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Álláshirdetés
A Buchen-ICS Hungary Kft. szakképzettséget nem igénylő változó 
helyű és időtartamú belföldi és külföldi fizikai munkára keres 
hosszú távra alkalmazottakat. Cégünk elsősorban hazai és európai 
(szlovák, horvát, német, francia, holland…) kőolaj-finomítókban, 
vegyipari gyárakban végez munkákat. Asztma, tériszony, klausz-
trofóbia kizáró ok!
Ha szeretnél világot látni, dolgozz nálunk, várunk szeretettel!

Amit kérünk:
•	 fizikai alkalmasság
•	 kitartó munkavégzés
•	 szabálykövető magatartás
•	  nagyfokú rugalmasság a munkavégzés helye és időpontja 

tekintetében
•	 telefonos és e-mailes elérhetőség a hét minden napján

Ami előnyt jelent:
•	 középfokú végzettség (szakközépiskola, - szakmunkásképző)
•	 B kategóriás jogosítvány
•	 C+E jogosítvány
•	 angol gyakorlati nyelvismeret
•	 25-45 éves életkor

Amit kínálunk:
•	 átlagosan nettó 5.000.000 HUF éves jövedelem
•	 biztos munkahely
•	 fiatalos, jó csapatban végzett munka
•	 éves orvosi szűrések
•	 folyamatos képzések
•	 fejlődési lehetőség

További információ és jelentkezés:
office@buchen.hu címen, fényképes önéletrajzzal lehetséges.
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Bejelentkezés: 
06-70/214-9062. 

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

Dr.  Popdán László
reumatológia magánrendelés

f	 Fájdalom csillapítása akut 
esetben (hétvégén is).

f	 Gyógyszeres, fizioterápiás, 
akupunktúrás, injekciós 
kezelések.

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

f	 Köszvények, rohamok 
csillapítása.

f	 Osteophorosis (csontritkulás) 
kezelése.

f	Hialuronsavas felöltés.
f	Gyógyszer felírás.
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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!!!

„Nekünk a karácsony a legszorgosabb időszaka az életünknek”
Interjú dr. Literáty Zoltán református lelkésszel n 4–5. oldal

XXVIII. évfolyam, 48. szám    2018. december 12.    Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Vol t zsákjában minden jó, piros alma, mogyoró
Nem csak az otthonokban, az isko-

lákban és óvodákban járt múlt héten a 
Mikulás: eljött a főtérre, a Habilitációs 
Központ fiataljaihoz, az Életfa Cso-
porthoz, a Tanoda Egyesület gyerme-
keihez, a Simonpusztai Lovasparkba, 
jótékonysági akciók, rendezvények ke-
retében, hogy minden gyereknek ün-
nep lehessen ez a nap. A Dr. Dizseri 
Tamás Habilitációs Központban már 
5-én délelőtt megjelent a Mikulás, az 
Orange Dragons Szurkolói Klub tagjai 
lepték meg az akadályozottsággal élő 
fiatalokat, akik már nagyon várták a 
kézilabda-szurkolókat. Érd főterét 
szintén ellepték a Mikulások december 
6-án (képünkön): délelőtt és délután is 
kedves szóval, csokival, szaloncukor-
ral várták az apróságokat a téren felál-
lított karácsonyfa előtt, amit – ez is 
hagyomány már – a gyerekek díszít-
hettek fel. A Simonpusztai Lovaspark-
ban pedig két ló húzta a Mikulás szán-
ját a részt vevő csaknem 1000 érdi és 
környékbeli gyermek nagy örömére.
 n 20. oldal

Érdi vállalkozók a legjobbak között

Regionális Év Vállalkozója díjat vehetett át Szalai 
György, az érdi Gyurivill Kft. ügyvezetője; German Jó-
zsef, a Di-Fer Kft. és Mátyus László, a Pánczél Kft. ügy-
vezetője pedig az Év Vállalkozója Díjat kapta a Vállal-
kozók Napján rendezett ünnepségen.  n 3. oldal

Nagyobb sebességre kapcsoltak

Közös évértékelőt tartott Aradszki András és T. Mészáros 
András. A polgármester a Modern Városok program 
egészségügyi és óvodafejlesztéseit ismertette, az or-
szággyűlési képviselő pedig elmondta, hogy a kormány 
és a város céljai összhangban vannak.  n 7. oldal

A nagycsalád a hosszú élet titka

December 11-én ünnepelte Wéber Ferencné Teri néni 
106. születésnapját. Múlt szombaton este rokonai, is-
merősei és T. Mészáros András polgármester köszön-
tötték ez alkalomból Érd legidősebb polgárát, aki még 
polkázott is. Isten éltesse Teri nénit!  n 19. 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
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Érd i vállalkozók a legjobbak között
Regionális Év Vállalkozója kitüntetést vehetett át Sza-
lai György, az érdi Gyurivill Kft. ügyvezetője a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális gá-
láján november 30-án a RAM Colosseumban, majd to-
vábbi két érdi vállalkozó: German József, a Di-Fer Kft. és 
Mátyus László, a Pánczél Kft. ügyvezetője kapta az Év 
Vállalkozója Díjat a Vállalkozók Napján, december 7-én 
a Művészetek Palotájában megrendezett ünnepségen.

