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Iparos u. 5 INTERSPAR

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

iskola előtti szűrővizsgálat,jogosítvány, szemészeti munkaalkalmassági vizsgálat, 
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Tanácstalan? Válassza exkluzív 
ajándékutalványaink egyikét!

Ha ékszer kell, Marcell kell!
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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Ünnepi hangulatba  
hoztuk árainkat!

Arany -30%, ezüst -20%
készpénzfizetési kedvezménnyel!

Törtarany beszámítás 13.000 Ft/gr!!!
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SZÁRAZ tűzifa  
egész évben  

folyamatosan.  
Rönkben, ömlesztve, 

kalodában.

Óriási választék,  
kedvező árak.

„Tánciskolában sem tudtam lépegetni, viszont jól táncolok”
Interjú George Kégl festőművésszel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 47. szám    2018. december 5.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Fel lobbantak az első adventi gyertyalángok
A karácsonyig tartó négy hét a Mes-

siás születése előtti várakozást idézi 
és felkészülés az ünnepre. Érden már 
hagyománya van a közös adventi gyer-
tyagyújtásnak. Az ünnepi pillanatra a 
Szepes Gyula Művelődési Központ ál-
tal szervezett koncerteken hangolód-
hattak a résztvevők: a Görömbő Kom-
pánia interaktív betlehemes játékát, 
majd a Kolompos együttes adventi kon-
certjét láthatták-hallhatták a gyere-
kek és felnőttek, akik a hideg, szeles 
idő dacára megtöltötték a padokat, 
széksorokat. Hat órakor T. Mészáros 
András polgármester meggyújtotta az 
első gyertyát (képünkön). Köszöntőjé-
ben azt hangsúlyozta: az adventi idő-
szak arról szól, hogy az ember szíve 
legyen készen arra, mikor eljön a kará-
csony. Az ünnepi gyertyagyújtást kö-
vetően véget ért a városi program, de 
lesz folytatás: december 16-án ingye-
nes családi délutánt tartanak a Szepes 
Gyula Művelődési Központban, gyer-
mekelőadásokkal, kézműveskedéssel.
 n 19. oldal

Megbeszélni közös ügyeinket

Múlt csütörtökön közmeghallgatást tartott az önkor-
mányzat. Az érdiek többek közt a vízelvezető árkok 
karbantartásával, a közvilágítással, a parkolással, az 
artézi kúttal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, illet-
ve fejtették ki észrevételeiket.  n 3. oldal

Ingyen tüzelő négyszáz családnak

Akik korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentés-
ben, és október 15-ig bejelentették igényüket, 12 ezer 
forint értékben kapnak tüzelőanyagot. Érden közel 
négyszáz család élhet ezzel a lehetőséggel – jelentet-
te be T. Mészáros András polgármester.  n 7. oldal

„Örüljünk együtt a fénynek”

Első ízben tartottak hanuka ünnepséget Érden, a Duna-
menti Zsidó Kulturális Egyesület szervezésében. A de-
cember 2-ai gyertyagyújtásnak a Parkvárosi Közösségi 
Ház adott otthont; a hanukia első gyertyáját T. Mészáros 
András polgármester gyújtotta meg.  n 18. oldal

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

Amennyiben Ön az akciónkban részt vevő teljes áras Summit iQ i2400 CIC hallókészüléket vásárol, akkor a hallókészülék árából 
biztosított kedvezmény mértéke megegyezik az Ön életkorával. Maximális kedvezmény mértéke 80%.  Akciónk 2018. nov. 5. és dec. 14.  
között a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben. 

A maximálisan adható kedvezmény 80%

Mélyhallójárati hallókészülék, 
a legtöbb fülben láthatatlan.

Életkor = Kedvezmény a hallókészülék árából
Készüljön velünk a karácsonyra!

Ahány éves, annyi % kedvezményt adunk
mélyhallójárati hallókészülékünk árából

DECEMBER 14-ig

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

Érd, Budai út 28.
06 30 825 9274 • 06 23 362 351
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Elektromos fűtés 
gáz helyett!

• norvég minőségi termék
• 5 év cseregarancia
• országos házhozszállítás
• folyamatos raktárkészlet
• gazdaságos működés
• most már wifi-s kivitelben is elérhető!

FA, MŰANYAG, ÉS ALU NYÍLÁSZÁRÓK, BELTÉRI AJTÓK,  
ÁRNYÉKOLÁS- ÉS KAPUTECHNIKA

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos utca 30.  

06-70/608-0808 • erd@ema.hu 23
37

84

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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Megbeszélni közös ügyeinket
2017-ben megtörtént a csatornaberuházás elszámolása, 
idén le is zárult a projekt, a társulat hamarosan elszá-
mol a tagokkal; az elszámoló leveleket több részletben 
postázzák, az első adag még az idén megérkezik – jelen-
tette be Simó Károly alpolgármester az önkormányzat 
november 29-ei éves közmeghallgatásán, amit a Polgá-
rok Házában tartottak.

Simó Károly lapunknak 
elmondta: akik időben telje-
sítették befizetéseiket, és 
nem maradtak adósok a tár-
sulatnak, azok már decem-
berben megkapják az értesí-
tést, akik elmaradtak, ké-
sőbb kapják meg az elszámo-
lást, mivel ott még szükség 
van különféle számításokra.

A közmeghallgatáson el-
sőként a 2018-as évben vég-
rehajtott, illetve folyamat-
ban lévő fejlesztéseket is-
mertették Simó Károly és 
Bács István alpolgármeste-
rek. Mint elhangzott, ezek 
zömmel a Modern Városok 
program keretében zajlot-
tak, zajlanak: útépítések, 
csapadékvíz-elvezetés, a zá-
portározó kialakítása, ipari 
és gazdasági övezet létreho-
zása, a szakorvosi rendelő 
régi szárnyának újjáépítése 
és több óvoda felújítása – 
ezek vagy befejeződtek, 
vagy a munkálatok a vége 
felé közelednek. Az orvosi 
rendelők felújítása is lezárul 
hamarosan: a Fehérvári út–
Bagoly utca sarkán jövő 
nyárra felépül az új létesít-
mény, amely gyógyszertárat 
is magában foglal majd.

Szó esett a hamarosan in-
duló projektekről is: várha-
tóan tavasszal megkezdőd-
het a Batthyány iskola épít-
kezése, a nulladik ütemmel 

– egy új birkózócsarnok épí-
tésével –, valamint a Feny-
ves-parkvárosi iskolakomp-
lexum és a Kós iskola építke-
zése is. A kameraprogramot 
is továbbfejleszti az önkor-
mányzat. Fontos még meg-
említeni, hogy január 2-án 

megkezdi működését az Érdi 
Járásbíróság, egyelőre a 
Felső utca 43. szám alatt.

Az alpolgármesterek ki-
tértek arra is: a beruházások 
megvalósítását sok esetben 
késleltette, illetve késlelteti, 
hogy a közbeszerzések ered-
ménytelenül zárultak, így 
újra ki kellett írni azokat.

A lakók többek közt a víz-
elvezetéssel, forgalomkorlá-
tozással, a vízelvezető árkok 
karbantartásával, a közvilá-
gítással, a parkolással, az 
újrafúrt artézi kúttal kap-

csolatban tettek fel kérdése-
ket, illetve fejtették ki észre-
vételeiket.

Ezekre Simó Károly alpol-
gármester reagált. Mint el-
mondta, Érd belvárosából 
egy felmérés szerint kétezer 
parkolóhely hiányzik, ezen a 
helyzeten enyhíteni csak fi-
zetős parkolóház létesítésé-
vel lehetne – ezt azonban 
csak akkor lehetne megépí-
teni, ha a városközpont többi 
részén is fizetőssé tennék a 
parkolást –, amit viszont az 
érdiek zöme, az eddigi visz-

szajelzések alapján nem tar-
tana elfogadhatónak. Simó 
Károly hangsúlyozta: nincs 
napirenden és nem is tervezi 
a városvezetés a fizetős par-
kolás bevezetését. Az alpol-
gármester utalt arra is: elő-
zetes ígéretek szerint Érd 
felső vasútállomásnál P+R 
parkoló épülhet a jövőben, 
vasúti beruházással.

A közvilágítással kapcso-
latos észrevételekkel kap-
csolatban Simó Károly el-
mondta: a LED-es izzók ta-
karékosabb üzemeltetést 

tesznek lehetővé, a szakem-
berek szerint fényük megfe-
lelő, arra azonban valóban 
nagyobb figyelmet kell fordí-
tani, hogy a lombkorona ne 
takarja el a fényforrást. 

A helyi építmény- és telek-
adó mértékét kifogásoló kér-
désre Simó Károly úgy felelt: 
Érd e tekintetben a közép-
mezőnyben foglal helyet, rá-
adásul az önkormányzat a 
lakóknak kedvezményeket 
is biztosít.

Érkezett kérdés a nyáron 
újrafúrt artézi kúttal kap-

csolatban is, az ezzel kap-
csolatos tájékoztatást Zsir-
kai Lászlótól, az Érdi Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatójától kapta meg az 
érdeklődő. Mint elhangzott: 
az új kút 900 méter mélység-
ről hozza fel a vizet, hozama 
340 liter/perc, hőfoka 44 Cel-
sius-fok. (A régi, nagyon 
rossz állapotban lévő kút 
800 méter mélységről 320 li-
ter/perc vízhozammal 42 fo-
kos vizet hozott fel.) Az új 
kút vizének minősítési eljá-
rása már megkezdődött. 

Azokra a felvetésekre, mi-
szerint Érden inkább utat, 
járdát kellene építeni, és 
nem pedig sportközponto-
kat, Simó Károly hangsú-
lyozta: sem az Ercsi útra 
tervezett létesítmény, sem 
az Aréna mellett épülő jég-
csarnok nem önkormányza-
ti forrásból épül– nincs szó 
tehát arról, hogy ezek az út- 
és járdaépítésektől vennék 
el a pénz.

Simó Károly egyetértett 
azzal a lakossági észrevétel-
lel, hogy több gyalogátkelőre 
lenne szükség a Bajcsy-Zsi-
linszky úton; mint mondta, 
tervezik, hogy az orvosi ren-
delők, egyéb intézmények 
környékére újabb zebrákat 
festenek fel, és utalt arra is, 
hogy ezen a főútvonalon ál-
landó sebességmérést is ter-
veznek.

Érkezett kérdés azzal 
kapcsolatban is, hogy 
Parkvárosban miért nem 
épült zajvédő fal végig az 
M7-es mentén, miért csu-
pán egy-két ponton. Simó 
Károly elmondta: ebben az 
ügyben többször egyeztet-
tek már a NIF Zrt.-vel, és 
úgy tűnik, eredményesen: 
a NIF beemelte költségve-
tésébe ezt a tételt, és amint 
lehetőségük nyílik rá, befe-
jezik a zajvédő falak telepí-
tését.

A közmeghallgatáson fel-
merült kérdésekre 15 napon 
belül írásban is válaszol a 
Polgármesteri Hivatal. A 
kérdések és az azokra adott 
írásos válaszok elérhetőek 
lesznek az erd.hu honlapon.

QQ ÁdÁm K.

A lakók sok más mellett a vízelvezető árkok karbantartásával, a közvilágítással, a parkolással, a csator-
naelszámolással kapcsolatban tettek fel kérdéseket
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Magyar tájkép festőportréval, keretek nélkül
Az érdi családi ház őriz valamit az egykori családi fé-
szek hangulatából, a terek, a tárgyak félreérthetetlenül 
emlékeztetnek egy hajdanvolt életformára – nem hival-
kodással, hanem egyfajta több száz évet átfogó családi-
as légkörrel. Ahogy George Kégl is őriz valamit megjele-
nésében, apró gesztusaiban – ahogy például azonnal 
begombolja a zakóját, ha föláll a székről, a fotelből – a 
generációról generációra öröklődő hagyományokból, 
életformából. Kégl György, mert nevezhetjük így is, fel-
nőttként fedezte föl magyarságát, amit ősei egyszer már 
jóval korábban önként vállaltak föl. Az egykori arisztok-
rata család sarját Érden festőművészként – ami még 
magyarságánál is újabb keletű, hiszen mindössze jó fél 
évtizede fogott ecsetet – ismerhettük meg, a városi galé-
riában az év elején láthattuk képeit, amelyekről méltató-
ja, Szalay Ágnes művészettörténész azt mondta: „egy-
szerre mutatják a valóság nyugtalan lüktetését és mö-
götte a tűnődés csendjeit”, szerinte Kégl György ízig-vé-
rig kortárs alkotó, aki észreveszi és felmutatja a minket 
körülvevő világ szépségét.

n  M. Nagy Péter

– A Kégl név német eredet-
re utal. Ősei mikor kerültek 
Magyarországra?

– A család az 1700-as évek 
közepén vagy még koráb-
ban már ismert volt Po-
zsonyban, volt köztük 
gyógyszerész, katonatiszt, 
birtokos, tisztviselő. Én az 
úgynevezett csalai ág le-
származottja vagyok, ük-
apám – szintén György – vá-
sárolta meg a Székesfehér-
vár határában lévő Csala-
pusztát a Nádasdyaktól 

egyéb birtokai mellé. A csa-
lád vagyonát ő alapozta meg 
nagybirtokosként, emellett 
jelentős közéleti szerepet is 
játszott a megyében – az 
1870-es években országgyű-
lési képviselő is volt –, az ő 
jelentős anyagi hozzájáru-
lásával alapították a megye 
mai kórházának az elődjét, 
amit az iránta való tisztelet-
ből neveztek el Szent 
Györgyről. Az adakozó föld-
birtokos érdemei elismeré-
séül kapta I. Ferenc József-
től az 1600-as években szer-
zett nemesi cím megerősíté-
séül a csalai előnevet.

– A köz szolgálata, a jóté-
konyság öröklődött a csa-
ládban. Úgy tudom, tagja a 
Máltai Lovagrendnek.

– Már az édesapám és a 
keresztapám is tagja volt a 
rendnek. Nagyon szép az itt 
végzett önkéntes segítő 
munka. Az eredeti Máltai 
Lovagrend több mint ezer 
éve foglalkozik jótékonyság-
gal. Magam is részt vettem 
már mozgássérült gyerekek 
táboroztatásában, zarán-
dokutak szervezésében.

– Csalapuszta volt hát a 
családi fészek, amit 1876–78-
ben építtetett Kégl György, 
nem is akárkinek a tervei 
alapján…

– Igen, édesapám még ott 
született 1937-ben. A kas-
télyt Hauszmann Alajos, a 
korszak kiemelkedő építé-
sze tervezte, akinek nevéhez 
egy sor fővárosi középület, 
egyebek között a New York-
palota is fűződik, de az ő ter-
vei alapján épült a család 
három budapesti palotája is, 
amiből kettő, a Döbrentei ut-
cai és az Andrássy úti még 
ma is áll, a Szép utcai a há-
borúban elpusztult.

– Lassan a csalai kastély is 
az enyészeté lesz, ha nem 
történik vele valami.

– Ezen mi már csak sajnál-
kozni tudunk, tenni nincsen 
módunk semmit, Magyaror-
szágon a rendszerváltáskor 
nem adták vissza a kastélyo-
kat, ingatlanokat, de még az 
erdőket sem, csak a termő-
földre vonatkozott a kárpót-
lás. A háború végén, amikor 
közeledtek az oroszok Fe-
hérvárhoz, a nagyszüleim, 
amit lehetett, fölpakoltak né-
hány szekérre és Ausztriába 
menekültek. A háború végén 
még visszatértek, s megpró-
bálták rendbe hozni a kifosz-
tott, lepusztult épületet, amit 
az oroszok hadikórháznak 
használtak. Miután a politi-
kai helyzet 1949-ben az is-
mert fordulatot vette, a csa-
lád végleg elhagyta az or-
szágot. A kastély az akkori 
forgatókönyv szerint állami 
tulajdonba került, a Csákvá-
ri Állami Gazdaság használ-
ta egészen addig, míg az 
1980-as évek közepén, még 
bőven a rendszerváltás előtt 
megindult a kastélyok priva-
tizálása. Különböző tulajdo-
nosok után – akiknek sosem 
volt pénzük és szándékuk a 
helyrehozatalra, a méltó 
hasznosításra – egy német 
befektető kezébe került, aki 
nagy terveket szőtt, de elfo-
gyott a pénze, a műemlékvé-
delmi hatóság annyit tudott 
elérni, hogy a tetőt megjavít-
sák a teljes pusztulást meg-

előzendő. Így csak remény-
kedhetünk, hogy ez az építé-
szetileg is értékes épület 
egyszer újjászülethet.

