres 
férfi vegyes váltója tizedik 
helyen végzett.

Ezt követően a harmadik 
nap meghozta az első érdi 
érmet is: Kovács Benedeket 
200 háton csak Telegdy 
Ádám és Földházi Dávid 
előzte meg, így bronzérmet 

szerzett. 100 gyorson Joó 
Sára hetedikként ért célba.

A záró versenynapon is ju-
tott egy érem az Érdi Úszó 
Sport Kft.-nek, miután Joó 
Sára szoros csatában ezüst-
érmes lett Szilágyi Liliána 
mögött 100 méter pillangón, 
emellett Kovács Benedek 50 
háton az ötödik helyet sze-
rezte meg.

Az érdiek két éremmel, il-
letve hét döntős helyezéssel, 
280 pontot gyűjtve a 18. he-
lyen zártak az egyesületek 
rangsorában.

A verseny részletes ered-
ményei megtekinthetőek az 
erdmost.hu oldalon.

QQ Domonkos

Joó Sára ezüstérmet szerzett Százhalombattán  (Fotó: Domonkos Bálint)

Hiába Ország Péter gólja (zöldben), nem tudott nyerni az Érdi VSE a Sárvár ellen  (Fotó: Balogh István)

Röplabda
3:0-s vereséget szenvedett az MTK Budapest vendégeként a női 
röplabda NB II Közép csoportjának hetedik körében a Delta RSE 
Érd. Dömötör-Mátrai Beáta lányai nagyot küzdöttek az első két 
játszmában, de sem az első, sem a második felvonás hajráját 
nem bírták jól, így 25:23-mal és 26:24-gyel kétszettes előnybe 
került a házigazda kék-fehér csapat, majd az utolsó szettet si-
mán, 25:13-ra hozta a fővárosi alakulat, amely megtörte az érdiek 
kétmeccses győzelmi szériáját, s három játszmában győzött.

Kosárlabda
Hazai pályán, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnoká-
ban fogadta a listavezető Közgáz SC A csapatát a BKG-VMG DSE 
férfi kosárlabda-együttese az NB II Közép B-csoportjának ötödik 
fordulójában. Az érdiek jól kezdtek, s ugyan az első negyedben 
hárompontos hátrányba kerültek, de a nagyszünetre ledolgoz-
ták a különbséget. A fordulás után pedig a harmadik tíz percet 
meg is nyerték egy ponttal, de a hajrát nem bírták, így végül ki-
élezett találkozón 80–71-es vereséget szenvedtek.

Birkózás
November 10-én és 11-én Szigetszentmiklós adott otthont a 
szabadfogású birkózók országos diákolimpiai döntőinek, ahol a 
sportolók iskolájukat képviselve léptek szőnyegre. A közel 350 
versenyzőt felvonultató viadalon a serdülők között 85 kilo-
grammban szereplő Nagy Gergely eredményes birkózással – kö-
töttfogású harmadik helye után – szabadfogásban is a dobogó 
legalsó fokára állhatott fel.

Vívás
Három érmet szereztek az Érdi Torna Club párbajtőrözői a bajai 
rendezésű szabadidős viadalon, a Dr. Pósta Sándor-emlékverse-
nyen. Az érdiek tizenkét indulója közül Partics Péter a nyolcvan 
résztvevőt felvonultató felnőtt férfiak versenyében az előkelő 
harmadik helyet szerezte meg, míg a nőknél Csomós Flóra negy-
venegy induló közül lett aranyérmes. Mellettük a serdülőknél 
még Hajdu Laura Nóra állhatott dobogóra, hiszen tizenkilenc in-
duló között lett harmadik korosztályában. Q DB-PP

RÖVIDPÁLYA
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Fordulatok, küzdés, győzelem
Egészen fordulatos mérkőzést vívott a norvég Storha-
mar ellen az EHF-Kupa harmadik selejtezőjének első 
meccsén az ÉRD, amely ötgólos hátrányból felállva győ-
zött 29–28-ra.