A regionális gálán Marjay 
Gyula, a VOSZ Budapesti és 
Pest Megyei Regionális 
Szervezetének elnöke hang-
súlyozta, hogy meg kell kö-
szönni minden évben azok-
nak, akik a jobbnál is jobbat 
alkottak, a sikeres embere-
ket díjazni kell.

– Nem csak nekem kellene 
itt állnom, mert ez egy csa-
ládi vállalkozás. Nagyon 
büszke vagyok a családom-
ra. Egy barátom mondta 
még húsz évvel ezelőtt, hogy 
az én tőkém a családom, és 
most bebizonyosodott, hogy 

a mai napig a legnagyobb tő-
két ők jelentik. Apámmal 
kezdtük huszonnyolc éve ezt 
a vállalkozást, ő volt a vil-
lanyszerelő mester, én pedig 
a vállalkozás kereskedelmi 
részét tudtam vinni, és szép 
lassan a feleségem, az 
anyám, az öcsém, de még az 
apósom is elkezdett nálunk 
dolgozni – nyilatkozta a Re-
gionális Év Vállalkozója díj-
ban részesült Szalai 
György, a Gyurivill Kft. 
ügyvezetője a kitüntetés át-
vételét követően. A díjazott 
hozzátette azt is, hogy na-

gyon sokat köszönhet Érd-
nek. Itt kapták meg ugyanis 
az újrakezdési hitelt, ami 
400 ezer forint volt, és ebből 
tudták elindítani a vállalko-
zást annak idején.

December 7-én aztán, a 
Vállalkozók Napján hatvan-
négyen vehették át a VOSZ 
elismerését, az Év Vállalko-
zója Díjat a Művészetek Pa-
lotájában, köztük German 
József, a Di-Fer Kft., illetve 
Mátyus László, a Pánczél 
Kft. ügyvezetője. Az ünnep-
ségen jelen volt Varga Mi-
hály pénzügyminiszter is.

A Di-Fer Kft. a legtöbb érdi 
autós számára ismerős le-
het, hiszen autókereskedése 
és szervize huszonkét éve 
működik az Érd határában 
levő telephelyén. A kft.-ből 
azóta Di-Fer csoport lett, és 
jelen vannak Dunaújváros-
ban, Bukarestben, Erdély-

ben is. 
– A dicséretből 

sohasem lehet 
elég. Én magam 
is azt tanultam, 
és ezt tanítom a 
vezetőtársaim-
nak is, hogy na-
ponta legalább 
három-négy di-
cséretben kell 
részesíteni a be-
o s z t o t t a k a t . 
Minden ember-
nek szüksége 
van a dicséretre, 
legyen az gyerek 
vagy felnőtt. Ne-
kem még most, 
hatvanévesen is 
jólesik ez a di-
cséret, amit a díj 

jelent – mondta el az ügyve-
zető.

Mátyus László, a Pánczél 
Kft. immár nyugdíjba vonult 
ügyvezetője azt nyilatkozta, 
nem a díjért dolgoznak, ha-
nem azért, hogy maguk és 
negyven munkatársuk is 
meg tudjon élni, ugyanakkor 
természetesen a Pánczél 
Kft. irodájának falára is fel 
fog kerülni a díjjal járó okle-
vél. Ahogy elmagyarázta, a 
vállalkozás mindennel fog-
lalkozik, ami fém: lézervá-
gás, CNC-gépekkel történő 
fémmegmunkálás a fő profil-
juk, és szolgáltató cégként 
sokszor dolgoznak egy né-
met és több magyar cég meg-
rendelésére is.

A köszöntőket követően a 
vendégek Demján Sándorra, 
a VOSZ idén márciusban el-
hunyt elnökére emlékeztek 
egy rövid életrajzi film meg-
tekintésével, aki a VOSZ tá-
mogatásával annak idején 
létrehozta a Prima Primissi-
ma díjat, amit a művészetek, 
az oktatás, a média és a tu-
domány területén jeleske-
dőknek adnak át minden év-
ben a vállalkozói díjakkal 

együtt. A VOSZ elnöksége 
ugyanis vallja, hogy a fenti 
területek képviselői is meg-
érdemlik a figyelmet. – Meg 
kell köszönni szavakkal, el-
ismerésekkel azoknak a 
munkáját, akik az életünk 
minőségét javítják, közérze-
tünket jobbá teszik, mosoly-
ra fakasztanak vagy mélyen 
elgondolkodtatnak. Minden-
kinek kell egy-egy rövidebb, 
hosszabb idő az életében, 
amikor a dolgos hétköznap-
jait hátrahagyva kikapcso-
lódik, vagy talán csak elmé-
lyed egy-egy művész munká-
jában, ami azt követően jó 
érzéssel tölti el. Ezt kell meg-
köszönnünk és a legjobbak-
nál díjaznunk – nyilatkozta 
Marjay Gyula a díjátadón, 
hozzátéve: a VOSZ elnöksé-
ge vallja, hogy ahogy a mű-
vészek, úgy a vállalkozók is 
a tehetségükkel, a munká-
jukkal érték el azt, amiért 
díjazzák őket. Hiszen, Émile 
Zola szavait idézve: „A mű-
vész semmit nem ér tehetség 
nélkül, de a tehetség semmit 
nem ér munka nélkül”, és 
ugyanez vonatkozik a vállal-
kozókra is. n Jakab-aponyi