– Német ősök, időközben 
magyarrá vált család – de ön 
már külföldön született és 
nőtt fel. Hogyan határozza 
meg önmagát?

– Az őseim 400 éve ebben 
az országban éltek, magyar-
nak vallották és érezték ma-
gukat. De a nagyapám fele-
sége német volt, apámé, azaz 
édesanyám ugyancsak. Rá-
adásul én már Párizsban 
születtem. Később apám 
nemzetközi pénzügyi terüle-
ten dolgozott, sokat utazott, 
így Londonba költöztünk, 
utána következett Ausztria, 
aztán Németországban, 
majd Olaszországban tanul-
tam. Európai polgárként 
nőttem föl, magyar szót csak 
akkor hallottam, ha apám 
régi családi ismerősei láto-
gattak hozzánk. Franciául, 
angolul, németül és olaszul 
is anyanyelvi szinten beszé-
lek, s már magyarul is, pedig 
azt csak felnőttként kezdtem 
tanulni. Azóta még az orosz-
ba is belekóstoltam baráta-
im legnagyobb megrökönyö-
désére, de nekem meggyőző-
désem, hogy minden újabb 
nyelv ismerete gazdagabbá 
tesz. De túl a tanulás szor-

George Kégl őriz valamit megjelenésében, apró gesztusaiban a generációról generációra öröklődő ha-
gyományokból, életformából
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galmán, a nyelvekhez szen-
vedély is kell. Ahogyan a 
nőkhöz is. Otthon egyébként 
németül és magyarul beszé-
lünk a lányaimhoz.

– Maradjunk egyelőre a 
magyarnál. Mikor és miért 
kezdett el érdeklődni ősei ha-
zája és nyelve iránt?

– A rendszerváltáskor 
apám üzletemberként eljött 
körülnézni, vele 
jöttem én is. Meg-
tetszett, amit itt 
láttam, számomra 
is kínálkoztak le-
hetőségek a rek-
lámszakmában – 
grafikusként vé-
geztem Düssel-
dorfban –, itt ra-
gadtam, megtanul-
tam mag yarul, 
megnősültem, lete-
lepedtem. S kezd-
tem rátalálni a ma-
gyarságomra, erre 
otthon nem volt le-
hetőségem. Tuda-
tosan építettem 
újra identitásomat, 
mindent, ami ezzel 
kapcsolatos, törté-
nelmet, irodalmat, művé-
szetet felnőttfejjel ismertem 
meg. Én az iskolában nem 
Petőfiről, József Attiláról ta-
nultam, hanem La Fontaine-
ről, Baudelaire-ről. Nekem 
itt minden új volt. És a bará-
ti kört is fel kellett építeni. 
Ami azért most is nemzet-
közi inkább, de mára kiegé-
szült a magyarokkal is… 
Európainak gondolom ma-
gam ma is, a nemzetközisé-
get nem adtam fel, csak fel-
fedeztem hozzá a magyar-
ságomat.

– A festészettel való elköte-
leződöttség is egy ilyen felfe-
dezés eredménye?

– Ez a gyerekkorig nyúlik 
vissza. Mindig festegettem, 
mindig közel állt hozzám a 
rajzolás, végül is ehhez kö-
tődik a szakmám is. De ko-
molyan nem foglalkoztam 
ezzel. 2010 körül mondta a 
feleségem, hogy miért nem 
kezdek el komolyan festeni, 

akkor elmentem egy festőis-
kolába, 2013-ban kezdtem 
járni és 2015-ben már kiállí-
tásom volt egy budapesti 
magángalériában. Ennek 
az első tárlatnak is jó vissz-
hangja volt, önbizalmat 
adott, ösztönzött. Azóta fo-
lyamatosan festek, évi egy-
két kiállítást rendezek, ami 
jó alkalom megmutatni a 
közönségnek, hogy hol tart, 
mit csináltál az ember, fon-
tos kommunikációs eszköz-
nek gondolom művész és 
közönség között. Mára már 

vannak megrendeléseim is 
– ezek is fontos visszajelzé-
sek –, nemrég készült el pél-
dául egy nagyméretű ké-
pem a budapesti Duna To-
wer irodaház előcsarnoká-
ba. Ez nem jelenti azt, hogy 
a festésből meg tudnék élni, 
dolgozom egy befektetési 
alapnál, amely ingatlanok-
kal foglalkozik, és van egy 
saját cégem is, amelyik a 
rendezvényszervezés terü-

letén tevékenykedik. Lehet, 
hogy ezek elég száraz fel-
adatok egy művésznek, de 
számos példát találunk ha-
sonlóra: Samuel Beckett is 
élt egy ideig Párizsban tá-
nyérmosóként, Modigliani 
is polgári megélhetéssel 
próbálkozott, vagy például 
T. S. Eliot a Lloyd Banknál 
volt tisztviselő.

– Visszagondolva legutób-
bi érdi tárlatára három fő 
téma köré csoportosíthatók 
a művei: női aktok, portrék és 

csendéletek, tájak, illetve 
ezek kombinációi. A kiállítást 
megnyitó művészettörté-
nész így fogalmazta meg ezt: 
„Nagyon határozottan in-
tegrálja magába a 20. szá-
zad azon művészeti irányza-
tait, amelyek olyan módon 
próbálnak visszanyúlni a 19. 
század művészetéhez, hogy 
vállalják a figurativitást, a 
tájképfestészetet és a portré-
ábrázolást…”

– Valóban ezek a kedvelt té-
maköreim. Az aktfestésben 
például szerettem azt a kihí-
vást, hogy ne lépjem át azt a 
vékony mezsgyét, ami a női 
test esztétikumát az erotiká-
tól elválasztja, hogy a kép 
semmiképpen se legyen vul-
gáris. A portréfestésben pedig 
az a nagy feladat, hogy a kép 
ne csak egy arcot ábrázoljon, 
hanem képes legyen a modell 
karakterét megjeleníteni.

– Méltatói rendre kiemelik, 
hogy George Kégl olyan al-

kotó, aki a minket körülvevő 
világ szépségét akarja föl-
mutatni. Hogyan teszi mind-
ezt? – kérdezem a garázsban 
kialakított műteremben, 
ahol az autó inkább csak 
megtűrt vendég a festőáll-
vány és az egyéb művészeti 
kellékek, valamint az art 
deco garnitúra mellett.

– Figuratív, realisztikus 
stílusom van, ami talán a lon-

doni iskola névvel ille-
tett irányzattal roko-
nítható – jelenleg van 
épp Budapesten, a 
Nemzeti Galériában 
tárlata az ebbe a körbe 
sorolható Francis Ba-
connek, Lucien Freud-
nak –, expresszív rea-
lizmusnak mondanám, 
amit csinálok. Szere-
tem a már-már gátlás-
talanul erős színeket, a 
lendületes ecsetvoná-
sokat. De nem olyan 
értelemben vagyok re-
alista, hogy elvesznék 
a részletekben, a ma 
divatos hiperrealizmus 
távol áll tőlem, nem má-
solni akarom a látotta-
kat, hanem értelmezni. 

Olyan képeket szeretek feste-
ni – pontosabban szerintem 
csak olyat érdemes –, amiket 
az emberek szívesen akasz-
tanak a falra, én nem raktár-
ra akarok „termelni”. De való-
jában nem tudom behatárolni 
a művészetemet. A keretek 
csak zavarnak. Tánciskolá-
ban sem tudtam lépegetni, 
viszont jól táncolok, ha szaba-
don tehetem. Ugyanígy va-
gyok a zongorázással is. A 
magam örömére tudok jól ját-
szani. A szabadság nagyon 
fontos számomra.

Érdi tárlatán Szalay Ágnes művészettörténésszel és Kéri Mihállyal, a galéria vezetőjével
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Európai kalauz érdieknek
Bayer Zsolt telt ház előtt fejtette ki véleményét Európa 
jövőjéről múlt héten szerdán este a Parkvárosi Közössé
gi Házban, az Érdi és a Pest Megyei Fidelitas szervezé
sében tartott előadásán. A publicista szerint a jövőre 
esedékes európai parlamenti választáson választ kap
hatunk arra a kérdésre, Európa meg akarjae menteni 
az európai kultúrát és civilizációt vagy sem.

Bayer Zsolt kifejtette, a 
korlátlan migráció veszé-
lyezteti az európai kultúra és 
civilizáció fennmaradását. 
Ahogy beszédében ismertet-
te, Nyugat-Európában a 
main stream politika azt az 
álláspontot képviseli, hogy a 
demográfiai problémákra és 
a munkaerőhiányra a migrá-
ció adhat megoldást, de sze-
rinte sem ezeket, sem a me-
nekültek problémáit nem 

tudja hathatósan megoldani 
ez a hozzáállás.

– Azt kell képviselnünk, 
hogy az Európai Uniónak van 
jövője, bármennyire is sokan 
vannak azok, akik mindent 
megtesznek azért, hogy ne 
legyen jövője, miközben en-
nek az ellenkezőjét állítják – 
hangsúlyozta a publicista, 
aki szerint Magyarország és 
Közép-Kelet-Európa lehet az 
európai kultúra és civilizáció 

mentsvára. Ahogy kifejtette, 
ma az abnormalitások vilá-
gában élünk. Az európai em-
bert megfosztották attól a 
három identitásától, ami em-
berré teszi: a vallási, a nem-
zeti, végül a nemi identitásá-
tól. Ugyanakkor Magyaror-
szág és Kelet-Közép-Európa 
míg negyven évig, amíg fizi-
kailag is le volt választva a 
nyugattól, egyfolytában arra 
vágyakozott, hogy oda tar-
tozhasson, közben kimaradt 
az „agymosásból”.

– Most minden megfordult. 
Az a négy évtized, amit a fal 
rosszabbik felén töltöttünk 
el, az lett az egyetlen záloga 
annak, hogy Európát meg-
mentsük. Hiszen mi ez alatt 

az idő alatt megtanultunk át-
látni a szitán, rájöttünk, ho-
gyan kell a sorok között ol-
vasni – mondta Bayer Zsolt.

A publicista szerint, ha egy 
kicsit a mára és Európára 
alakítanánk át Szerb Antal 
több mint 80 évvel ezelőtt, 
Budapesti kalauz marslakók 
számára címen írt művét, ak-
kor nehéz helyzetben len-
nénk.

– Ha ma egy Marslakó arra 
kérne bennünket, hogy mu-
tassuk meg Európát, még 
meg lehetne neki mutatni Bu-
dapestet, Szentpétervárat, 
Varsót, Pozsonyt, Prágát és 
persze Érdet, de például Pá-
rizst már nem.

Bayer Zsolt kérdésünkre 
úgy nyilatkozott, hogy Ma-
gyarország önmagában erőt-
len lenne a komoly érdekér-

vényesítéshez, de a V4-ek 
olyan erős politikai közös-
séggé váltak, amely képes rá, 
hogy egységesen fellépve 
szembe tudjon szállni a main-
stream álláspontokkal.

– A távlati cél, és ehhez Eu-
rópa még soha nem volt olyan 
közel, mint most, hogy a Bal-
ti-tengertől az Adriáig létre-
jöjjön egy közép-európai 
egység, amivel szemben a 
nyugat tehetetlen lesz. Kö-
zép-Európa tudja majd meg-
akadályozni az Európai 
Egyesült Államok létrejöttét, 
és Közép-Európa fogja tudni 
visszavezetni az erős nem-
zetállamok uniójának kon-
cepciójához az EU-t, amit 
annak idején megálmodtak 
annak létrehozói is – zárta 
szavait Bayer Zsolt.

QQ n
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Bőv ül a városi kamerarendszer
A novemberi közgyűlés döntött többek között a térfigyelő 
rendszer bővítéséről, amely a Modern Városok program 
keretében 200 millió forintból valósul meg. A Helyi Építési 
Szabályzat módosításáról is döntött a testület, így zöld 
utat kapott a NIPÜF Zrt. által megvásárolt 40 hektáros 
ipari park mellett megvalósuló ötágú körforgalom. 

A napirendek tárgyalása 
előtt adták át az idei Szociá-
lis Munkáért Díjat, amelyet 
Fórizs Gyula Zsolt, az érdi 
baptista gyülekezet lelki-
pásztora vehetett át, vala-
mint az Érdi Építészeti Ní-
vódíjat, amellyel Tarnay 
Tünde építészmérnököt ju-
talmazták.

A Modern Városok prog-
ram forrásából valósulhat 
meg a kamerahálózat bőví-
tése – erről is döntés szüle-
tett a novemberi közgyűlé-
sen, ahol a testület egyhan-
gúlag elfogadta a beruhá-
zást. A fejlesztés első üteme 
már 98 százalékosan műkö-
dik, a második ütem megva-
lósításához is szakértőt von-
tak be, valamint kikérték a 
rendőrség véleményét is a 
kamerák elhelyezését illető-
en. Az újabb kamerák telepí-

tésével a közbiztonság javí-
tása a városvezetés célja.

– A meglévő kameraháló-
zat egy hónapja működik, és 
ebben az egy hónapban a be-
számoló alapján elmondha-
tó, hogy már tizenöt rendőr-
ségi megkeresés érkezett a 
kamerafelvételek kikérése 
ügyében. Jelenleg közel 150 
kamera üzemel és további 
100–110 kamerával kívánjuk 
bővíteni a hálózatot. A bőví-
tésre a 200 millió forint már 
az önkormányzat rendelke-
zésére áll – nyilatkozta la-
punknak Bács István alpol-
gármester. 

Településrészi önkor-
mányzat létrehozásáról is 
döntött a testület, amely Sas-
város és Újtelep városré-
szekben, Érd délnyugati ré-
szén jön létre. Ennek kö-
szönhetően lehetővé válik 

egy fiókgyógyszertár létre-
hozása a Bagoly utca és Fe-
hérvári utca sarkán épülő új 
egészségügyi szolgáltató-
központban.

– A fiókgyógyszertár lét-
rejöttének jogszabályi előfel-
tétele az, hogy az adott terü-
leten településrészi önkor-
mányzat működjön. Most, 
hogy ez az önkormányzat 
létrejött, már elkezdhetjük 
az adminisztratív folyama-
tot is, aminek a vége remé-
nyeink szerint az lesz, hogy 
az Országos Gyógyszerésze-
ti Intézet engedélyezni fogja 
a fiókgyógyszertár nyitását. 
Így annak a területnek az el-
látása gyógyszertár, felnőtt 
háziorvos, gyermek házior-
vos és védőnők tekintetében 
teljesen megoldódik majd – 
mondta el Bács István.

A legfontosabb napirendi 
pontok között szerepelt a He-
lyi Építési Szabályzat módo-
sítása is. Ez három területet 
érint és mindhármat sürgős-
ségi eljárás keretében tár-
gyalták. Az egyik Ófalu fej-
lesztéséhez kapcsolódóan a 
Minaret és a Hamzsabég tér 
területe volt. A második a 
Rozsnyói utca, ahol egy négy-
csoportos óvodának szándé-
koztak helyet kijelölni. A He-
lyi Építési Szabályzat módo-
sítását érintő harmadik terü-
let a NIPÜF által megvásá-
rolt 40 hektáros rész Tárnok-
kal szemben, ahol egy ötágú 
körforgalom kiépítése miatt 
volt szükség a HÉSZ korrigá-
lására. Itt a NIPÜF Zrt. által 
megvásárolt 40 hektáron jön-
ne létre az ipari park.