Kissé görcsösen, sok hibá-
val kezdte a Juhász Gabriel-
lát és Heidi Lökét is a sorai-
ban tudó norvég Storhamar 
elleni mérkőzését az ÉRD, 
hiszen az első percekben 
Chana Masson védése mel-
lett Kiss Nikolett és Marketá 
Jerábková is csak a kapufát 
találta el, míg a túloldalon a 
skandinávok hozták a preci-
zitásukat, s megléptek három 
góllal. Ezt követően ugyan az 
ÉRD-nek is volt egy jobb peri-
ódusa, de az ex-győri beálló, 
Löke vezetésével tovább nö-
velte a különbséget a norvég 
csapat, így Szabó Edinának 
a 14. percben időt kellett kér-
nie.

A folytatásban azonban a 
házigazda egyre inkább ösz-
szekapta magát, így Marketá 
Jerábková és Szabó Laura 
remeklésének köszönhetően 
a szünetben csak két góllal 
vezetett a Storhamar (12–14).

A fordulás után néhány 
perc alatt nagyon közel ke-
rült az egyenlítéshez Szabó 
Edina csapata, de Jovana 
Kovacsevics gólja és Julie 
Foggea védései után ismét a 
norvégok léptek meg. Azon-

ban Jelena Lavko és Kova-
csevics termelték a gólokat, 
így a játékrész derekán Ko-
vacsevics már tényleg 
egyenlített (20–20), sőt, nem 
sokkal később Coralie Las-
source lerohanásgólja után 
a mérkőzésen először veze-
tett az ÉRD (22–21)!

Ezt követően is úgy tűnt, 
hogy az ÉRD akár megléphet 
és egy nagyobb arányú győ-
zelmet is arathat, de a török 
játékvezetők sokszor érthe-
tetlen ítéleteit remekül ki-
használta a Storhamar, 
amely Betina Riegelhuth 
vezetésével az utolsó hat 
percre kétgólos előnnyel ér-
kezett (25–27).

Ezt viszont ledolgozta a 
házigazda. Az igazi fordula-
tok pedig csak ezután jöttek, 
az utolsó perc előtt néhány 
pillanattal Coralie Lassour-
ce ismét megfordította a 
meccset (29–28), őt pedig 
honfitársa, Julie Foggea kö-
vette egy remek védéssel, 
így az ÉRD 29–28-ra meg-
nyerte a mérkőzést!

– Remekül kezdtünk, azt 
csináltuk, amit megbeszél-
tünk, és megpróbáltunk mi-

nél több góllal vezetni, de 
húsz perc után az Érd visz-
szajött és megmutatta, hogy 
egy jó csapat. A második já-
tékrészben nagyot harcolt 
mindkét csapat. Megpróbál-
tuk a legjobbunkat nyújtani. 
Vezettünk öt góllal is, mégis 
kikaptunk eggyel, de jövő 
vasárnap ismét találkozunk 
– mondta Arne Senstad, a 
Storhamar szakvezetője.

– Jól kezdtük a meccset, 
vezettünk öt góllal is. Tud-
tuk, hogy az ÉRD egy ke-
mény csapat, jó játékosai 
vannak, ezért nekünk is na-
gyon fel kellett készülnünk a 
meccsre. A második félidő-
ben nagyon könnyen lőtték a 
gólokat, mi pedig nem ját-
szottunk úgy, ahogy tudunk, 
így nem tudtuk megtartani a 

vezetést, de nagyon készü-
lünk a jövő vasárnapi vissza-
vágóra – értékelt Heidi Löke.

– Nagyon jól kezdte a 
meccset a Storhamar, a mi 
csapatunk ugyan nagy ha-
gyományokkal rendelkezik 
az EHF-Kupában, de ez a 
mostani csapat mégis megil-
letődötten kezdett. Mi is tud-
tuk, hogy az ellenfél is na-
gyon erős játékosokból áll, 
Heidi Lökét sem kell bemu-
tatni senkinek, de sok más 
jó játékosuk van. Fantaszti-
kusat küzdött a csapatom a 
győzelemért, amire büszke 
lehet. Köszönjük a közön-
ségnek ezt a fantasztikus 
hangulatot, rég volt ilyen. 
Nagy meccs volt, nagyot 
küzdöttek a csapatok. Mi is 
készülünk a visszavágóra, 

hiszen még csak az első fél-
idő telt le – nyilatkozta Sza-
bó Edina.