Mátyus László (b), Tolnay Tibor VOSZ-elnök és Varga Mihály pénz-
ügyminiszter

German József (b), Tolnay Tibor és Varga Mihály
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Adv enti ünnepek és hétköznapok
Kárpátalján, az ungvári járáshoz tartozó, magyarok 
lakta Gálocson született. Ebben a kis faluban töltötte a 
gyermekkorát, ahol iskola után, a leckeírást követően 
szívesen rúgta a bőrt a hasonló korú srácokkal. Bár – 
mint minden focizni szerető kisgyermeknek – megfor-
dult a fejében, ám végül mégsem futballista, hanem lel-
kipásztor lett, itt, Magyarországon. Az Érdligeti Refor-
mátus Egyházközséget vezeti, de közben a Károli Gás-
pár Református Egyetem Hittudományi Karán is oktat. 
Dr. Literáty Zoltánnal beszélgettünk.

n  Bálint Edit

– Mikor került Kárpátaljá-
ról Magyarországra?

– Tizenöt éves voltam, 
amikor 1992-ben a Szabolcs-
Szatmár-Bereg meg yei 
Csengeren, egy állami gim-
názium református osztályá-
ban kezdtem meg a középis-
kolai tanulmányaimat, s itt 
is érettségiztem egy olyan 
osztályban, ahova az iskola 
és a helyi református egy-
házközség szervezésében 
mindenki Kárpátaljáról ér-
kezett. Ezt követően a buda-
pesti Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudomá-
nyi Karára felvételiztem.

– Ez tudatos folyamat 
volt? Már gyermekkorában 
lelkésznek készült?

– Ha úgy vesszük, tizenöt 
évesen valójában még gye-
rek az ember, én pedig ekkor 
tértem meg egy nyári ifjúsá-
gi táborban, s ez után kerül-
tem a csengeri gimnázium-

ba, ahol tulajdonképpen el-
dőlt, merre indulok tovább. 
De a végleges elhatározás 
pro forma 18 évesen szüle-
tett meg bennem, azaz 
mondhatni felnőtt korom-
ban. Így miután leérettségiz-
tem, a budapesti teológiára 
iratkoztam be. 

– Ha jól sejtem, nem sokat 
hallott Érdről, amikor idekerült.

– Nem, előbb hét és fél 
évig beosztott lelkész voltam 
Budapesten, a Szilágyi De-
zső téren. Érdre önálló lelki-
pásztorként kerültem. 2010 
végén választott meg a gyü-
lekezet, és a következő év 
elejétől, azaz 2011 januárjá-

tól, idestova nyolc éve álltam 
szolgálatba.

– Milyen érzés volt ismét 
új környezetbe kerülni?

– Ilyen a lelkészek élete. 
Ahogy említette, nem ismer-
tem Érdet, semmit nem tud-
tam a városról, hiszen ko-

rábban nem jártam itt. Az 
első élményem az volt, hogy 
eltévedtem, nehezen talál-
tam meg a Duna utcát. De, 
miután ideköltöztünk a csa-
ládommal, hamar beillesz-
kedtünk. Három gyerme-
künkkel együtt, öten jöttünk 
2011-ben, de azóta hatra nőtt 
a családunk létszáma. A lá-
nyaink 14 és 12 évesek, a 
fiúk pedig kilenc- és hatéve-
sek lesznek nemsokára.

– A felesége is kárpátaljai?

– Nem, ő Budapesten szü-
letett, de a gyökerei Felvi-
dékhez kötik, ahol lelkész 
volt a nagypapája. Érdekes, 
hogy az én őseim is és a fele-
ségem felmenői is Kapos 
környéki falvakból származ-
tak. Ők bizonyosan nem sej-
tették, hogy utódaik egy 
szép napon összetalálkoz-
nak majd. Az én dédszüleim 
kelet felé mozdultak néhány 
falut, így jutottak a mostani 
Ukrajna területére, a felesé-
gem nagypapája meg Rima-
szombat, azaz nyugat felé, 
hogy sok esztendővel később 
mi meg Budapesten talál-
kozzunk Zsuzsival, aki 
ugyancsak lelkipásztornak 
készült a Károli egyetemen, 
ráadásul egy évfolyamra is 
jártunk. 

– Ma pedig együtt szol-
gálnak az érdligeti reformá-
tus gyülekezetben.

– Ez így van. A feleségem 
a kisiskolások hitoktatásá-
val foglalkozik a gyülekeze-
ten túl az Érdligeti Általános 
Iskolában is, ugyanakkor a 
családon belüli gyermekne-
veléssel járó teendők is fő-
ként az ő vállát nyomják, hi-
szen engem igen gyakran 
lefoglalnak a hivatali ügyek, 
a gyülekezet alkalmai és az 
egyetemi oktatás. 

– Milyen fejlődésen ment 
át az érdligeti közösség, ami-
óta önök átvették?

– Ami azt illeti, a változás 
– talán mondhatom, hogy a 
fejlődés – állandó folyamat 
nálunk. Igyekszünk meg-
tenni minden tőlünk telhe-
tőt, hogy a gyülekezet tagjai 
otthonosan érezzék itt ma-

gukat. Ennek érdekében kö-
zösségi tereket teremtet-
tünk a templomhoz tartozó 
épületeinkben. Ez az, ami 
nyolc éve tart apró lépések-
ben.