– Ide egy új ötágú körfor-
galmat kellett tervezni a 
Tárnoki–Dózsa György út 
folytatásaként, így Tárno-
kon is megoldódik majd egy 
neuralgikus közlekedési 
probléma, valamint három új 
buszmegállót is ki fognak 
alakítani a beruházás so-
rán. Egyet Székesfehérvár 
felé menő irányba, egy dupla 
buszmegállót pedig Érd felé, 
így ott akár egy buszvégállo-
más is elképzelhető majd a 
jövőben – tette hozzá Bács 
István.

Az ellenzéki frakció tar-
tózkodott a Helyi Építési 
Szabályzat módosításától.

– A Minaret környékének 
rendezésével semmi problé-
mánk nem volt. Egyetlen 
problémánk az Elvira major 
melletti 40 hektáros terület-
tel volt, hiszen nem kaptunk 
tájékoztatást arról, hogy je-
len pillanatban hogy áll ez a 
projekt. Azt gondolom, hogy 
a városnak ipari parkra 
szüksége van, iparűzési 
adóra is szüksége van és 
munkahelyteremtésre is 
szüksége van – mondta el az 

ülés végén Szűcs Gábor 
(MSZP).

A temetői díjak felülvizs-
gálatáról is döntött a köz-
gyűlés, a képviselők meg-
szavazták, hogy ne módosul-
janak 2019-ben sem a díjak.

Az Ercsi út közelében, az 
Ilona utcában beépített in-
gatlan megvásárlását is el-
fogadta a testület, így a 
rendőrkapitányság és 
szakképzési centrum kör-
nyezetének rendezése ér-
dekében lehetővé válik, 
hogy új utat alakíthassa-
nak ki a területen.

T. Mészáros András pol-
gármester a közgyűlésen tá-
jékoztatta a képviselőket a 
Batthyány 2019–2028 prog-
ram kapcsán elindított és 
kiértékelt lakossági közvéle-
mény-kutatásról. Mint mond-
ta, a lakóknak tetszik a fej-
lesztések iránya, számukra 
legfontosabb az utak és jár-
dák építése. A polgármester 
azt is bejelentette, hogy lesz-
nek a későbbiekben is ha-
sonló kutatások, amelyek a 
városvezetés munkáját segí-
tik elő. Q - gyl -

Tarnay Tünde az Esztergályos u. 37. szám alatti lakóház tervezéséért 
részesült Építészeti Nívódíjban

Fórizs Gyula Zsolt (b) 25 éve él és tevékenykedik Érden a közösség 
szolgálatában
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Áldás a Marianumra
Ez az a nap, amit az Úr rendelt – énekelték a Marianum 
iskola diákjai múlt szombat délelőtt. Nagy nap volt ez a 
nemrég megújult és gimnáziumi szárnnyal kiegészült 
intézmény életében: Spányi Antal megyéspüspök ál-
dotta meg az új épületszárnyat, valamint a felújított 
régi épületet, és celebrált szentmisét.

– Ebben az iskolában ne 
csak az legyen a szívetek-
ben és lelketekben, hogy ne-
kem kötelességem van, en-
gem számon kérnek, hanem 
az is, hogy itt van az Isten 
velünk, hogy az Isten segít 
bennünket, és szeretettel 
vesz körül. Ha az emberben 
ott él ez a tudat, hogy velünk 
az Isten, minden munka, fel-
adat nemcsak könnyebb 
lesz, hanem sikeresebb is – 
emelte ki a megyéspüspök.

Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára arról 
beszélt, hogy a kormány tá-
mogatást tud adni egy-egy 
épület megépítésében, a 
többi a pedagógusokon, az 
egyházon és a szülőkön mú-
lik. E hármas összefogás 
eredményeképp válhatnak 
gyermekeink hazájukat 
szerető, kereszténységük-
ben megmaradó fiatalokká.

Tarnai Richárd Pest me-
gyei kormánymegbízott azt 
emelte ki: bár hetven éve 
annak, hogy 1948-ban az 
akkori szocialista hatalom 
bedarálta az egyházi isko-
lákat, most mégis itt állunk 
egy katolikus iskola ünnep-
ségén. 

Dr. Aradszki András or-
szággyűlési képviselő kö-
szönetet mondott a kor-
mánynak, hogy hozzájárult 
az építkezéshez, a város 
önkormányzatának, a kivi-
telezőknek és az iskola kö-
zösségének, hogy türelem-
mel elviselték az építkezés 
nehézségeit.

– Büszkén mondhatjuk 
mi, érdiek, hogy a negyven 
év sanyargatás és elhallga-

tás után, a rendszerváltást 
követően az elsők közt ötlött 
fel az a gondolat, hogy a vá-
rosban egyházi intézmény 
létesüljön. Ez az iskola az 
elmúlt huszonöt évben olyan 
mértékadó intézménnyé 
vált Érden, amit nem lehet 
megkerülni – hangsúlyozta 
a képviselő.

Dr. Bács István alpolgár-
mester az ünnepségen arról 
beszélt: egy város akkor 
lesz igazán várossá, ha pol-

gárai választhatnak az egy-
házak által nyújtott szolgál-
tatások közül. Minél több 
felekezet minél több szol-
gáltatását tudják elérni, an-
nál teljesebbnek érzik az 
életüket az itt élők.

A megjelenteket Hajdu 
Ferenc atya is köszöntöt-
te, utalva arra: pár óra, és 
megkezdődik az új egyhá-
zi év.

– Valami új kezdődik. 
Erre az új kezdetre, ami 
nem téglából, betonból 
épült, hanem a gyermek lel-
kében épül, is kérjük a püs-
pök atya áldását – mondta 
Hajdu Ferenc.

Takácsné Tóth Noémi is-
kolaigazgató az intézmény 
múltjáról, évtizedek megújí-
tó munkájáról beszélt az 
ünneplő közönségnek, és 
köszönetet mondott mind-
azoknak, akik a munkála-
tokban részt vettek. Mint 
hangsúlyozta: az új és a fel-
újított épület lehetőséget ad 
arra, hogy ne csak a tudás 
gyarapodjon – az emberi 
test művelésében minden 
lehetőség és eszköz rendel-
kezésre áll, a krisztusi em-
ber formálására is.

QQ ÁdÁm

Ing yen tüzelő négyszáz családnak
Akik korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentés-
ben, és október 15-ig bejelentették igényüket, 12–12 ezer 
forint értékben kapnak tüzelőanyagot. Érden közel 
négyszáz család élhet ezzel a lehetőséggel.

November 27-én megjelent 
a kormány határozata a téli 
rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült háztartá-
sok egyszeri támogatásának 
részletszabályairól. Ennek 
értelmében a kormány pénz-
ügyi fedezetet biztosít az ön-
kormányzatoknak ahhoz, 
hogy azon lakosok részére, 
akik október 15-éig bejelen-
tették igényüket, 12 ezer fo-
rint értékben tüzelőanyagot 
biztosítsanak – jelentette be 
múlt szerdai sajtótájékozta-
tóján T. Mészáros András. A 
polgármester elmondta azt 
is: Érden ez háromszázki-
lencvenhét háztartást érint, 
amelyek összesen 4 millió 
764 ezer forint értékben kap-
nak tüzelőt.

– Az önkormányzat hama-
rosan megállapodást köt a 
környékbeli tüzelőanyag-
szállítókkal arról, hogy a jo-
gosultak beszerezhessék 
náluk a tüzelőanyagot. En-

nek értékét – a jogosultság 
mértékéig – az önkormány-
zat megtéríti a szállítóknak. 
Akik október 15-ig bejelen-
tették igényüket, és az befo-
gadást nyert, igazolást kap-
nak, és azzal kereshetik 
majd fel a szerződött szállí-
tókat. Az igazolásokat vár-
hatóan még az idei évben 
kézhez kapják az érintettek 
– tette hozzá a polgármester.

T. Mészáros András el-
mondta azt is: sokan érdek-
lődnek a Polgármesteri Hi-
vatalban a már meglévő kút-
juk bejelentésével kapcsola-
tos teendőkről. A polgármes-
ter kérte a lakókat, legyenek 
türelemmel, ne siessenek a 
bejelentéssel, hiszen az or-
szággyűlés kitolta a határ-
időt 2020 decemberéig.

A polgármester beszámolt 
az érdi főútvonalakon vég-
zett felújítási munkák állá-
sáról is. Mint elmondta, a 
Csaba és a Szövő utcában 

októberben terítették a ki-
egyenlítő aszfaltréteget, 
most a szegélyezés és pad-
kaépítés folyik. Amint ezzel 
végeznek, sor kerül a máso-
dik réteg terítésére; ez vár-
hatóan december közepéig 
befejeződik.

A Szovátai úton és a Sós-
kúti kapcsolódó szakaszán 
még zajlanak a munkák, az 
építők kérik a munkaterüle-
ten a sebességkorlátozás és 
a terelések betartását. Ezen 
az útvonalon az első réteg 
aszfaltot már terítették. A 
Szovátai úton szegélykövet 
raknak majd le, és padka is 
készül. Az útépítési munká-
latokat tavasszal – vagy 
amint az időjárás engedi – 
folytatják.

A Diósdi úton az Antal 
utca és a Riminyáki út kö-
zött továbbra is forgalom-
korlátozásra lehet számíta-
ni. Itt csapadékvíz-elvezeté-
si munkák zajlanak majd. 
Addig haladnak, amíg az 
időjárás engedi, és jövőre fe-
jezik majd be a munkálato-
kat – zárta szavait T. Mészá-
ros András. Q Á. K.

Nem csak a húszéveseké a világ
Az önkormányzat évek óta 
ajándékkal lepi meg az 
érdi újszülötteket, vala-
mint 80., 90., illetve 100. 
születésnapjukat ünneplő 
időseket – ezzel fejezve ki a 
város megbecsülését a csa-
ládok és az idősek iránt.

Legutóbb Kopor Tihamér 
önkormányzati képviselőt 
kísértük el egy babacsomag, 
illetve egy időscsomag át-
adására. A babakelengyé-
nek a Nagy-Varga család 
örülhetett: a mintegy har-
mincezer forint értékű cso-
magban minden megtalálha-
tó, amire egy mamának és 
picinyének szüksége van: 
ruhácskák, takaró, lepedő, 
pelenkák, babajátékok, rá-
gókák, babaápolási szerek, 
még cipőcske is. Az édes-
anya mosolyogva bontogatta 
az ajándékot.

– Még a méret is tökéletes: a 
ruhák pont jók a kislányom-
ra, Zselykére, aki öt hónapos. 
Nagyon örülünk az ajándék-
csomagnak, mindent fel tu-
dunk használni, amit kap-
tunk – mondta Nagy-Varga 
Judit, aki nagyon jónak tart-
ja a kezdeményezést.

A pici baba után utunk a 
nyolcvanadik születésnapját 

ünneplő Balassa Endréhez 
vezetett, akit egy finomsá-
gokkal tele ajándékzacskó-
val köszöntött a város nevé-
ben Kopor Tihamér. 

Balassa úr 1984 óta él Ér-
den, feleségével. Két felnőtt 
gyermeke és egy unokája 
van.

– Voltam én minden, gyer-
mekkoromban még kanász 
is. Világosítóként kerültem 
1958-ban a Magyar Jégrevü-
höz, onnan vittek el katoná-
nak. Miután visszajöttem, 
vettem egy használt korcso-
lyát, lementem a jégre én is. 
A többiek, velem egyidős fia-

talok, biztattak, hogy fog ez 
menni – emlékezett vissza 
Balassa Endre. A kezdeti 
próbálkozásokból életre szó-
ló karrier lett: bekerült a fér-
fikarba.

– Ahhoz, hogy ez a város 
idáig eljutott, benne van min-
den idős embernek a munká-
ja, az a „tégla”, amit hozzá-
tett városunk felépítéséhez. 
Fontos, hogy a közösség 
megbecsülje az időseket, hi-
szen a hosszú életük során 
felhalmozott tapasztalatuk 
felbecsülhetetlen értéket je-
lent – hangsúlyozta Kopor 
Tihamér.  Q -k-

Spányi Antal megyéspüspök celebrálta az ünnepi szentmisét

A babakelengyének a Nagy-Varga család örülhetett
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Űridőjárás-jelentés
Kevesen gondolnák, hogy Magyarország komoly szerep-
lője a nemzetközi űrkutatási programoknak, amit az is 
jelez, hogy három éve tagja az Európai Űrügynökség-
nek. Az Érdi Csillagászati Klub legutóbbi összejövetelén 
Zábori Balázs mérnök-fizikus mutatta be az MTA Ener-
giatudományi Központja űrkutatási laboratóriumának 
munkáját.

Azt talán még kevesebben 
tudják, hogy az űrrel kapcso-
latos hazai kutatások történe-
te messzire nyúlik: Bay Zol-
tán fizikus 1946-ban számolt 
be a holdradarral végzett si-
keres kísérleteiről, s hogy ezt 
tekintik ma a magyar űrkuta-
tás kezdetének, ami aztán ké-
sőbb komoly lendületet vett, s 
odáig vezetett, hogy 1980-ban 
a Szojuz–36 űrhajóval Farkas 
Bertalan a Szaljut–6 űrállo-
másra repült, s ő vitte magá-
val először az űrbe a Pille 
nevű dózismérőt, amelyet az-
óta már több szovjet/orosz és 
amerikai űrrepülésen alkal-
maztak, s jelenleg a nemzet-
közi űrállomáson használják.

Ez jelzi azt is, hogy a hazai 
űrkutatás egyik legfontosabb 
területe az űrdozimetria, 
azaz a sugárzás mérése. Mert 
ugyancsak a kevésbé ismert 
tények közé tartozik, hogy a 
világűrben rendkívül erős a 

kozmikus sugárzás, ezért el-
képzelhetetlen például – áb-
rándította ki a merész jövőt 
álmodókat az előadó –, hogy a 
Marsra, de akár a Holdra ál-
landó űrbázist lehessen tele-
píteni. Az űrhajósok sugárvé-
delme tehát központi kérdése 
a kutatásoknak, s ebben jeles-
kednek a magyar szakembe-
rek, a laboratóriumban olyan 
eszközöket készítenek, ame-
lyek képesek mérni ezt a su-
gárzást.

Azt is megtudhattuk, hogy 
bolygóink kozmikus környe-
zetének változására – például 
egy napkitörésre –, a telekom-
munikációs, a repülésirányí-
tási hálózatok rendkívül érzé-
kenyen reagálnak. Az űridő-
járásnak, akárcsak a földi-
nek, végső meghatározója a 
Nap. Az űridőjárási jelensé-
gek helyszíne a Földet körül-
vevő világűr kezdetétől a Na-
pig tart. Ebben a térben a Nap 

részecskesugárzása a jellem-
ző, amit napszélnek nevez-
nek, ami magával viszi a Nap 
mágneses terét is, és az egész 
Naprendszert kitölti. E nap-
szél, bár állandóan áramlik, 
egyúttal állandóan változik 
is. Ezek a változások többféle 
módon befolyásolják a Föld 
űrbeli környezetét, köztük a 
leglátványosabb a felső lég-
körbe való ütközés által kivál-
tott sarki fény. Időnként a Nap 
atmoszférájából nagyobb 
anyagcsomók válnak le és re-
pülnek ki nagy sebességgel a 
világűrbe, ha ezek mozgásá-
nak iránya a Föld felé mutat, 
két napon belül úgynevezett 
űrvihar alakul ki a Föld köze-
lében, ami tönkreteheti az űr-
beli berendezéseket, és a ré-
szecskesugárzás életveszélyt 
jelent nemcsak az űrhajósok 
számára, hanem a sarki terü-
letek fölött húzódó repülési 
útvonalon közlekedő repülő-
gépeken utazókra is.