– A kezdetektől kemény 
meccs volt, nagyon készül-
tünk, de védekezésben sok 
hibát vétettünk. Utána hall-
gattunk Edinára és a szur-
kolók is belehajszoltak min-
ket abba, hogy a legjobbun-
kat nyújtsuk. Remélem, a 
visszavágó is ilyen kemény 
lesz – mondta Jovana Kova-
csevics, az ÉRD átlövője.

A visszavágót november 
18-án, 18 órakor rendezik a 
norvégiai Hamar városá-
ban.

Az ÉRD DVSC Schaeffler 
elleni Magyar Kupa-mérkő-
zését lapzártánk után ját-
szották.

QQ Domonkos

Fényes évet zárt Krajnyák
Két ezüstérmet szerzett az utolsó, tbiliszi Világkupa 
állomáson az UTE érdi kerekesszékes vívója, Kraj-
nyák Zsuzsanna, aki a tőrözőknél egyéniben és csa-
patban is második lett, míg a párbajtőrözőknél kilen-
cedik helyen zárt.

Krajnyák Zsuzsanna hi-
bátlan mérleggel, öt győze-
lemmel kezdte az év utolsó 
Világkupa állomását, hiszen 
a tőrözők A-sérültségi kate-
góriájának hatfős csoportjá-
ból öt győzelemmel, elsőként 
jutott tovább. A 29 indulót 
felsorakoztató mezőnyben 
így a 32 között erőnyerő volt, 
a nyolcaddöntőben pedig a 
török színekben versenyző 
Elke Lale Van Acherberget 
múlta felül 15–6-ra. A nyolc 
között az orosz Alena Evdo-
kimovát 15–11-re, az elődön-

tőben honfitársát, Hajmási 
Évát kiélezett meccsen 15–
14-re győzte le, azonban a 
döntőben a kínai Gu Ha-
iyantól 15–8-ra kikapott, 
így ezüstérmet szerzett.

A párbajtőrözők csoportjá-
ban négy győzelemmel és két 
vereséggel zárt, majd a főtáb-
lán könnyed, 15–2-es győzel-
met aratott a spanyol Begona 
Garrido ellen, azonban a 
legjobb tizenhat között kika-
pott a kínai Zou Xufengtől, 
ezáltal összesítésben a kilen-
cedik helyet szerezte meg.

Krajnyák harmadik ver-
senyszáma a tőrözők csa-
patversenye volt, ahol Haj-
mási Évával és Mező Boglár-
kával meneteltek. A mieink 
előbb a grúzokat 45–35-re, 
majd az oroszokat 45–14-re 
múlták felül, azonban a dön-
tőben az olaszok 45–35-re 
legyőzték a magyarokat, így 
Krajnyákék a csapatver-
senyben ezüstérmesek let-
tek.

Krajnyák az idei Világku-
pa öt állomásán összesen tíz 
érmet szerzett. A mostani 
két érem mellett Egerben, 
Montreálban és Pisában a 
tőrözőknél egyéniben zárt 
az élen, míg Egerben a pár-
bajtőrcsapattal is elsőként 
végzett. Montreálban emel-

lett a párbajtőrözőknél lett 
ezüstérmes. Egerben és Var-
sóban egyaránt harmadik-
ként, míg utóbbinál a tőrö-
zőknél is a dobogó legalsó 
fokán zárt.

Az UTE érdi parasportoló-
ja idén még az olaszországi 
Terniben rendezett Európa-
bajnokságon a tőrözőknél 
harmadik, a párbajtőrözők-
nél ötödik lett. Q Domi

Krajnyák Zsuzsanna az idei Világkupa öt állomásán összesen tíz ér-
met szerzett  (Forrás: facebook/Krajnyák Zsuzsanna)

ÉRD–STORHAMAR (NORVÉG) 29–28 (12–14)
Érd, 1600 néző. V: Hatipoglu, Simsek (törökök)
ÉRD: Janurik – Krpezs-Slezák 5 (1), Kiss N., Tóth G., SZABÓ L. 3 (1), 
JERABKOVÁ 6, C. Lassource 2. Csere: Foggea (kapus), Schatzl Nata-
lie, KOVACSEVICS 7, Gávai 1, LAVKO 5. Vezetőedző: Szabó Edina. Ki-
állítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1.

Jelena Lavko rendkívül fontos gólokat szerzett a Storhamar ellen  (Fotó: Boros Sándor)
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