– Úgy tudom, számos sza-
badidős programot is szer-
veznek a családoknak és a 
gyermekeknek egyaránt. 
Ezeket is szívesen látogatják?

– Fontosnak tartjuk, hogy 
e téren is nyitottak legyünk, 
mert úgy lehet egy összetar-
tó közösséget teremteni, ha 
a tagok egymással egyre 
szorosabb kapcsolatban 
vannak. Néhány többgyer-
mekes család jár a közössé-
günkbe, akik szívesen töltik 
együtt az idejüket a hasonló-
képpen gondolkodó fiatal 
szülőkkel, így a gyerekek 
között is barátságok szövőd-
nek a közös kirándulások és 
táborozások alkalmával. 
Karácsony előtt kézműves 
foglalkozásokat tartunk. 
Természetesen a gyülekeze-
ti alkalmaink, mint a biblia-
óra, ifjúsági óra, konfirmáci-
ós óra, házi csoport, férfikör 
és a többi kötött rendben zaj-
lanak, amelyeknek korosz-
tályra bontva megvan a pon-
tos rendje. Az alternatív 
programok viszont elsősor-
ban a közösséget szolgálják 
és közelebb hozzák egymás-
hoz a gyülekezet tagjait.

– Mit oszt meg szívesen, 
akár a saját gyermekkorából 
a mai fiatalokkal?

– Mint említettem, a ki-
sebbekkel a feleségem fog-
lalkozik, én pedig főként a 

kamaszoknak és a fiatalok-
nak tartok foglalkozásokat. 
Ha generációk találkoznak, 
óhatatlanul szóba kerül, 
hogy mi felnőttek mit és mi-
ként éltünk meg, amikor 
annyi évesek voltunk, mint 
ők most. Legfőképpen a sa-
ját gyermekeimnek szok-
tam mesélni azokról az 
időkről, amikor én voltam 
tíz év körüli. Mondanom 
sem kell, hogy mennyire 
más volt akkor az élet a 
Szovjetunió felbomlása kö-
rül. Sokszor elmondom ne-
kik, hogy hálásak lehetünk, 
hogy nem kell nélkülöz-
nünk, de úgy vélem, azt sen-
ki sem garantálhatja, hogy 
ez mindig így is marad. Ép-
pen ezért meg kell tanul-
nunk úgy élni, hogy ha szű-
kösebb évek jönnének – amit 
természetesen nem kívánok 
senki számára –, képesek 
legyünk akkor is hálával 
élni. 

– Talán túlságosan elké-
nyeztettük a gyermekeinket? 

– Magam is sokat gondol-
kodtam ezen, de úgy látom, 
a mostani nemzedéket nem 
lehet és nem is kell vissza-
vinni az évtizedekkel ez-
előtti korba! Azóta sok min-
den változott, javult az élet-
színvonal, tágultak a lehe-
tőségek, ezért nekünk, fel-
nőtteknek kell odafigyel-
nünk arra, hogy a jelen 
korban mi válik a gyereke-
ink hasznára és mi az, ami 
inkább káros. A családon 
belül például vannak bizo-
nyos határok, amelyeket 
igyekszünk tartatni akkor 
is, ha ezzel bizonyos érte-

„Otthonunk lett ez a város, a sajátunknak érezzük”

A ritka pillanatok egyike, amikor rövid időre leteheti a szolgálatot és 
kikapcsolódhat a lelkész házaspár
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Mol nár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

Munkavédelmi eszközök 
kis- és nagykereskedelme

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

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület 
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és 
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek 

altatásban is
dr. nÉmeth ákos 

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra 

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117 

10–18 óra között
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Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Szenzációs őszi őrület

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 Érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
Kérje ajánlatunkat!

Műa nyag nyíláSzáróK aKár 2 hÉt alatt! 
Szabványméretű  

beltéri dekor  

ajtók raktárról

    ELÉRHETŐSÉGEK: 
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu • Tel.: 06-23-520-117
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Az apróhirdetési árak 2018. január 1-től visszavonásig érvényesek.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

959,8 Ft 1219 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

 96 Ft 122 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

2100,8 Ft 2668 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

210 Ft 267 Ft
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lemben „kilógunk a sorból”. 
Hogy egyet említsek: a mi 
g yermekeinknek nincs 
okostelefonjuk, és azt gon-
dolom, hogy a 14 év alatti 
gyermekeknek nincs is rá 
szükségük!

– Elfogadják-e, hiszen 
olyan környezetben kell ezzel 
megbékélniük, amelyben ők 
a kivételek?

– Elfogadják, mert nincs 
belőle állandó perpatvar, de 
időről időre azért csak-csak 
előkerül a téma egy-egy be-
szélgetésben vagy utalás-
ban. Tudom, hogy a nagylá-
nyom már egy ideje szeretne 
okostelefont. Természetesen 
megértem a vágyait. Én meg 
igyekszem elmondani, hogy 
miért nem tartom még aktu-
álisnak a kérdést. A lényeg, 
hogy tudunk róla beszélget-
ni. Természetesen van tele-
fonjuk, kapcsolatba tudunk 
egymással lépni.