A magyar űrkutatás másik 
fő területe a fenti űridőjárás-
jelenségek megfigyelése, 
elemzése és a változások le-
hetséges előrejelzése, amiben 
egyre komolyabb eredmények 
születnek Budapesten. n –y–

Pus kás-szobor Érdről Ausztráliába
Kenguruk és fegyenctelep – a legtöbb embernek ezt je-
lenti Ausztrália, bár az utóbbi felidézéséhez már némi 
történelmi ismeret is szükségeltetik. A távoli – több mint 
egynapi járóföldre van tőlünk, repülővel! – és titokzatos 
ország, egyben földrész is sokak fantáziáját megmoz-
gatta, dr. Domaniczky Endréét nem utolsósorban a mú-
zeumalapító Balázs Dénes könyve által ösztönözve, 
olyannyira, hogy élve a diplomáciai szolgálat adta lehe-
tőséggel, alaposan megismerte a Föld e távoli vidékét. S 
mindezt közre is adta Ausztrália magyar szemmel – A 
fegyencteleptől a jogállamig című könyvében, amelynek 
bemutatóját a Magyar Földrajzi Múzeumban rendezték.

– A könyv anyaga és szer-
kezete saját élményeimen, 
tapasztalataimon, valamint 

könyvtári és levéltári kutatá-
saimon alapul. Canberrai, 
majd melbourne-i konzul-

ként fő feladatom a magya-
rokkal kapcsolatos ügyek 
intézése volt Ausztráliában, 
Új-Zélandon és Óceániában: 
a diaszpóra állampolgársági 
kérelmei és a bajba jutott ma-
gyar turisták megsegítése. 
Fontos teendőm volt továbbá 
kapcsolatot tartani a ma-
gyar szervezetekkel és felke-
resni a magyar közössége-
ket, kezelni kérelmeiket. A 
hatalmas országban szét-
szórva található magyar em-
lékhelyek felkutatásának és 
dokumentálásának ötlete e 

találkozások nyomán 
fogalmazódott meg 
bennem. Azt szeret-
tem volna, ha az álta-
lam látottakat mások 
is megismerik, to-
vábbgondolják. Meg-
próbáltam eljutni a 
magyar utazók és tu-
dósok által bejárt és 
leírt helyekre, bízom 
benne, hogy könyvem 
is ösztönözni fog má-
sokat ezen ország 
meg látog atásá ra , 
mélyebb megismeré-
sére, és remélhetőleg 
tapasztalataik köz-
readására is – árulta 

el Domaniczky Endre a 
könyv keletkezéstörténetét.

Ennél tömörebben aligha 
lehet összefoglalni annak a 
gazdag kötetnek a tartal-
mát, amit T. Mészáros And-
rás polgármester ajánlott a 
hallgatóság fig yelmébe, 
majd dr. Gábris Gyula ge-
ográfus, professzor emeritus 
és dr. Kubassek János mú-
zeumigazgató elemzett rész-
letekbe menően, felvillantva 
a kötet azon értékeit, minde-
nekelőtt a földrajzi, tudomá-
nyos vonatkozásokat, ame-
lyek miatt érdemes azt elol-

vasni vagy legalább átlapoz-
ni, s egy-egy részletében el-
mélyülni. 

S ahogy mondani szoktuk, 
a világ kicsi és Érd annak is 
kikerülhetetlen pontja: a kö-
tet ismertetése során meg-
tudtuk ugyanis, hogy Horthy 
Ausztráliában elhunyt utol-
só miniszterelnöke, Lakatos 
Géza Érden is lakott, s ami 
még ennél is fontosabb, a 
magyar futball régen volt 
hírnevét a távoli földrészen 
Domonkos Béla Puskás-
szobra hirdeti.

Qn M. Nagy Péter

Domonkos Béla Puskás-szobra a melbourne-i Olimpiai Parkban áll
 (Forrás: erdmost.hu)

Dr. Gábris Gyula (b) és Domaniczky Endre a könyvbemutatón

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!
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Műa nyag nyíláSzáróK aKár 2 hÉt alatt! 
Szabványméretű  

beltéri dekor  

ajtók raktárról

PEUGEOT BOXER 

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

*Minden 2018. 10. 01. után készletlistáról történő belföldi székhelyű vállalati vásárlás esetén új autóként értékesített Peugeot Boxer furgon vásárlása 
esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett CarGarantie Promóciós Economy garancia választható. A CarGarancie Promóciós 
Economy garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl, az autó első tulajdonosának történő átadásától szá-
mított 2+2 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén  érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. A 
gyári szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és 
Garanciafüzetben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott 
szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben foglalt feltételek és körül-
mények egyidejűleg teljesülnek. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import 
Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. A részletekért keresse fel a www.peta.hu oldalt vagy érdeklődjön 
Peugeot márkakereskedéseinkben.
1A jelenlegi finanszírozási konstrukció belföldi székhelyű vállalkozások számára elérhető forint alapú változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízingfinan-
szírozással kizárólag új Peugeot Boxer haszongépjárműre. A finanszírozás minimum 20% kezdőrészlettől, minimum 12 hónap, maximum 84 hónapos futa-
midővel, minimum 1 000 000 Ft finanszírozási összeggel érhető el, akár induló 2,5%-os THM-mel. A 2,5%-os THM finanszírozás pontos paramétereiről és 
feltételeiről érdeklődjön a programban részt vevő Peugeot márkakereskedésekben. A THM megadott értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. 
A Lízingbevevőt a futamidő alatt az Általános Lízingfeltételekben meghatározott Referencia kamat (jelenleg 3 hónapos BUBOR)

 Az ajánlatban kínált Peugeot Boxer vegyes fogyasztása 6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.

TEHERBÍRÓ MUNKATÁRS

GARANCIA 200 000 KM 
FUTÁSKORLÁTTAL

Csak jogi személyeknek, 
tehergépkocsi vásárlása 
és további feltételek teljesülése esetén*

2   2ÉV

AKÁR 2,5% THM  
FINANSZÍROZÁSSAL2
 
MAGAS FELSZERELTSÉGGEL
AKÁR AZONNAL ELVIHETŐK
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A fény felé fordulva
Megszokott volt az utóbbi 
években, hogy a Szociális 
Gondozó Központ munka-
társaként Kiss Sándor 
képzőművészeti tárlatokat 
szervezett a régi parkváro-
si közösségi házba, „befo-
gadta” például bő egy évre 
a Poly–Art Alapítványt, de 
úgymond saját célra, az ál-
taluk segített gyerekek 
épülésére és dolgozóik örö-
mére is születtek bemuta-
tók, ahogy legutóbb Ba-
kondi Józsefné szociálpe-
dagógus fotográfiáiból ren-
dezett többcélú kiállítást.

A falra kitett fényképek 
bevallottan nem művészi al-
kotások, jelentőségük és 
funkciójuk azonban akár ve-
tekszik is azokkal. Gecse-
Simon Orsolya, a gondozó-
központ munkatársa fogal-
mazta meg a jelenlévőknek, 
hogy a szociális segítőként 
dolgozók mekkora teherrel a 
vállukon, s nem kevésbé a 
lelkükön végzik feladatukat, 
szembesülnek nap mint nap 
nehéz sorsokkal, kilátásta-
lannak tűnő életekkel, de 
ahhoz, hogy ne őrlődjenek föl 
ebben, nekik maguknak is 

nagy odafigyelésre van 
szükségük, ami már lassan 
kezd ugyan intézményes for-
mát ölteni, de ennek ellenére 
felbecsülhetetlen értéke van 
az olyan tevékenységeknek, 
mint például a fényképezés, 
de lehet ez bármi más olyan 
kedvtelés, ami a feltöltődést 
elősegítheti.

Lényegében ugyanerről 
szólt Bakondi Józsefné is 
Kiss Sándorral beszélgetve 
tanulásról, hivatásról, fotog-
rafálásról, méghozzá úgy, 
hogy a jelen lévő gyerekek-
nek követhető példát mutas-

son föl. Képeiről elmondta, 
hogy készítésükre nem más 
ösztönzi őt, mint a szépség 
fölfedezése egy apró virág-
ban, fában, egy parkrészlet-
ben, s az öröm, hogy ezt meg-
örökítheti, és esetleg mások-
nak is megmutathatja. Képei 
közt több olyanra is fölhívta 
a figyelmet, amelyeken pél-
dául egy falrepedésből kinö-
vő virág bontogatja szirmait 
a melengető napfényben, bi-
zonyítva, hogy a legremény-
telenebbnek látszó körülmé-
nyeken is felül lehet emel-
kedni. n (mnp)

Árnyékként lebegő alak
Festőbarátai rendeztek kiállítást a né-
hány héttel ezelőtt elhunyt Kajtár László 
emlékére az Érdi Galéria kamaratermé-
ben. A megnyitón Majorné Bániczki Juli-
anna méltatta az autodidakta festő mun-
kásságát.

Kajtár László hét esztendeje élt Érden. Er-
délyben született, onnan volt kénytelen 
Svédországba menekülni, ahol küzdelmes 
évtizedeket töltött díszlettervezéssel, kari-
katúrarajzolással és autista gyerekek okta-
tásával. A hosszú „száműzetés” után immár 
nyugdíjasként térhetett haza, amit számára 
éppen úgy jelentette Magyarországot, mint 
Erdélyt.

Új otthonául Érdet választotta, ahol ha-
mar barátokra, művésztársakra lelt, akik 
most egy emlékező tárlatot, de mondhatjuk 
úgy is, hogy búcsúztatót rendeztek neki, hi-
szen alig néhány hete annak, hogy örökre 
letette az ecsetet, utolsó (önarc)képét 2018. 
szeptember 3-ai keltezéssel szignálta.

A kiállítást megnyitó Majorné Bániczki 
Julianna a tőle megszokott érzékenységgel 
fordult a művek és azokon keresztül az alko-
tó felé, s fogalmazta meg gondolatait Kajtár 
Lászlóval kapcsolatban. Kiemelte azt a sok-
színűséget, ami témaválasztásában és azt a 
sokoldalúságot, ami az alkalmazott techni-
kákban mutatkozik meg. Tájak, csendéle-
tek, portrék, részletesen kidolgozott motí-
vumok, árnyként lebegő alakok – mindez 
akvarellben, olajban, linómetszetben előad-
va vagy éppen réztányéron, hiszen apja 

nyomdokain az ötvösmesterséget is kitanul-
ta. A képek a méltató szavaival élve fölidézik 
Erdély hegyeit, levegőjét, illatát, az apa öt-
vösművének fanyar szagát, és persze azt a 
boldogságot, amit az unokával történő erdei 
barangolás jelent – jelentett.

Qn (mnagy)

Kajtár László utolsó (önarc)képét 2018. szeptem-
ber 3-ai keltezéssel szignálta

Bakondi Józsefné Kiss Sándorral beszélgetett tanulásról, hivatásról, 
fotografálásról
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Van-e ember a Földön, akinek 
nincs szüksége csendre, magány-
ra? Hányszor volt már, hogy semmi 
másra nem vágytunk, csak hogy 
hagyjanak minket békén, hadd 
legyünk teljes csendben és nyuga-
lomban? A fejlett világ berendez-
kedése nem gyakran engedi meg 
nekünk ezt a luxust. Munka, család, 
háztartás, szociális élet… mindig 
menni kell, utazni, programokon 
részt venni, csinálni valamit. Ter-
mészetesen mindezen tevékeny-
ségekhez jár valami alapzaj: be-
szélgetés, rádió, tévé, gyerekzsivaj, 
utcai forgalom, kutyaugatás. Ho-
gyan lehetne mindezt kizárni?

Erling Kagge norvég felfedező, 
modern kalandor, családapa. Mun-
kája és hobbija során többször volt 

alkalma megtapasztalni a csend és a 
magány jó és rossz oldalait is. Ebben 
a könyvben többek között arra keresi 
a választ, hogy a déli-sarki expedíció-
ján is átélt csend szépségét át lehet-
e ültetni a mindennapokba. Mitől 
is függ a csend és miért fontosabb 
manapság, mint valaha? 33 rövid 
fejezetre oszlanak ezek az elgondol-
kodtató eszmefuttatások, melyek kö-
zött mindenki megtalálhatja a hozzá 
legközelebb álló szemléletet.

A Csend a zaj korában – bár a 
gondolatok között sok jó, haszno-
sítható ötlet is megbújik – nem ön-
segítő könyv, de nem is akar az len-
ni. Mindössze annyi a célja, hogy 
az egybefűzött gondolatokkal és 
idézetekkel közelebb hozza a mo-
dern ember számára mindazt, amit 

régen elveszített és azóta is keres: 
azt a csendet, amely segít bennün-
ket önmagunk és a körülöttünk 
lévő világ megértésében.

„Zárd ki a világot, és teremtsd 
meg a saját csendedet futás, fő-
zés, szeretkezés, tanulás, munka, 
egy új ötlet, olvasás vagy tánc 
közben. Bárki, aki írt már könyvet, 
tud valamit, amit mások nem: a 
legnagyobb kihívás nem a könyv 
megírása, hanem az, hogy leüljünk, 
összeszedjük a gondolatainkat, és 
hozzálássunk.”

És ha már Erling Kagge megírta, 
mi lássunk hozzá, olvassuk el és te-
kintsünk másképp a világra!

A könyv megtalálható a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Felnőtt-
könyvtárában.

KÖNYV

Erling Kagge: Csend a zaj korában

hagyományos csoportos tárlatára
2018. december 7-én, pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja: 
FELEDY BALA� ZS művészettörténész
Közreműködik: 
Deák Mihály operaénekes, Deák Balázs, Bán Ildikó

A PolY–ArT 
AlAPÍTVánY 

TiszTeleTTel 
MeghÍVjA 
önT és BAráTAiT
A szePes gYUlA 
MűvelőDési 
közPonTBA

Megtekinthető 2018. december 20-ig a művelődési központ nyitvatartási idejében. érd, Alsó utca 9.

SZERETETCSOMAG
karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés

érdi gyerekeknek

Gyűjtőpontok:

Á L D OT T,  B É K É S
K A R ÁC S O NY T  

K Í VÁ N U N K !

Szepes Gyula Művelődési Központ  (Érd, Alsó utca 9.)
December 2. 10:00 - 19:00 
December 3-7. 09:00-19:00

Parkvárosi Közösségi Ház (Érd, Gépész utca 14.) 
December 2. 10:00 - 19:00 
December 3-7. 09:00-19:00

Amit várunk:

JÁTÉKOK
ÉDESSÉG

ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK3

1
2

É rd i  C s a l á d -  é s  
G ye r m e k j ó l é t i

K öz p o n t

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 20 410 7921

ADVENTI HANGVERSENY
AZ ÉRD-ÚJVÁROSI JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,

MINDEN ADVENTI VASÁRNAP,
AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

December 9-én

a Törökbálinti Lendvai Károly Férfikórus
Karnagy: Tóth Csaba

Zongorán kísér Óhidiné Pál Judit

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

„Nézd, követemet küldöm színed előtt, Hogy készítse előtted az utat.”
Mt.11,10.
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Műfenyő vagy igazi?
Sokan teszik fel a kérdést 

karácsony előtt, műfenyőt 
vagy igazit vegyek? Vajon 
ugyanolyan hangulata 
lesz, mint az igazinak? 
Kétségtelen, hogy az 
ünnephez hozzátarto-
zik a meghittség, a 
szép fenyőfa és a fe-
nyőillat. Évekkel 
ezelőtt irtóztunk 
az áruházak rit-
kás ágú PVC-
fáitól. Ma már 
eg y igényes 
műfenyő pont 
olyan élethű, 
mint eg y 
igazi. Az 
illatot le-
het pótol-
ni fenyő-
ágakkal 
és valódi 
fenyő asz-
ta ld íszek-
kel. A műfenyő 
szép szimmetrikus for-
májú, élénk színű, dús 
hatású. Nem kell farag-
ni, nem fog ferdén és 
görbén állni, nincsenek 
„lyukak” középen. A műfe-
nyők emellett dekorációs cé-
lokat is szolgálnak. 

Recepciók, éttermek, szál-
lodák, irodák kedvelt kellé-

ke az ünnepek alatt egy 
szép feldíszített kará-
csonyfa. A műfenyő 
nem hullajtja levelét, 

januárban csak ösz-
szecsukjuk és kö-

vetkező ünnep 
előtt egysze-
rűen újra fel-

állítjuk. Egy-
szeri költség, 
ami legalább 
5–10 éven át 

használha-
tó. Egyko-
ron gyer-

tya volt 
minden 
f á n . 
Ahog y 
a tra-
d i c i o -

nális ka-
rácsonyi 

ünnephez a 
fán lévő gyer-

tyákat fokozatosan 
felváltotta az égő-
füzér, ma már LED-

es fényfüzér, úgy a mű-
fenyő is lassan beszökik a 
mindennapokba, és egyálta-
lán nem elvetemült gondolat.

2030 Érd Korall Ház 2. I.em. • Bejelentkezés 0620 368 1877  
www.agmedical.hu

Laboratóriumi 
vizsgálatok az AG Medical 

Rendelőben

23
50

11

16
50

91

ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

23
51

56

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

23
69

69
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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; csütörtök 
12–19 óráig. A pénztárinyitva tartáson kívül 
az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák cseréje, 
vására
December 8-án, szombaton 9–12 óráig

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Poly-Art Alapítvány iparművészeti 
kiállítása
Megtekinthető december 20-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Toscan hangulat
Körmendy Zizi fotókiállítása
Megtekinthető január végéig

KAMARATEREM
Poly-Art Alapítvány csoportos 
kiállításmegnyitója
A tárlatot megnyitja Feledy Balázs művé-
szettörténész. Közreműködik Deák Mihály, 
Deák Balázs és Szabóné Bán Ildikó
December 7-én, 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

Irodalomkedvelők klubja
Klubnap, felolvasás
December 7-én, pénteken 15.30 órakor
Kézműves Klub
Mézeskalács-díszítés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 8-án, szombaton 10 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

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

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

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

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

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor
Zumba
18.30 órakor

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

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

December 15-én szombaton a Gyermek- 
és Felnőttkönyvtár 8–16 óráig, a 

Parkvárosi Fiókkönyvtár 8–12 óráig lesz 
nyitva. A Jószomszédság Könyvtára és a 

Zenei Könyvtár ezen a napon  
ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Adventi könyvválogatás
December hónapban
Für Anikó verses előadóestje
December 12-én, szerdán 17 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Karácsonyváró kreatív foglalkozás 
családoknak
December 11-én, kedden 15 órakor
Baba-mama klub
December 14-én, pénteken 10 órakor

ZENEI KÖNYVTÁR
Karácsonyidísz-készítő foglalkozás 
zenével
December 12-én, szerdán 10 órakor

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

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

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő, 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

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

VERNISSZÁZS
A X. Érdi Művésztelep kiállítása
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti író 
Közreműködik Dresch Mihály szaxofonon
December 14-én, pénteken 18 órakor

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

TÁRLAT
Két festő a természetről
Wenszky Ágnes és Kovács Mátyás közös 
kiállítása
Megtekinthető január 23-ig

PROGRAM
Mikulásváró Ecsetelő
Kézműveskedés kicsiknek
December 6-án, csütörtökön 9 órakor
Anya-baba Klub
December 13-án, csütörtökön 10 órakor
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
December 15-én, szombaton 10 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő 
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szom-
bat-vasárnap10–18 óráig

Valamennyi kiállítás megtekintésére 
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,  

a kedvezményes jegy ára 500 Ft, 
tárlatvezetési díj 3000 Ft 

kiállításonként.

PROGRAM
MÚZEUMBARÁT KÖR
Skandi kamera 1814
Göran Wahlenberg esete a magyar tudo-
mánnyal. Lendvai Tímár Edit előadása
December 18-án, kedden 17 órakor
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December 10., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Moyra-Budaörs Handball
20:40 Kor Kontroll Percek 24. rész
 Fogyj velünk!                 
21:05 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 37/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

December 11., KeDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 MAKÁM ADVENT ÉS KARÁCSONY 2017    
21:30 Vámos miklós beszélgetős műsor 
 50. rész 2002    
 Esze Dóra író
22:25 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–BKV ELŐRE
00:05 műábránd 
 Nagámi az Érdi galériában
00:25 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:40 Híradó
00:55 Tűzijáték

December 12., SZerDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 38/90. rész
20:50 Érd középkori temploma            
 ismeretterjesztő film
21:15 Pénz és taps nélkül                               
 dokumentumfilm  
22:05 Sztárportré 174. rész

22:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
23:05 Fény-kép
 dokumentumfilm 
23:35 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
00:05 Tűzijáték

December 13., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd eXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől!
20:05 Sztárportré 174. rész
20:35  2018–2019. évi női kézilabda-

bajnokság
 Érd–Moyra-Budaörs Handball
21:45 Kempo  sportmagazin
22:00 Kor Kontroll Percek 24. rész
 Fogyj velünk!                 
22:25 Fény-Kép kulturális magazin
22:55 mozgás sportmagazin
23:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:55 Párbeszéd eXTrA
 beszélgetés aktuális témákról
00:15 Híradó
00:30 Tűzijáték

December 14., PÉNTeK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00 Kor Kontroll Percek 24. rész
 Fogyj velünk!                   
20:25 Advent Karácsony                              
 ismeretterjesztő film
21:05 Érdi Jazz fesztivál 2018           
  Hajdu Klára Quartet feat. Fekete-Kovács 

Kornél
22:20 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 Fény-Kép kulturális magazin 
23:20 mozgás sportmagazin

23:50 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 10.
00:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 Tűzijáték

December 15., SZOmbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 24. rész
 Fogyj velünk!                  
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 175. rész
21:25 monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Érd középkori temploma            
 ismeretterjesztő film
22:20 Pénz és taps nélkül                               
 dokumentumfilm
23:10 bibliai Szabadegyetem 38/90. rész
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:30 Tűzijáték

December 16., 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 Advent Karácsony                              
 ismeretterjesztő film
21:40 Érdi Jazz fesztivál 2018          
   Hajdu Klára Quartet feat. Fekete-Kovács 

Kornél
22:55 mozgás sportmagazin
23:25 Fény-Kép kulturális magazin
23:55 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 10.
00:25 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom 
00:55 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
01:25 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.

A belépők december 3-tól vehetők át a művelődési központban.

AZ IDŐSÜGYI TANÁCS TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 
AZ IDŐSEK KARÁCSONYA ALKALMÁBÓL 

RENDEZETT GÁLAMŰSORÁRA

A gála keretében a
Jókai Mór - „ Melyiket a kilenc közül?”- zenés 

karácsonyi történet című előadást tekinthetik 
meg a Múzsák Társulata előadásában.

2018. december 13-án, csütörtökön 15 órára 
az  Érd Arénába (Érd, Velencei út 39–41.)

 
Idősek 
Karácsonyára

Meghívó

Szeretetcsomag
karácsonyi "cipősdoboz" ajándékgyűjtés
érdi gyerekeknek

Gyűjtőpontok: 
Szepes Gyula Művelődési Központ - Érd, Alsó u. 9.
Parkvárosi Közösségi Ház - Érd, Gépész u. 14.
Amit várunk: 
játékok, édesség, gyerekkönyvek, iskolaszerek
Bővebb információ: Pulai Edina 06 20 410-7921

2018. december 2. 10-19 óráig
2018. december 3-7-ig 9-19 óráig

Advent
ÉRDEN

DECEMBER 2. 
vasárnap 16:00-18.30-ig

ÜNNEPRE HANGOLÓDÁS

16:00      
BETLEHEMES JÁTÉK
Görömbő Kompánia interaktív meséje
17:0017:00    
KOLOMPOS EGYÜTTES 
ADVENTI KONCERTJE
18:00       
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
a Polgármesterrel és az egyházak 
képviselőivel

““Adománygyűjtésünk célja ezúttal Jakab Gábor, a 
születésétől kezdve mozgássérült fiatalember 
megsegítése. Gábor 29 éves, a közelgő tél miatt 
létfontosságú, hogy megfelelő mennyiségű 
tüzelője legyen. Az adományokból a ház 
felújítását és egy fürdőszobát is építenének 
neki, ami azért fontos, hogy továbbra is önállóan 
élhessen, ne élhessen, ne kerüljön intézetbe. "

A program ingyenes.

Jótékonysági sütivásár

DECEMBER 6. 
csütörtök 17:30

MIKULÁSVÁRÓ

17:30      
KIPPKOPP A HÓBAN 
bábjáték a 
Nefelejcs Nefelejcs Bábszínház 
előadásában

Minden 14 év alatti 
gyermek csomagot kap a 
Mikulástól, melyet a szülők 
előzetesen megvásárolnak. 
Belépőjegy: 850 Ft 
Csomagjegy: 950 FtCsomagjegy: 950 Ft

A jegyek megvásárolhatók 
november 30-ig a 
művelődési központ 
pénztárában.

DECEMBER 16. 
vasárnap 16:00-18.00-ig

KARÁCSONYVÁRÓ 
CSALÁDI DÉLUTÁN

16:00      
KARÁCSONYI MŰSOR
PPumukli Német Nemzetiségi Óvoda 
csoportjának előadása
16:30
KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY… 
Rosta Géza gyermekkoncertje
17:30 
HOLLE ANYÓ
a a Batyu Színház bábjátéka
16:00-17.30
 KARÁCSONYI  ÖTLETEK
- kézműveskedés 
- karácsonyi díszek 
- apró ajándékok készítése 
- mézeskalács díszítés 
- a- arcfestés
A programra a belépés ingyenes, az 
elkészült kézműves munkák hazavihetők.
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ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Érdi Bolyai János Általános Iskola

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Bolyai János Általános Iskola

matematika-bármely szakos
általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: 100%-os mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Erzsébet u. 26–32.
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 5–8. évfolyamon elsősorban 

matematika tantárgy szaktanári felada-
tainak ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: matematika sza-
kos általános iskolai tanári végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-

lent: a tantárgy tanításához szükséges 
elhivatottság.
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló 
szintű szociális kompetencia, probléma-
megoldó készség, kreativitás, gyermek-
központúság.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok igazolások: fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajz; bizonyítványmáso-
latok; motivációs levél; erkölcsi bizonyít-
vány.
A munkakör betöltésének időpontja: 
folyamatos, legkésőbb 2019. január 28.
A pályázat benyújtásának határide-
je: folyamatos, legkésőbb 2019. január 
15. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Baranyi Teréz nyújt, a 
06-30-571-6607-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: 
elektronikus úton Baranyi Teréz részére a 
baranyiterez63@gmail.com e-mail címen 
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 
folyamatos, legkésőbb 2019. január 16.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Egynapos sebészet

adminisztrátor munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: járóbetegek 
ellátásával kapcsolatos dokumentációk vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium; 
járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Win-
dows NT/2000/XP; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2019. február 1. napjá-
tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Fodor Károlyné intézetvezető 
főnővér nyújt, a 06-20-324-5657-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 4914/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: adminisztrátor; elekt-
ronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető fő-
nővér részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail 
címen keresztül; személyesen Fodor Károlyné 
intézetvezető főnővér részére, Pest megye, 2030 
Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 28.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Egynapos sebészet

műtőssegéd munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: mű-
tőssegédi feladatok ellátása egynapos sebészet 
keretén belül.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, 
műtőssegéd; egynapos sebészeten szerzett gya-
korlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 
büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 

azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Fodor Károlyné intézetvezető 
főnővér nyújt, a 06-20-3245-657-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség-
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 4915/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: műtőssegéd; elektro-
nikus úton Fodor Károlyné intézetvezető főnővér 
részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen 
keresztül; személyesen Fodor Károlyné intézetve-
zető főnővér részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső 
utca 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 28.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény,  

Mozgásszervi Rehabilitációs Részleg
fizioterápiás szakasszisztens

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső 
utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a szakorvosok 
által előírt fizioterápiás kezelések kivitelezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, fiziote-
rápiás szakasszisztens; rehabilitációs kórházi osztá-
lyon szerzett gyakorlat, nappali kórházban legalább 
1–3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS 
Windows NT/2000/XP; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 

munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Fodor Károlyné intézetvezető 
főnővér nyújt, a 06-20-3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a 
pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 
39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosítószámot: 4916/KSZK/2018, va-
lamint a munkakör megnevezését: fizioterápiás szakasz-
szisztens; elektronikus úton Fodor Károlyné intézetvezető 
főnővér részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen 
keresztül; személyesen Fodor Károlyné intézetvezető 
főnővér részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. de-
cember 28.

A 2018. ÉVI, ŐSZI ZÖLD-  
ÉS BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. az 

önkormányzati rendeletnek megfelelően 2018. november 

10. és 2018. december 15. között végzi el az őszi zöld- és 

biohulladék gyűjtését.

Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban 

helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett időpontban.

Az Önkormányzati rendelet értemében fél m3-nyi zöldhulladékot 

szállít el az ÉTH, ez 6 db 120 literes zsákot jelent. Ebben az esetben 

a gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az ingatlantulajdo-

nosnak kell biztosítani.

Amennyiben több zsákot kívánnak kitenni, lehetőség van úgyneve-

zett „zöld” zsákot vásárolni az ügyfélszolgálatunkon bruttó 422 fo-

rintért, amely tartalmazza a gyűjtés-szállítás és lerakás költségét is.

Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A zsákot 

ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőriz-

zük. Amennyiben idegen anyagot 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 helyszínen kezdjük meg, ezért 

az ütemtervben feltüntetett kezdő napon reggel 7 órára 

kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.

A zöldjárat ideje alatt (2018. november 10-től 2018. decem-

ber 15-ig) a hulladékudvarba – az Ök. rendeletnek megfele-

lően – beszállított lakossági zöldhulladékot nem számítjuk 

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. december 8.
Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi u., Aradi u., Aszfaltozó 
u., Asztalos u., Bádogos u., Bajcsy-Zs. u., Bakonyi u., Bányász u., 
Barlang u., Bérc u., Betonozó u., Bihari u., Bikszádi u., Bognár u., 
Borszéki u., Börzsönyi u., Brassói u., Burkoló u., Búvár u., Bükk u., 
Cserhalmi u., Cserhát u., Csigás u., Csillés u., Csiszoló u., Csobánci u., 
Csókakő u., Csúcs u., Csurgói u., Daróci u., Darukezelő u., Debrői u., 
Detrekő u., Dévai u., Dévényi u., Drégely u., Egervári u., Esztergályos 
u., Faragó u., Fátra u., Favágó u., Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., 
Festő u., Firtos u., Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó 
u., Fűtó u., Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész u., 
Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u., Kalotaszegi 
út, Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozsvári u., Komáromi u., 
Komlói u., Körmöci u., Korompai u., Korponai u., Kőhalmi u., Kőszegi 
u., Krasznahorkai u., Kubikos u., Liptói u., Lőcsei u., Mátra u., Mecseki 
u., Murányi u., Naszályi u., Nógrádi u., Orom u., Radnai u., Regéci 
u., Retyezáti u., Rozsnyói u., Salgói u., Selmeci u., Somogyvári u., 
Somoskő u., Sóskúti u., Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás u., Szirtes u., 
Szovátai u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Kolozsvári u. között), Tátra 
u., Temesvári u., Tömösi u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., Trencséni 
u., Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihorláti u., Visegrádi 
u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.

Közérdekű tájékoztató

A Dr. Romics László Egészségügyi 
Intézmény ezúton tájékoztatja  

az érdi lakosokat, hogy az intézmény 
2018. december 1-jén és 15-én, 

szombati napokon zárva tart.
Ezeken a napokon az ügyeleti ellátás a 

munkaszüneti és ünnepnapokon
megszokott rend szerint vehető 

igénybe az alábbiak szerint.
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum 2030 

Érd, Szabadság tér 9.
Telefonszámok: felnőtt ügyelet  

23/365-274, gyermek ügyelet 23/365-770.