– Nagycsaládot terveztek 
a feleségével?

– Hogyne, gyakran mon-
dogattuk, hogy saját focicsa-
patunk lesz, de csak a vicc 
kedvéért. Most, hogy négy 
gyermekünk van, úgy véljük, 
annyival ajándékozott meg 
minket Isten, amennyit fel 
kell nevelnünk. Ezt hálával 
és jó szívvel tesszük. Külön 
hálásak vagyunk Neki, hogy 
négy egészséges gyerme-
künk van. 

– Családapaként a gyüle-
kezet vezetése mellett oktat 
is azon az egyetemen, ame-
lyen a diplomáját szerezte. 
Jut ideje mindenre?

– Az egyetemi elfoglalt-
ság egy teljes napot vesz el a 
hétből, ilyenkor kissé át kell 
szervezni a teendőket, 
ugyanis én szoktam hozni-
vinni a gyerekeket az óvodá-
ba, iskolába. Nem jut sok 
időm sajnos a családra. Ami 
pedig jut, azt nem átlagos 
idősávban töltöm velük. 
Ugyanis az „átlag” édes-
apák többsége az esti órák-
ban együtt lehet a családjá-
val, én viszont – a gyülekeze-
ti elfoglaltságaim okán – ezt 
nem mindig tehetem meg. 
Ehelyett reggel és délután 
szoktam velük találkozni, 
beszélgetni.

– Jól gondolom, hogy a 
gyülekezet tagjai mintaként 
tekintenek önökre? Példát 
kell mutatniuk viselkedésből, 
életvitelből. Nem kényelmet-
len ez néha?

– Igen, természetes mó-
don elvárják tőlünk, hogy jó 
példával járjunk elöl. Egye-
lőre nincs ezzel különösebb 
gondunk, hiszen mindkét 
nagylányunk jól érzi magát 
a gyülekezetben, és amibe 
tudnak, aktívan bekapcso-
lódnak, és azt is látom, ezt 
szívesen, a saját döntésük-
ből és nem szülői elvárás mi-
att teszik. Bár a kérdés jo-
gos, hiszen a gyerekek nem 
maguk választották ezt az 
életmódot, így kapták. El-
képzelhető, hogy a későbbi-
ek folyamán némi ellenállás-
sal is szembe kell néznünk, s 
hogy miként fogok majd ke-
zelni egy ilyen helyzetet, azt 
jelen pillanatban még nem 
tudom, de eddig mindig sike-
rült megbirkóznunk a nehe-
zebb helyzetekkel is. 

– Küszöbön a karácsony, 
önök hogyan készülnek az 
ünnepekre?

– Kissé kiábrándítóan 
hangzik, de így van: nálunk 
az év végi hetek az életünk 
legterheltebb időszaka. Kü-
lönösen az utolsó egy hét-
ben van a legtöbb elfoglalt-
ságunk, így az egész család 
számára igen zsúfoltak 

ezek a napok. Folyamato-
san készülnöm kell az isten-
tiszteletekre, miközben 
nyilván – mint mindenki 
más – én is több időt szeret-
nék eltölteni a családom-
mal. Nekünk mégis a kará-
csonyi készülődés és maga 
a karácsony a legszorgo-
sabb időszaka az életünk-
nek. Nálunk nem arról szól-
nak az ünnepek, hogy „ott-
hagyunk kaszát és kapát” 
és elutazunk pihenni a csa-
láddal, hanem ellenkezőleg: 
alkalmakat, foglalkozáso-
kat szervezünk a gyüleke-
zet tagjainak és istentiszte-

letekre várjuk őket. Fogal-
mazhatnék úgy is, hogy a 
lelkészi élet „fordított élet”, 
hiszen amíg az átlagos csa-
ládok a karácsony hetében 
vagy a hétvégeken szaba-
dok és együtt lehetnek a 
gyerekeikkel, addig a lel-
készcsaládok ekkor a legel-
foglaltabbak. Természete-
sen nem panaszként emlí-
tem ezt. Ez együtt jár a lel-

készi létformával és hiva-
tással. Persze, családon be-
lül nálunk is kialakult egy 
kisebb rituálé, ami minden 
évben megtörténik: fenyőfát 
díszítünk, együtt vacsorá-
zunk és az est fénypontja az 
ajándékozás. Nyilván a fiúk 
számára ez utóbbi a legiz-
galmasabb, hiszen ők a fia-
talabbak és a legizgatottab-
bak is szenteste. Mi meg 
örülünk, hogyha egy kicsit 
is, de együtt lehetünk. 

– Az ajándékok személyre 
szólóak, sikerül teljesíteni a 
kívánságokat?

– Meg szoktuk kérdezni a 
gyerekeket, mire vágynak. 
Tavaly felülmúltuk a várako-
zásokat, mert a fiúkat sike-
rült képzeletükön felül meg-
lepni egy fél szobát betöltő 
elektromos vasúti rendszer-
rel. Erre nem számítottak, 
így mondanom sem kell, 
mekkora volt az öröm! Azóta 
is előkerül időnként és öröm-
mel játszanak vele. Minden 
kívánságukat sajnos nem 
tudjuk teljesíteni. 

– Semmit sem tudott a 
városról, amikor átvette az 
Érdligeti Református Egyház-
község vezetését. Azóta sike-
rült megkedvelniük?

– Igen, beilleszkedtünk, 
amit elsősorban a gyüleke-
zeti tagoknak köszönhe-
tünk. A közösség hamar el-
fogadott minket, jól érezzük 
itt magunkat. Igaz, a város-
nak főként azt a részét is-
merjük, amelyben élünk és 
dolgozunk. A távolabb eső 
településrészeken még ma 
is könnyen eltévednék, hi-
szen óriási területen fekszik 
Érd, és mivel keveset moz-
gok a városban, még nem 
ismerem ki magam minden-
hol, viszont alapvetően sze-
retünk itt élni, mert kedves 
emberek vesznek körül ben-
nünket. Értékes baráti kap-
csolataink vannak, ottho-
nunk lett ez a város, s bár 
nem itt születtünk, mára 
mégis a sajátunknak érez-
zük. Az egyik gyermekem 
néhány hete fogalmazta 
meg, hogy ő Érden fog élni, 
ha majd felnőtt lesz. Hogy 
így lesz-e, azt nem tudom, 
de mindenesetre a gyerekek 
őszinték. 

Dr. Literáty Zoltán lelkipásztori beiktatásakor
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Érden jó dolgozni
Érdi cég nyerte el idén az Év Családbarát Vállalata cí-
met, amelyet hatodik alkalommal adott át a Három Ki-
rályfi, Három Királylány Mozgalom kis-, közepes és 
nagyvállalat kategóriában.

Rákos Csaba, az érdi Be
patek Kft. ügyvezetője ve
hette át a kisvállalati szek
cióban indított pályázatáért 
a díjat és az elismerő okleve
let Skarbski Fruzsinától, a 
mozgalom elnökétől, aki kü
lönlegesnek ítélte meg a cé
get a kidolgozott és jól műkö
dő családbarát stratégiájá
ért. 

A díjátadó gálát a Buda
pest Music Centerben ren
dezték meg, ahol a zsűri el
nöke, Ujvári Enikő kiemel
te, hogy az egyedi és példa
értékű családbarát megol
dásokat keresték, s így esett 
a választás az érdi vállalat
ra, amelynek mindennapi 
életébe kisfilm keretében 
pillanthatott be a közönség.

A Bepatek Kft. a kisválla
lati szektorban van jelen, 
húsz főnél kevesebb alkal
mazottat foglalkoztat és 
fontos céljának tartja a ma
gánélet és munka egyensú
lyának fenntartását a cég
nél. A vállalat vezetése idő

ről időre meghallgatja az 
alkalmazottak meglátásait, 
hogy mi tenné könnyebbé a 
munkavégzésüket a min
dennapokban – emelte ki 
Rákos Csaba.

– Mi lehetőséget biztosí
tunk arra, hogy távmunka 
keretében néhány munka
kört otthon is el lehessen 
végeznie a nálunk dolgozó 
családosoknak, ha a gyer
mek esetleg beteg és nem 
tudják kire bízni. Bevezet
tünk négyórás munkakörö
ket, amely itt Érden kimon
dottan nagy sikert aratott. 
Nagyon sok anyuka jelent
kezett, akik kisbaba mellől 
jöttek vissza dolgozni. Beve
zettük ezen túl a munkálta
tói hitel lehetőségét, hogy 
ezzel is segítsük a nálunk 
dolgozókat akár iskolakez
dés vagy egy nagyobb fel
merülő költség esetén. 
Emellett a családi progra
mok is nagyon népszerűek a 
cégnél – tette hozzá az ügy
vezető

A díjazott vállalat vezeté
sének nem titkolt szándéka, 
hogy hosszú távú stratégiá
jába újabb családbarát meg
oldásokat vegyen fel, elsőd
leges cél ugyanis a munka
vállalók elégedettségének 
növelése. A kisvállalat azon 
kevesek közé tartozik, akik 
humán szakembert alkal
maznak a munkavállalók 
lelki egészségének megőrzé
se érdekében, s akinek segít
ségével kiépülhetett a pályá
zatban részletesen bemuta
tott, nagyvállalatok számá
ra is példaértékű családba
rát stratégia. Rákos Csaba 

azt is kiemelte, hogy a dolgo
zókat is bevonják a további 
családbarát megoldások ki
dolgozásába, mint ahogyan 
eddig is tették.

– Először is meg kell szok
nunk, hogy megkapta a cé
günk ezt az elismerést. De 
nem elég ezt megteremteni, 
fenn is kell tartanunk. A kol
légáktól további javaslatok 
érkeznek, hogy mi tenné 
könnyebbé a munkavégzé
süket, és továbbra is szeret
nénk ezt a gyakorlatot fenn
tartani – zárta szavait az 
ügyvezető.

QQ Győri L.

Jól fest az ezüst
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezte 
meg a szakmák Európa-bajnokságát, az Euro-
Skillst Budapesten. A megmérettetésen 28 ország 
összesen 525 versenyzője mérte össze 37 szakmá-
ban a tudását. Magyarországot Cseke Szabolcs, a 
Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola 
egykori diákja egyedüliként képviselte a festő és 
díszítőfestő szakmában, amiben a huszonkét esz-
tendős érdi fiatalember a dobogó 2. fokára állhatott. 