Közérdekű felhívásNe  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

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
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Érdi Kincses Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör

vény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Kincses Óvoda és Tagóvodái

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Edit utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§(1) 
és a 66/A bekezdéseiben foglaltak alapján óvoda
pedagógusi munka ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, vala

mint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményeiben törté
nő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII.30.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus; 
magyar állampolgárság; cselekvőképesség; bün
tetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fel
használói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 
felhasználói szintű levelező rendszerek (Lotus
Notes, Outlook); felhasználói szintű Internetes 
alkalmazások; szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű precíz, pon
tos munkavégzés; kiváló szintű szakmai tudás; ki
váló szintű innovatív, kezdeményező; kiváló szintű 
kommunikáció készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: érvényes, közalkalmazottaknak szóló 
erkölcsi bizonyítvány; végzettséget igazoló okira
tok másolata; fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 11.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Érdi Kincses Óvoda címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Edit utca 3.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá
zisban szereplő azonosítószámot: 673/2018., va
lamint a munkakör megnevezését: óvodapedagó
gus; elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta 
részére a kincses@erd.hu Email címen keresztül; 
személyesen Szénásiné Mészáros Márta részére, 
Pest megye, 2030 Érd, Edit utca 3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: in
tézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 12.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők

körzeti védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
49/2004. (V.21.) ESzCsMrendeletben foglaltak 
szerinti területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola; körzeti védőnő, 
ill. pályakezdők – 1 év alatti szakmai tapasztalat; 
felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP; 
büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: jó szintű gyermekköz
pontú gondolkodásmód, empátia;

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Szakálné Dimov Mariann 
vezető védőnő nyújt, a 06305711427es tele
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 4917/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: körzeti védőnő; elektro
nikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő 
részére a titkarsag@erdirendelo.hu email címen 
keresztül; személyesen Szakálné Dimov Mariann 
vezető védőnő részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső 
utca 39–41.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

takarító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: járóbe
tegszakrendelésen takarítási feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános; járóbeteg
ellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon
nal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Gál Éva nyújt, a 0620328
8886os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 4951/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: takarító; elektronikus 
úton Gál Éva részére a titkarsag@erdirendelo.
hu email címen keresztül; személyesen Gál Éva 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 28.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

takarító munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 
20 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: já
róbetegszakrendelésen takarítási feladatok 
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános; járóbeteg
ellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai 
tapasztalat; büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 27. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Gál Éva nyújt, a 0620328
8886os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészség
ügyi Intézmény címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 4952/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: takarító; elektronikus 
úton Gál Éva részére a titkarsag@erdirendelo.hu 
email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 28.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Belső Ellenőrzési Csoport

intézményi belső ellenőr
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 

Alsó utca 1–3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője 

által ellátandó feladatkörök: 1. sz. mellék

let 1. pont.

Ellátandó feladatok: a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzé

séről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

15. § (7) bek. a.) pontja alapján Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzat három költségvetési 

intézményének vezetői részére megállapításo

kat és javaslatokat megfogalmazni a bizonyos

ságot adó ellenőrzések és/vagy a tanácsadói 

tevékenység keretében; a belső ellenőrzési te

vékenység során a jogszabályoknak és a belső 

szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, 

gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizs

gálni; a három intézménynél ellátni a belső 

ellenőrzési vezetői feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-

ségi körök: az ellátandó feladatoknál került 

felsorolásra.

Jogállás, illetmény és juttatások: a 

jogállásra, az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 

valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései 

az irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgár

ság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; az 

I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szer

zett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, 

gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást 

végzők nyilvántartásba vételéről szóló kor

mányrendelet szerinti szakképzettség; vagy 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ok

leveles pénzügyi revizori, pénzügyiszámviteli 

szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles 

könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérleg

képes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi 

Szervezetének okleveles belső ellenőri, az 

Information Systems Audit and Control As

sociation (ISACA) Nemzetközi Szervezetének 

okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési 

szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú ál

lamháztartási, államháztartási gazdálkodási és 

ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági 

vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés; 

a pályázó szerepeljen az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekez

dése szerinti nyilvántartásban; költségvetési 

szervnél szerzett legalább 2 éves ellenőrzési, 

költségvetési, pénzügyi, számviteli szakmai 

tapasztalat; felhasználói szintű MS Office irodai 

alkalmazások; vagyonnyilatkozattételi eljárás 

lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

közigazgatási szakvizsga megléte; belső el

lenőri gyakorlat; önkormányzati költségvetési 

szervnél szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: rendszerezett prob

lémamegoldás; objektivitás; jó szintű szóbeli 

és írásbeli kifejezőkészség; precizitás, megbíz

hatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, 

terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; is

kolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű 

másolata; motivációs levél; a pályázó nyilatko

zata a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 

vállalására vonatkozóan; pályázó nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztvi

selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84–85. 

§ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpont-

ja: 2019. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. december 15. A pályázati kiírással kap

csolatosan további információt Tajti Lászlóné 

Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 0623

522320as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai 

úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Pol

gármesteri Hivatal címére történő megküldésé

vel (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosítószámot: 14/993025/2018., valamint 

a munkakör megnevezését: intézményi belső 

ellenőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 

december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-

nyeges információ: a kinevezés feltétele a 

Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónap

nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

a kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos 

próbaidő kikötésével. 
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Iskolamustra
Nyolcadikos diákokkal és szüleikkel telt meg szerdán 
délelőtt a Gárdonyi iskola aulája – ekkor tartották az 
intézmény beiskolázási nyílt napját, amelyen a látoga-
tók megismerkedhettek az iskola életével, az épület-
tel, a diákokkal, bepillanthattak egy-egy tanórába, és 
természetesen megtudhatták a legfontosabb beisko-
lázási információkat is.

A Gárdonyi iskolában a 
jövő tanévben is két 9. osz-
tály indul: az egyikben 
emelt óraszámban angol, 
illetve német nyelvet tanul-
hatnak a diákok. Ebbe az 
osztályba azok jelentkezé-
sét várják, akik az általá-
nos iskolában már az adott 
nyelvet tanulták – mondta 
lapunknak Vásárhelyi 
Pálné, az intézmény gim-
náziumi tagozatának igaz-
gatóhelyettese, akitől meg-
tudtuk azt is: a másik osz-
tály köznevelési típusú kö-
zépfokú sportosztályként 
indul – ide olyan diákok je-
lentkezhetnek, akik ver-
senyszerűen, egyesületnél 
sportolnak. 

– Aki hozzánk szeretne 
jelentkezni, annak központi 
írásbeli felvételi vizsgát 
kell tennie, akár nálunk, 
akár egy másik intézmény-
ben. Szóbeli vizsgát is tar-
tunk, a nyelvi osztályba je-
lentkezőknek az adott 
nyelvből, a sportosztályba 
jelentkezőknek pedig a 
sporttal kapcsolatos isme-
retekből. A témakörök meg-
találhatók intézményünk 
honlapján – tette hozzá Vá-
sárhelyi Pálné.

A Gárdonyi iskola gim-
náziumi tagozatára négyes 
tanulmányi átlag feletti 
gyerekek jelentkezését 
várják. A túljelentkezés 
nagy: a nyelvi osztályba 
akár nyolc-tízszeres, a 
sportosztályba – ami har-
madjára indul az intéz-
ményben – az első évben 

kétszeres, tavaly viszont 
már négyszeres volt.

A nyílt napon elhangzott: 
a Gárdonyiban kiemelt fi-
g yelmet fordítanak a 
nyelvtanulásra, illetve a 
művészeti nevelésre, és 
több tantárgyat bontott 
csoportban tanítanak – 
matematika, informatika, 
idegen nyelv, valamint 
tánc, dráma és művészetek 
tantárgy. A Gárdonyiban 
kihelyezett nyelvvizsga-
központ működik.

A nyílt napon az igazga-
tóhelyettes általános tájé-
kozatója mellett nyelvi ta-
gozatos diákok mutatták be 
pár mondatban az iskolát – 
természetesen az általuk 

tanult angol, német, illetve 
második nyelvként választ-
ható spanyol és olasz nyel-
ven. A nyolcadikosokat Lá-
zár Evelin diákpolgármes-
ter is köszöntötte. Ezt köve-
tően a nyolcadikosok beül-
hettek a magyar, történe-
lem, nyelvi és testnevelés 
nyílt órákra. 

– Szórólapok, illetve sze-
mélyes látogatás formájá-
ban már bemutatkoztunk 
az érdi általános iskolák-
ban, így a nyílt napunk 
után több beiskolázási ren-
dezvényt már nem szerve-
zünk, de ha valaki további 
információt szeretne – 
akár személyesen, akár  
e-mailben –, természetesen 
nagyon szívesen állunk 
rendelkezésére – zárta 
szavait az igazgatóhelyet-
tes. n ÁdÁm

A búcsú első pillanata
A Vörösmarty gimnázium 
öt végzős osztályának 
százötvenkilenc diákjára 
tűzték fel november 30-án 
az osztályfőnökök az isko-
lához való tartozást, egy-
ben az elválást szimboli-
záló szalagot. Ahogy Szi-
lasné Mészáros Judit igaz-
gató lapunknak fogalma-
zott: ez a búcsú első pilla-
nata, hiszen a szalag-
tűzéssel megkezdődött a 
végzősök utolsó fél éve az 
intézményben.

A szalagavató ünnepség-
nek megvannak a hagyomá-
nyai a Vörösmarty gimnázi-
umban. Az ünnepélyes sza-
lagtűzés mellett az osztá-
lyok idén is kisfilmekkel bú-
csúztak, majd a táncok be-
mutatása következett a lelá-
tón helyet foglaló szülőknek, 
tanároknak, barátoknak. 
Minden osztály két-két tánc-
cal készült: egy bécsi kerin-
gővel és egy kötetlenebb, vi-
dám osztálytánccal. Az este 
végén az egész évfolyam 
együtt keringőzött az Aréna 
küzdőterén. 

A szalagavató után már a 
továbbtanuláson lesz a 

hangsúly a gimnáziumban: 
félévzárás, pályaválasztás, 
felvételire jelentkezés, balla-
gás és érettségi áll még a 
végzősök előtt. Természete-
sen a tanulást sem hanyagol-
ták el a tizenkettedikes diá-
kok, de azért elmondható, 
hogy az ősz a szalagavató 
lázában telt – tánctanulás, 
próbák, filmkészítés –, hi-
szen ez olyan jelentős ese-
mény a fiatalok életében, 
amire évtizedek múltán is 
emlékeznek majd. 

– Az elmúlt három hónap-
ban keményen dolgoztunk 
azért, hogy ez a mai nap a 

lehető legjobban sikerüljön. 
Most izgulok ugyan egy ki-
csit, de a várakozás erősebb 
bennem – mondta lapunk-
nak egy végzős fiatal hölgy, 
Violetta, még a tánc bemuta-
tása előtt.

– Az elszakadást egyelőre 
nem élem meg nehezen: vá-
rom már a továbbtanulást. 
Ugyanakkor nagyon szere-
tek ide járni, jól telt ez a négy 
év – tette hozzá. 

A szalagavató bál megren-
dezését idén is az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzat támo-
gatta.

Qn ÁdÁm

„Örüljünk együtt a fénynek”
Első ízben tartottak hanu-
ka ünnepséget Érden, a Du-
namenti Zsidó Kulturális 
Egyesület szervezésében. 
A december 2-ai gyertya-
gyújtásnak és ünnepség-
nek a Parkvárosi Közössé-
gi Ház adott otthont; a ha-
nukia első gyertyáját T. 
Mészáros András polgár-
mester gyújtotta meg.

Hetvennégy év után indult 
el újra a zsidó hitélet Érden – 
ez volt tehát az első, hagyo-
mányteremtő alkalom, ami-
kor a hanukát együtt ünne-
pelték a hitközség tagjai – 
tudtuk meg Hidasi Endrétől, 
a DUZSIKE elnökétől. Mint 
köszöntőjében hangsúlyozta: 
nem a véletlen műve, hogy a 
mai napon nemcsak a hanuka 
első gyertyájának lángja, ha-
nem az adventi gyertyák kö-
zül az első is fellobban. 

– Milliószám gyújtanak 
gyertyát a mai napon. A 
gyertyák lángjai nemcsak a 
Földet világítják körbe, ha-
nem az ember lelkét is, bé-
kességet, szeretetet költöz-
tetve belé. Szeretném meg-
köszönni polgármester úr-
nak, hogy vállalta az első 

gyertya meggyújtását, jelké-
pezve, hogy helyünk van a 
város közösségében, köz-
életében – tette hozzá az el-
nök, aki lapunknak elmond-
ta azt is: az érdi hitközség 
huszonkét taggal alakult, és 
Érden kívül Százhalombat-
táról, Ercsiből és Diósdról is 
vannak tagjaik.

Az ünnepi köszöntő után 
megtudhattuk, honnan ered 
ez az ünnep, ezt követte a 
menóra (hanukia) első gyer-
tyájának meggyújtása, majd 
közös éneklés után szeretet-
vendégséggel és beszélge-
téssel zárult az ünnepség.

– Nagyon fontos szerepet 
töltenek be a város életében 
a különféle közösségek, így 
a vallásiak is. A zsidóságnak 
vannak ugyan gyökerei Ér-
den, hitközség azonban na-
gyon régóta nem volt. Remél-
jük, ez a nemrég létrejött 
közösség egyre jobban meg-
erősödik – mondta tudósí-
tónknak T. Mészáros And-
rás polgármester.

– Örüljünk együtt a fény-
nek, az isteni csodának, an-
nak, hogy ezt együtt tudjuk 
megünnepelni Érden is – 
zárta szavait.

Qn -ká-

A nyílt napon nyelvi tagozatos diákok mutatták be az iskolát, az 
általuk tanult nyelveken

Minden osztály két produkcióval készült: egy bécsi keringővel és egy 
vidám osztálytánccal

A hanukia első gyertyáját T. Mészáros András polgármester gyújtot-
ta meg  (Fotó: Boros Sándor)
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Meleg étel, szeretettel
Advent első vasárnapján megkezdődött a Szociális 
Gondozó Központ és az egyházak közös ételosztása. 
Nemcsak karácsony előtt, hanem február végéig – sőt, 
ha az idő nagyon hidegre fordul, még márciusban is – 
meleg ebéddel, kenyérrel, süteménnyel várják a rászo-
rulókat az Emma utca 8. szám alatt, déli egy órától. 

Az első ételosztáson 
rendszerint nem szoktak 
sokan lenni. Idő kell, mire 
az információ eljut az érde-
keltekhez, van, akinek idő 
kell arra is, hogy elszánja 
magát az elfogadásra. Ad-
vent első vasárnapján mint-
egy harminc-negyven, főleg 
idősebb lakos jött el, hogy 
az Adventista Egyházköz-
ség tagjai által sütött-főzött 
menüt hazavigyék vagy 
helyben fogyasszák el. 

– Tavaly volt, hogy szá-
zan is eljöttek az ételosz-
tásra, de ennél jóval több 
adag készül, hiszen házhoz 
is szállítjuk azoknak, akik 
idősek vagy többgyerme-
kesek, messze laknak, és 
nem tudnak eljönni az ebé-
dért. A Szociális Gondozó 
Központ nyilvántartása 
szerint mintegy kétszáz-
harminc adagot kellene ki-
szállítanunk az idén min-
den vasárnap. Remélhető-
leg lesz ennyi ennivaló, és 
mindenhová el tudjuk jut-
tatni a meleg ételt – mondta 
érdeklődésünkre Paróczai 
Zoltánné, a Habilitációs 
Központ vezetője, az akció 
koordinátora.