Cseke Szabolcs egyéb
ként családi tradíciót foly
tat, hiszen édesapja is fes
tő, jelenleg is vele együtt 
dolgozik, de először más 
szakmából, rendőrtiszt
helyettesiből érettségizett. 
Az érettségi után azonban 
úgy gondolta, kitanul még 
egy szakmát, és így jött a 
festődíszítőfestő képzés.

2017ben, AbuDzabiban 
a WorldSkills elnevezésű, 
a szakmák olimpiájaként 
számon tartott versenyen 
a dobogóról éppen hogy 
leszorulva 4. helyezett 
lett, ezzel együtt a Nemzet 
legjobbja címet nyerte el, 
de úgy gondolta, több van 
ennél benne, ezért indult 
az idei őszi európai meg
mérettetésen, ahonnan 
már ezüstéremmel távoz
hatott.

Európa második leg
jobb fiatal festője és dí
szítőfestője 2,5 évig ké
szült a versenyre a 
Csáki Csaba szakértő 
és a Horváth József által ve
zetett PPG Trilak Festőaka
démia csapatának támoga
tásával, és körülbelül ezer 
munkaórát gyakorolt az öt 
modulból álló feladatsorra, 
ahol tapétázásban, ajtómá
zolásban, designfestésben, 
absztrakt falfestésben és 
egy szabadon választott kép 
elkészítésében mérték össze 
tudásukat a résztvevők.

A feladatok elvégzésére 
három nap és összesen 18 
óra állt a rendelkezésükre, 
úgy, hogy mindig meg volt 
adva, mivel kell az adott na
pon elkészülni. Mindeköz
ben milliméterre pontosan 
kellett dolgozni.

– Nem egyszerűen csak 
egy falfelület lekenéséről 
van szó, a díszítőfestés krea
tivitáson, kellő átgondolá
son, az esztétikai érzéken 
túl magas fokú szakmai elhi
vatottságot és képzettséget 
igényel – magyarázta el Dó-
zsa Lajos, a Kós Károly 
Szakgimnázium és Szakkö
zépiskola igazgatója kérdé
sünkre, aki hozzátette, hogy 
mind a nevelőtestület, mind 
a diákok nagyon büszkék 
Szabolcs eredményére, ren
getegen közülük ott szurkol
tak neki a versenyen.

– A tanulóknak minden
képp ösztönző, hogy ilyen 
szép sikert ér el, mert látják, 

hogy egy jó szakma nem
csak anyagi biztonságot, de 
karrierlehetőséget is nyújt
hat, ez pedig motiváló. Na
gyon örülök, hogy az isko
lánk tanulója volt, és hogy 
példaként állíthatjuk a töb
biek elé – zárta a szavait Dó
zsa Lajos.

Szabolcs elmondta, hogy 
több versenyen már nem ké
szül indulni, hiszen mind az 
Euro, mind a WorldSkills 
versenyre is csak egyszer 
lehet nevezni, de ő most na
gyon elégedett a szakmájá
val, és hogy azzal keresheti 
a kenyerét, amit tud és sze
ret csinálni.

QQ JAN

Rákos Csaba (b2) további ötleteket merít a munkavállalók meglátá-
saiból

A feladatok elvégzésére három nap és összesen 18 óra állt Szabolcs rendel-
kezésére

Szakrendelő  
zárvatartása
A Dr. Romics László Egész-
ségügyi Intézmény ezúton 
tájékoztatja az érdi lakoso-
kat, hogy az intézmény 2018. 
december 15-én, szombati 
napon zárva tart. Ezen a na-
pon az ügyeleti ellátás a 
munkaszüneti és ünnepna-
pokon megszokott rend sze-
rint vehető igénybe az aláb-
biak szerint: Érdi Kistérségi 
Ügyeleti Centrum 2030 Érd, 
Szabadság tér 9. Telefonszá-
mok: felnőtt ügyelet 23/365-
274, gyermek ügyelet 
23/365-770.

Görög  
közmeghallgatás
Az Érdi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2018. december 15-én, 
szombaton 15.30 órakor tart-
ja évente esedékes közmeg-
hallgatását, amelyre minden 
érdeklődőt vár. Az ülés helye: 
Parkvárosi Közösségi Ház 
(2030 Érd, Gépész utca 14.).

MÁV menetrend-
változás
A MÁV-Start Zrt. tájékoztatá-
sa alapján 2018. december 
9-től 2019. február 15-ig Ke-
lenföld–Százhalombatta ál-
lomások között végzett pá-
lyakarbantartási munkák mi-
att a Budapest–Székesfehér-
vár és a Budapest–Pusztasza-
bolcs vasútvonalon egyes 
vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek. A 
kizárásra kerülő Kelenföld–
Érd felső szakaszon fekvő 
megállóhelyek a módosuló 
700-as jelzésű Volánbusz já-
rattal közelíthetők meg. A 
700-as vonalcsoport menet-
rendje kibővül, egyes járatok 
útvonala ideiglenesen Buda-
fokig meghosszabbításra ke-
rül. A járatok összeköttetést 
teremtenek Érd alsó, Érd fel-
ső, Érdliget és Budatétény 
vasútállomások között. Az 
óránként közlekedő puszta-
szabolcsi vonatokra Érd fel-
sőn biztosítanak csatlako-
zást. További információ: 
www.mavcsoport.hu