A házhoz szállításban a 
Szociális Gondozó Központ 
munkatársai, illetve az 
egyházak is részt vesznek. 
Mint Paróczai Zoltánné ki-
emelte: országszerte is rit-
kaságszámba mennek az 
érdihez hasonló akciók, hi-
szen a városban nemcsak 
advent idején, hanem egész 
télen lesz ételosztás, ráadá-
sul nagyon széles körű ösz-
szefogással.

Mint Gyürüs István ad-
ventista lelkésztől megtud-
tuk, advent első vasárnap-

jára mintegy háromszáz 
adag brassói aprópecsenyét 
készítettek, és otthon süte-
ményt is sütöttek a hívek. 

– Szeretnénk kifejezni 
Jézus szeretetét, nemcsak 
szavakkal, hanem tettek-
kel, és szeretnénk így is 
bekapcsolódni a város vér-
keringésébe – mondta la-
punknak.

A központban gyűlő me-
leg ruhákból is válogatha-
tott, aki akart, és nem ma-

radtak híjával lelki táplá-
léknak sem, hiszen az étel-
osztás – ahogy ez már lenni 
szokott – közös imával kez-
dődött. Akinek kérdése   
volt vagy segítségre szo-
rult, a Szociális Gondozó 
Központ jelen lévő munka-
társaihoz fordulhatott tá-
mogatásért. Sok volt a ta-
valyról, illetve azelőttről 
ismerős arc – tudósítónkat 
többen már ismerősként 
üdvözölték.

– Nyugdíjas vagyok, al-
bérletben élek, miután kifi-
zetem, húszezer forintom 
marad. Mostanáig volt ki-
egészítő munkám is, de saj-
nos azt még nem fizették ki 
– mondta egy idős asszony, 
akinek nagyon sokat jelent, 
hogy vasárnaponként nem 
kell ebédet előteremtenie, 
ahogy annak a nyugdíjas 
édesanyának sem, aki bete-
geskedő lányáról és súlyos 
epilepsziás fiáról gondos-
kodik. Volt olyan anyuka is, 
aki a lányának, anyósának 
is kért a brassóiból, hogy 
hazavigye nekik. Ő is évek 
óta visszajár; nagyon jól jön 
ez a meleg ebéd, no meg az 
a kis beszélgetés és az ér-
zés, hogy törődnek az em-
berrel. n Á. K.

Fel lobbantak az adventi gyertyalángok
A karácsonyig tartó négy 
hét a Messiás születése 
előtti várakozást idézi és 
felkészülés az ünnepre. 
Érden már hagyománya 
van a közös adventi gyer-
tyagyújtásnak.

Az ünnepi pillanatra a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ által szervezett 
koncerteken hangolódhat-
tak a résztvevők: a Görömbő 
Kompánia interaktív betle-
hemes játékát, majd a Ko-
lompos együttes adventi 
koncertjét láthatták-hallhat-
ták a gyerekek és felnőttek, 
akik a hideg, szeles idő da-
cára megtöltötték a padokat, 
széksorokat.

A hidegben forró tea, ka-
kaó, kürtőskalács várta a 
kicsiket és nagyokat, és nem 
maradhatott el az Érdi Fide-
litas jótékonysági sütivásá-
ra sem, amit hagyományo-
san az első adventi vasárna-
pon tartanak. Mint Riebel 
Zsófia, az Érdi Fidelitas el-
nöke tudósítónknak elmond-
ta, idén nem egy kárpátaljai 
intézménynek, hanem egy 
mozgáskorlátozott kárpátal-
jai fiatalember, Jakab Gá-
bor megsegítésére gyűjtöt-
tek – a befolyt adományból a 
fiatalember fürdőszobáját 
szeretnék akadálymentesí-
teni, felújítani, illetve tüzelő-
vel is ellátnák őt.

– Bejglit, aprósüteménye-
ket vásárolhattak tőlünk az 
adományozók. A finomságo-
kat a Királyfi és Fia Kft. 
ajánlotta fel idén is. Általá-
ban 50–100 ezer forint szo-
kott összegyűlni ezen az ad-
venti vasárnapon; ez a kár-
pátaljai viszonyok közt na-
gyon nagy segítséget jelent 
azok számra, akikért szer-

vezzük ezeket a jótékonysá-
gi rendezvényeket – tette 
hozzá Riebel Zsófia.

Hat órakor T. Mészáros 
András polgármester meg-
gyújtotta az első gyertyát. 
Köszöntőjében azt hangsú-
lyozta: az adventi időszak 
arról szól, hogy az ember 
szíve legyen készen arra, 
mikor eljön a karácsony.

– Azért kell felkészül-
nünk, hogy karácsony mind-
annyiunk számára a megbé-
kélést, a boldogságot és meg-
elégedettséget jelenthesse. 
Kívánom mindenkinek, hogy 
áldott karácsonyi ünnepük 
legyen, és ez a négy hét fel-
készülés a szeretetet, az 
egymás felé fordulást és a 
boldogság megtalálását je-
lentse – tette hozzá T. Mészá-
ros András.

Erdélyi-Takács István 
református lelkipásztor egy 
régi karácsonyra emléke-
zett, amikor édesanyja Lu-
kács evangéliumából elme-
sélte, hogy a pásztoroknak 
hogyan jelent meg az an-
gyal, és támadt hatalmas 
fényesség.

–  Gyermekkoromban még 
nem voltak ilyen szép lámpa-
sorok, amelyek manapság 
világítanak, de bennem 
mégis az maradt meg, hogy 
az advent, a karácsony tele 
van fénnyel, ragyogással. 
Igaz, hogy utána jöttek a hét-
köznapok, és egy évet kellett 
várni a következőre, de 
olyan jó volt látni a mindent 
beragyogó fényt. Az lenne a 
szép, ha mindannyiunk szí-
vében megmaradna ez a 
fény, és nem csak karácsony-
kor, utat mutatva eligazodni, 
előrejutni. Nagyon gazdag, 
szép ünnepet kívánok, nem-
csak ajándékokban, hanem 
mosolyokban, egymás meg-
szólításában, örömökben. 
Legyen békés, áldott a kará-
csony – kívánta Erdélyi-Ta-
kács István.

Az ünnepi gyertyagyúj-
tást követően véget ért a vá-
rosi program, de lesz folyta-
tás: december 16-án ingye-
nes családi délutánt tarta-
nak a Szepes Gyula Művelő-
dési Központban, gyermek-
előadásokkal, kézműveske-
déssel. n Á. Katalin

Advent első vasárnapján az Adventista Egyházközség tagjai ké-
szítették az ebédet

A Görömbő Kompánia interaktív betlehemes játékát is láthatták az 
érdeklődők  (Fotók: Boros Sándor)

Erdélyi-Takács István mosolyokban, egymás megszólításában, örömökben gazdag ünnepet kívánt



ÁLLÁST KÍNÁL

A Betegápoló Irgalmasrend érdi 
Szent József Otthona felvételt hirdet 
az alábbi munkakörbe: szakképzett 
ápoló/gondozó. Bérezés: megegye-
zés szerint+egyéb juttatások. Jelent-
kezés a hidegh@index.hu email cí-
men vagy személyesen (2030 Érd, 
Gyula u. 39-47). Időpontegyeztetés a 
06-23-365-627 telefonszámon.

*30332*

Kétszemélyes háztartásba, családi 
házba keresek tiszta, precíz takarítót 
heti 1x-i alkalomra. 06-30-318-7868

*30096*

ÁLLAT

Háztáji tyúk eladó (június 8-i kel-
tetésből), 2,5 kg, már tojik, házhoz 
szállítva 1080 Ft, telephelyen 900 Ft 
(Nagyvenyim). 06-30-241-7729

*34905*

ALBÉRLET KÍNÁL

Budapesten, Keleti pályaudvar kör-
nyékén utcai bejáratos lakás akár üz-
lethelyiségnek is kiadó, kizárólag 
egyedülállónak vagy párnak. 2*23 
nm, galériás, teljes összkomfortos. 
06-20-380-1876

*35469*

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Veszettség 
elleni

 védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

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

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

Driving Mobile Media Innovation
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A MAPEI Kft. 
keres sóskúti gyárába:

Automata-gépsor kezelőt 
(3 műszakos munkarend)  
Feltétel:
•	 targoncavezetői	engedély
Előny:
•	 gépészeti	alapismeret

Logisztikai asszisztenst
Feltétel:
•	 Középiskolai	végzettség
•	 	Logisztikai	területen	eltöltött	
gyakorlat

Előny:
•	 angol	nyelvtudás

Raktárost
Feltétel:
•	 targoncavezetői	jogosítvány
•	 raktárkezelési	gyakorlat

Termék és alapanyag 
ellenőrt 
Feltétel:
•	 min.	érettségi
•	 	MS	Office	felhasználói	szintű	
ismerete

Előny:
•	 	vegyész,	vagy	hasonló	technikusi	
végzettség/	diploma

•	 	laboratóriumi	vagy	építőiparban	
szerzett	tapasztalat

•	 angol	vagy	olasz	nyelv	ismerete

Amit kínálunk:
•	 	Hosszú	távú,	stabil	
munkalehetőség

•	 Kiemelkedő	kereseti	lehetőség

Önéletrajzokat	MAPEI	KFT			
2040	Budaörs,	Pf.6.	és	

allas@mapei.hu  
címekre	kérjük	elküldeni.
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GYÁ RTÓCSAPATUNK BŐVÜL!
Átlagkereset:  

nettó 200.000 Ft-tól
LED-es rendezvénytechnikai megjelenítők  

gyártásához keressük talpraesett munkatársunkat

Feladatkör: 
•   LED-es rendezvénytechnikai megjelenítők 
összeszerelése, garanciális javítása

•   a gyártáshoz szükséges kézi és gépi feladatok 
(forrasztás, összeszerelés, mechanikai munka – 
vágás, fúrás) ellátása

Az Ön profilja:
•  önálló, igényes munkavégzés
•   konstruktív hozzáállás – ha ötlet van a 
produktívabb, kényelmesebb munkavégzésre, 
örömmel valósítjuk meg

•  csapatszellem, terhelhetőség

Amit kínálunk:
•   kényelmes, modern munkakörülmények és 
eszközök

•  fix munkaidő
•  hosszú távú perspektíva

Munkavégzés helye:
•  2049 Diósd, Ipar utca

Pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Jelentkezését az info@ledblade.com 
e-mail címre várjuk.
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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:  
Büki Zoltán Tel.: 30/465-6353
Lecsek Zoltán 30/228-9021

szakképzett PÉK  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat keresünk.

Érdi OMV töltőállomásra benzinku-
tast felveszünk! Érdeklődni szemé-
lyesen fényképes önéletrajzzal Érd 
6-os főút 23. km (Százhalombatta fe-
lé), vagy a gyorgyi@autocentrumsza-
bo.hu email címen lehet.

*31128*
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Jelentkezni lehet: 
fényképes önéletrajzzal, pozíció 

megjelölésével, elérhetőséggel az 
erdos.aniko@krupptsa.hu  

e-mail címen. Érdeklődni 
lehet a +36/30-363-4250-es 

telefonszámon Erdős Anikónál.

Újonnan megnyíló érdi 
cukrászüzemünkbe  

cukrászt, cukrász- 
segédet, cukrászati 

konyhai kisegítőt 
(fizetés megegyezés 

szerint) keresünk. 

20 | 2018. december 5. |    hirdetés

Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, Érd.  
Telefon: 06 30 276 6071 vagy 06 30 910 6987.

E-mail: siriusalapitvany@gmail.com.  
Honlap: www.siriusalapitvany.hu.

Gaz  dikereső

Apacs közepes testű, élénk, 
mozgékony, foglalkozásigényes, 
9 hónap körüli növendék kan. 
Rossz állapotban került a gon-
dozásunkba, feltételezésünk sze-
rint elütötték vagy bántalmaz-
ták, már teljesen felépült. Való-
színűleg gond van a hallásával.

Boci 5-6 év közötti, kedves, köze-
pes termetű, ivartalanított kan, 
beagle keverék. Más kutyákkal 
általában jól kijön, de egyedüli 
kedvencként is megállná a he-
lyét. Emberbarát, a gyerekeket is 
szereti, régebben lakásban élt, 
benti tartásra ajánljuk.

Jármű

Autókozmetikához értő szakembert azonnali  
kez déssel diósdi autókereskedésbe felveszünk. 
 Tel.: 06-30-6821390.
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AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

Konténer

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354
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SzolgáltatáS

TV-JAVÍTÁS 
HELYSZÍNEN

Több mint 30 éve. Beállítások is.
Olcsón, gyorsan, garanciával!

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós
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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.
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

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

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
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Meg bízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők, központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)

Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

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

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 1
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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

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*

Fuvarozást, költöztetést vállalok a 
hét minden napján! 06-30-7473-655

*36341*

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

*36339*

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

*34649*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, 
mosógép és mosogatógép bekötés. 
70/642-75-26.

*69751*
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NAPRA FORGÓ NONPROFIT                              
KÖZHASZNÚ KFT.

MUNKALEHETŐSÉG
•   Dísznövénykertészeti munkatárs  
(Szigetszentmiklós, részmunkaidőben is)

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

•   Irodai munkára jó számítógépes ismerettel megváltozott 
munkaképességűeket keresünk. (Érd)

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

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

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

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.
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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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VegYeS

Eladó konyhabútor, könyvespolc, 
szekrény, csillár, kanapé, fotel, ipari 
varrógép, írógép, könyvek, stb. 06-
30-477-8801

*36148*

Életjáradékot fizetnék havonta 
idős személynek ingatlanért. 06-30-
9515107

*34061*

Impluzer mégneses készülék (mat-
rac) eladó. 06-23-361-288, 06-70-
3856072

*34923*

Mafell csaplyukmaró és Makita kör-
fűrész (150 mm vágásra alkalmas) és 
lézeres szintező eladó. 06-30-749-
4582

*31848*

Pengőt, koronát, forintot, papír és 
fém gyűjteményt vásárolnék! 06-20-
9971153

*29961*

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

*01541*

oKtatáS

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

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

tárSKereSéS

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

*76649*

Keretes hirdetésekkel kapcsolatban  
várjuk érdeklődését az  

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu. 
e-mail címen,  

vagy a 06-23/520-117-es 
telefonszámon.
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Kiütésekből sem volt hiány a gálán
A tavalyi sikerekre alapozva szervezték meg immáron 
második alkalommal az Érdi Küzdősport Gálát vasár-
nap. Az amatőr és profi mérkőzéseket is felvonultató 
rendezvénynek a Batthyány iskola tornacsarnoka adott 
otthont.

Hatalmas pofonoktól volt 
hangos a II. Érdi Küzdősport 
Gála helyszíne vasárnap 
este. A fight cardon huszon-
hét összecsapás, javarészt 
profi ökölvívó-mérkőzés ka-
pott helyet. Ezenkívül bemu-
tató jellegű amatőr box, K-1 
és kick light küzdelmek is 
színesítették a programot. 
Ami a korosztályokat illeti, a 
felnőtt sportolók mellett az 
utánpótláskorúak is esélyt 
kaptak a bizonyításra. A gála 
elsősorban a helyi és kör-
nyékbeli küzdősportolóknak 

kívánt versenyzési lehetősé-
get biztosítani. Ennek megfe-
lelően az Érdi Muay Thai Box 
Egyesület harcosai, többek 
között a 18 év alatti Bole-
hovszky testvérek, Gergő és 
Richárd is szorítók közé lé-
pett. Ricsi bemutató jellegű – 
ahol nem hirdetnek győztest 
– K-1 meccset vívott Szappa-
nos Dáviddal, öccse pedig 
bemutató kick lightban mér-
kőzött meg Radics Bécivel. 
Tollár Levente és Karlovics 
Levente egyaránt bemutató 
ökölvívó-mérkőzésen lépett 

szorítók közé. Előbbi bokszo-
ló Laska Dávid, utóbbi  
Schwitz Tamás ellen. 

A felnőttek profi box prog-
ramjában a szervező Tollár 
László által edzett Kristóf 
Máté, Vass János András és 
Schrammel Csaba hármas is 
kesztyűt húzott. Kristóf az 
első menetben technikai ki-
ütéssel győzte le Cserepes 
Tamást, Vass egyhangú pon-
tozással múlta felül Horváth 
Dominikot, míg Schrammel 
az első menetben kiütötte Fo-
dor Kevint. 

Kristóf Máté elégedett volt 
a teljesítményével. Mint el-
mondta, győzni érkezett a 
gálára, ami össze is jött, az 
pedig hab a tortán, hogy nem 
ment végig a négyszer há-

rompercesre tervezett bu-
nyó, hiszen már az első kör-
ben feladásra kényszerítette 
ellenfelét. 

Az érdi sportolók közül 
Szűcs Istvánnak az előzetes 
tervekkel ellentétben más el-
len kellett felvennie a kesz-
tyűt, mégis a rendezvény 
egyik legjobb csatája kereke-
dett a párharcból. A hazai 
győzelem azonban elmaradt, 
a tizenkét perc leteltével, 
egyhangú pontozással Varjú 
György kezét emelte magas-
ba a vezetőbíró.

Szűcs István elmondta, 
hogy mindenképpen győzni 
szeretett volna hazai közön-
ség előtt, amihez készült is 
az elmúlt hetekben. Sajnos 
az ellenfél lemondta a rész-
vételt, a helyére beugró Var-
jú pedig túl nagy falatnak 
bizonyult.

Az est folyamán hét mér-
kőzés végére tett pontot 
K.O., amelyek közül minden 
bizonnyal a leglátványo-
sabb a Bárdos Nándor–Ba-
logh Ádám párosításhoz 
fűződik. Utóbbi öklöző a 
százhalombattai Bárdost az 
első menetben ütötte ki, 
amely után hosszabb ápolás 
is következett. 

Hat nemzetközi összecsa-
pást is láthatott a kilátogató 
több száz néző. Ezek közül a 
horvát Mark de Mori az első 
menetben technikai kiütéssel 
gyűrte le Horváth Gergelyt, a 
francia Gregory Trenel 
ugyancsak az első menetben, 
de kiütéssel győzött Pingi-
czer Gábor ellen, a finn 
Gennadi Mentsikainen pe-
dig technikai kiütéssel aratott 
sikert Kormány József felett.

QQ Pecsuvácz Péter

Csapatcsaták, tusarányok
Az Érdi Spartacus diák, serdülő és női együttesekkel 
vett részt a hétvégi csapatbajnokságokon. A diákok és a 
serdülők Nyársapáton, a női birkózók Dunaharasztin 
léptek szőnyegre.

Előbb Nyársapáton, a kö-
zép-magyarországi szabad-
fogású csapatbajnokságon 
mérték össze tudásukat a 
diák és serdülő korosztályú 
csapatok. A diákoknál az ér-

diek kezdésként szoros vere-
séget szenvedtek a Cegléd-
től, de ezt követően a cso-
portban az Abonyt legyőzve 
jutottak tovább a második 
helyen, így a másik csoport 

másodikjával, a Dunaújvá-
rossal csaptak össze, ame-
lyet legyőztek és harmadik 
helyen végeztek.

A serdülő korosztályban 
több hiányzója is volt a Spar-

tacusnak, így az egyébként 
is kis létszámú csapat esé-
lyeit rontotta, hogy még egy 
sportoló a verseny közben 
esett ki, ennek ellenére a ne-
gyedik helyet szerezték meg.

Aztán Dunaharasztiban 
tartották az utánpótlás sza-
badfogású és felnőtt női 
csapatbajnokságot. Az elő-
ször megrendezett viadalon 
az utánpótláskorú fiúknál 
az érdiek kezdésként ki-
kaptak a végső győztes 
ESMTK-tól, a vigaszágon 
azonban a Ceglédet és a 
Kertvárost legyőzték, majd 

a Dorogtól kikaptak, ezért 
az ötödik helyért rendezett 
meccset a Tatabányával 
vívták, ahol ugyancsak 
alulmaradtak, s hatodik-
ként végeztek.

A nőknél az érdiek a válo-
gatottak sorát felvonultató 
Vasas és Csepel mögött bir-
kóztak a bronzéremért a 
Kecskeméttel, ahol 3–3-as 
döntetlen született, ám a tus-
arányok miatt a Bács-Kis-
kun megyeiek 20–19-re nyer-
tek, így a Spartacus negye-
dikként végzett.

QQ domi

Diák csapattagok: Bákai Ferenc, Bokros Márk, Bori Richárd, Finta Pat-
rik, Gazsi Blanka, Gazsi Máté, Gyenes Bence, Jakab Dániel, Kaszás Elza, 
M. Kovács Keve, Narancsik Bence, Sipos Milán, Szenicza Nimród, Virlics 
Marcell; Serdülő csapattagok: Balogh András, Kovács Dániel, Mada-
rassy Zoltán, Nagy Gergely, Nedvig Máté, Sipos Alex; Utánpótlás csa-
pattagok: Berta Mike, Délceg Edvárd, Kertész Márton, Kopasz Boldi-
zsár, Ónodi Ozor, Varga Dániel, Végh Artúr, Végh Richárd; Felnőtt női 
csapattagok: Dénes Mercédesz, Kyparissi Vassiliki, Nánási Fatime, Si-
pos Boglárka, Száraz Nikoletta, Varga Lilien.

Az Érdi Spartacus diák és serdülő csapatai  (Fotó: Érdi Spartacus SC)

Kosárlabda
Hiába győzte le a bajnokság hetedik fordulójában az addigi lista-
vezető SZPA-t a BKG-VMG DSE, formáját nem tudta átmenteni a 
következő fordulóba, s csúnya vereséget szenvedett a BLF KK-
tól. Előzetesen kiegyenlített mérkőzésre volt kilátás, hiszen a 
4–3-as győzelmi mérleggel álló BLF KK a nyolcadik helyről várta 
a 2–5-ös aránnyal rendelkező BKG-VMG DSE-t. Az első és máso-
dik negyed nagyjából hozta is az előzetes várakozásokat, hiszen 
a hazaiak a nyitó játékrészt két ponttal nyerték, s a nagyszünetre 
is csak 31–28-as előnnyel vonultak, az érdiek viszont „látótávon 
belül” maradtak. A fordulás után viszont ritmust váltott a BLF KK. 
Amíg az érdiek rossz százalékban értékesítették dobásaikat és a 
játékos-edző, Valaczkay Gábor statisztikái szerint közel húsz lab-
dát szórtak el, addig a túloldalon kihasználta ezt a házigazda, 
amely a záró felvonásra már 50–35-ös vezetéssel érkezett. Az 
utolsó tíz perc sem alakult fényesen az érdiek szempontjából, 
miután ezt az etapot 29–13-ra nyerte meg a BLF KK, amely fölé-
nyes, 79–48-as sikert aratott. A BKG-VMG DSE így tizenkettedik a 
tabellán, legközelebb – december 9-én 16 órakor – ismét az ak-
tuális éllovast, a KKS DSE-t fogadja.

Úszás
Hatodik helyen zárta az országos bajnokságok összesített pont-
versenyét az Érdi Úszó Sport Kft. Öt évvel ezelőtt még a legjobb 
húsz között sem jegyezték az Érdi Úszó Sport Kft.-t az egyesüle-
tek összesített rangsorában, ám az elmúlt évek jelentős fejlődé-
sének és a kiugró nemzetközi és hazai teljesítményeknek kö-
szönhetően Kovács Benedekék minden évben előrébb végeztek 
a hazai rangsorban. Ez a tendencia idén ugyan megtört, de a 102 
egyesületet felvonultató országos rangsorra így sem panasz-
kodhatnak Magó Gáborék, miután kilenc kategória közül hétben 
érdekeltek voltak, s 3740 pontot elérve a Győri Úszó SE, a BVSC-
Zugló, az Egri Úszó Klub, a Kőbánya SC és a Szegedi Úszó Egylet 
mögött a hatodik helyen zártak, megelőzve olyan műhelyeket, 
mint a Budafóka, a Darnyi Tamás SC, a Hódmezővásárhelyi 
SUVC, a Vasas, az FTC vagy az UTE. Az érdiek a felnőtt ob-n 1540, 
az ifin 1344, a serdülőn 42, a gyermeken 474, a cápa országos 
bajnokságon pedig 15 pontot szereztek, amelyek mellé még a 
rövidpályán elért 325 egység került, így zárták a pontversenyt a 
hatodik helyen, pedig a top tízben az érdiek mellett csupán a 
listát megnyerő győriek nem voltak érdekeltek a hosszútávú és 
nyíltvízi úszásban.

QQ DB
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Érdi lányok az Eb-n
Tudtuk, hogy Krpezs-Slezák Katarina világklasszis, ám 
az ÉRD szerb jobbszélsője nemcsak az együttes szurko-
lóinak, hanem az egész világnak megmutatta tudását, 
miután a franciaországi Európa-bajnokságon a lengye-
lek elleni mérkőzés legjobbjának választották.

Krpezs-Slezák Katarina 
csapatkapitányként vezeti a 
szerb nemzeti együttest, 
amely az A-csoportban Len-
gyelország ellen kezdte a tor-
nát. A Nantes-ban rendezett 
meccsen a szünetben ugyan 
még némi meglepetésre a len-
gyelek vezettek, de a fordulás 
után jött Katarina Krpezs-
Slezák és Jelena Lavko, akik 
vezetésével déli szomszéda-
ink 33–26-ra nyertek. A talál-
kozón a tizenegy gólt szerző 
Krpezs-Slezákot választot-
ták meg a legjobb játékosnak, 
míg Lavko öt gólt szerzett, 
Jovana Kovacsevics viszont 
nem volt eredményes.

Ezt követően a szerbek 
már második meccsükön is 
túl vannak az Eb-n, azonban 
a korábbi érdit, Jamina Ro-
bertset is a soraiban tudó 
svédek ellen hiába vezettek a 
szünetben Krpezsék kettővel 
(11–13), a második félidőben 
a svédek fordítani tudtak s 
22–21-re győztek. Krpezs is-
mét a meccs legeredménye-

sebb játékosa lett, hét gólt 
jegyzett, Lavko pedig kétszer 
talált be.

A C-csoportban a Tóth 
Gabriellát is a soraiban tudó 
magyar válogatott Hollandia 
ellen kezdte meg szereplését. 
Kim Rasmussen lányai jól 
tartották a lépést a németal-
földiekkel, hiszen a szünet-
ben is 11–11 volt az állás, a 
második játékrészt viszont a 
hollandok három góllal nyer-
ték, s 28–25-ös győzelmet 
arattak. A mérkőzésen Tóth 
Gabriella két lövésből két gólt 
szerzett.

A D-csoportban a Marketá 
Jerábkovával felálló cseh 
csapat Románia ellen nyitot-
ta a kontinensviadalt. A ro-
mánok már a szünetre eldön-
tötték a bresti meccset, mivel 
ekkor már hatgólos, 17–11-es 
előnyben voltak. A fordulás 
után ugyan zárkóztak Jeráb-
kováék, de egyenlíteniük 
már nem sikerült (31–28). Az 
érdi balátlövő négy lövésből 
négy gólt jegyzett. n -débé-

Tot ális dráma a Delta meccsén
Ugyan meccslabdája is volt, mégis csak egy pontot szer-
zett a TFSE elleni 2018-as utolsó hazai mérkőzésén a 
Delta RSE Érd a női röplabda NB II Közép csoportjának 
tizedik körében.

Rendkívül izgalmasan in-
dult a Delta RSE Érd és a 
TFSE U21-es csapatának 
mérkőzése, hiszen az első 
játszmában hol az érdiek, 
hol a fővárosiak vezettek, a 
TF azonban nem hibázta el a 
szettlabdáját, és 25:23-as 
győzelmével előnybe került.

A második felvonásban 
megtartotta az elsőből ho-
zott lendületét a vendég-
csapat, azonban 14:10-es 
vezetése után káprázatos 
szériát produkáltak Dömö-
tör-Mátrai Beáta lányai, 
akik 23:15-re fordítottak, s 
végül hét ponttal nyerték a 

szettet és egyenlítettek 
(25:18).

A harmadik játszma is 
hullámzó játékot produkált 
mindkét fél részéről, hol a 
Delta, hol a TF lépett meg né-
hány ponttal, de hiába voltak 
15:11-es előnyben is Laub 
Regináék, a játékrész hajrá-
ját a TF bírta jobban, amely 
25:20-as szettgyőzelmével 
már biztosan legalább egy 
pontot szerzett.

A negyedik felvonás eleje 
is legalább olyan ki-
élezett volt, mint az 
addigi három játsz-
ma, de 14:16 után a 
Delta 7:0-s sorozatot 
produkált, s a végén 
sem remegtek meg az 
érdi kezek, a 25:20-as 
részsikerrel pedig 
már a hazaiak is biz-
tosan pontszerzők 
voltak.

Így következett a 
mindent eldöntő, ötö-
dik szett, ahol eleinte 
a Delta akarata érvé-
nyesült, amit mutat, 
hogy a térfélcserénél 
négy, majd nem sok-
kal később öt pont is 
volt a különbség a ha-

zaiak javára (9:4). Innen vi-
szont felkapaszkodott a TF, 
amely 14:13-nál Tombor 
Szonjáék meccslabdáját is 
hárította, majd az utolsó két 
pontot is megszerezte, így 
3:2-re nyert.

– Most úgy gondolom, hogy 
nyertünk egy pontot, bár 
hármat is hozhattunk volna. 
Egy kicsit bizonytalanok vol-
tunk, megremegett a kéz. 
Ezt kell megtanulniuk a lá-
nyoknak, hogy nagyobb nyo-
más és téthelyzet alatt is 
bírják a játékot. Most az is 
hiányzott, hogy „add ide, én 
akarom beütni”, a feladó ját-
szotta azt a játékot, amit 
kell, de az ütők kicsit lassab-
bak voltak és lemaradtak a 
labdákról – értékelt Dömö-
tör-Mátrai Beáta, a Delta 
RSE Érd vezetőedzője.

– Ha valaki ránézett a ta-
bellára, akkor úgy gondol-
hatta, hogy nem mi vagyunk 
az esélyesek. Ezzel ellentét-
ben a mi csapatunk esélye-
sebb volt már csak a koránál 
és a magasságánál fogva is. 

Azt kértem a lányoktól, hogy 
győzzük le önmagunkat, 
mert ez az elmúlt mérkőzé-
seken nem sikerült, ezért ál-
lunk a tabellán ott, ahol. Aki 
a végén kevesebbet hibázott, 
az tudott nyerni, illetve az 
utolsó szettben négy ászt 
vagy ászértékűt tudtunk 
szerválni, és ez eldöntötte a 
mérkőzést – nyilatkozta 
Gyurászik Gábor, a TFSE 
vezetőedzője.

A Delta tíz mérkőzés után 
öt-öt győzelemmel és vere-
séggel, tizenhét pontot 
gyűjtve a tizenkét csapatos 
tabella hatodik helyén áll, az 
alapszakaszt pedig decem-
ber 8-án, a Penta Gödöllői 
RC U21-es alakulatának 
vendégeként zárja. Ezt köve-
tően a rájátszásban – az NB 
I-es alakulatok U21-es 
együttesei nélkül – már oda-
visszavágós párharcokat 
rendeznek a hét NB II-es csa-
pat számára, az előzetes ter-
vek szerint január és április 
között.

Qn Domonkos Bálint

DELTA RSE ÉRD–TFSE 2:3 (–23, 18, –21, 20, –14)
Delta RSE Érd: Tátrai Zs., Tombor Sz., Hainzmann, Laub, Végh, Gál, 
Darvas, Flach, Tombor B., Nagy B., Jakab B., Tóth L. B., Csörgi. Veze-
tőedző: Dömötör-Mátrai Beáta.

Csörgi Evelinék izgalmas csatában maradtak alul  (Fotó: Domonkos Bálint)
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