Ne engedjünk  
a mocsoknak!
Ha illegális szemétlerakást 
észlel a városban, az alábbi 
telefonszámokon, illetve  
e-mail címen tehet bejelen-
tést 0–24 óráig: 06-30-2000-
890, 06-30-621-2596, macso-
tay.polgarorseg@gmail.com.
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Végigjárni az iskolát
Mi az oka a korai iskolaelhagyásnak, miért hagyja abba 
a fiatalok több mint tíz százaléka az iskolát tizenhat 
éves kora előtt? És mit tehetünk azért, hogy ez ne így 
legyen? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Nem-
zeti Pedagógus Kar (NPK) szervezte konferencia részt-
vevői.

A megjelenteket Gyepesy 
Imola, az NPK Pest megyei 
területi elnöke köszöntötte. 
Mint tudósítónknak elmond-
ta, nagyon sok szakgimnázi-
um, szakközépiskola küzd 
az iskolaelhagyással; rész-
ben olyan előadókat hívtak 
meg, akik ilyen intézmé-
nyekben tanítanak, hogy 
mondják el véleményüket, 
tapasztalataikat. 

Fábián Bertalantól, az 
NPK Pest megyei területi el-
nökhelyettesétől megtudtuk: 
Érdről és vonzáskörzetéből 

érkeztek pedagógusok, zöm-
mel a szakképző iskolákból, 
hiszen ez a téma főleg őket 
érinti.

– Európai uniós célkitű-
zés, hogy az EU-ban tíz szá-
zalék alá szorítsuk az isko-
laelhagyók arányát. Ma-
gyarországon sajnos még jó-
val tíz százalék fölött van 
azon diákok aránya, akik az 
általános iskolát ugyan elvé-
gezték, de a középfokú intéz-
ményt már nem – tehát szak-
ma, végzettség, érettségi 
nélkül kerülnek ki a világba. 

Komoly munka folyik annak 
érdekében, hogy kevesebb 
diák hagyja el az iskolát. Ke-
ressük azokat a lehetősége-
ket, megoldásokat, amelyek 
hozzásegítik a gyerekeket 
ahhoz, hogy életpályájukat 
18–20 éves korukra tudják 
elindítani – hangsúlyozta az 
elnökhelyettes. 

A rendezvény vendége volt 
dr. Maruzsa Zoltán, az 
EMMI helyettes államtitká-
ra, aki a köznevelés aktuális 
kérdéseiről tartott előadást, 
illetve Hudacsek László Pé-
terné, az NSZFH intézmény-
irányítási főosztályvezetője, 
aki felhívta a figyelmet arra: 
bár a gyerekek többsége 
szakképző iskolába nyer fel-
vételt, mégis égetően kevés a 
szakember Magyarországon 

– nagyon sokan lemorzsolód-
nak a szakképzésben. Ennek 
oka részben az, hogy a diá-
kok nem abba az iskolába 
kerülnek, ahová valójában 
szerettek volna – van, aki a 
második, harmadik helyen 
megjelölt intézménybe nyer 
csak felvételt, ami kihat a 
motivációjára. Azoknál, akik 
leginkább veszélyeztetettek 
a lemorzsolódás szempontjá-
ból, gyakran hiányoznak a 
szükséges alapkompetenci-
ák – szövegértés, olvasás, 
számolás –, kudarcok érik 
őket az iskolában, nem meg-
felelő az anyagi, családi hát-
terük. Mint az előadó hang-
súlyozta, a lemorzsolódás 
szempontjából leginkább ve-
szélyeztetett gyerekeket ki 
kell szűrni, és segíteni kell 
őket. Ennek eszköze az alap- 
és a munkavállalói kompe-
tenciák fejlesztése, a haté-

kony felzárkóztatás, az élet-
pálya-tervezés, valamint az 
új típusú tanulásszervezés, 
ami az egyéni képességek-
hez igazodik, és az ösztöndíj-
program rendszerét is felül 
kellene vizsgálni – hangsú-
lyozta a szakember.

A rendezvényen felszólalt 
Mészáros Balázs, az Érdi 
Szakképzési Centrum okta-
tási és felnőttképzési szak-
mai vezetője is, aki egy le-
morzsolódással kapcsolatos 
VEKOP-pályázat előrehala-
dását ismertette. A pályá-
zatnak többek közt az ÉSZC 
is kedvezményezettje. A 
program ősszel indult; célja 
a hátrányok kompenzációja 
és a korai iskolaelhagyás 
visszaszorítása mellett a 
kompetenciaalapú oktatás 
erősítése és a szakképzés 
módszertani megújítása.

QQ -k-

Aktív időskor
Jövőre is folytatódik a Szenior Akadémia, nem marad 
el a szenior sakkverseny, a lecsófőző-fesztivál, a sport-
nap, az idősek világnapja, illetve karácsonya sem – 
hangzott el az Idősügyi Tanács utolsó idei ülésén, 
amelyen összegezték az elmúlt évet, és tanácskoztak 
a következő esztendő tervezett programjairól.

A karácsonyi műsorral 
zárulnak az idei szenior 
programok Érden: csütör-
tökön a Múzsák Társulat 
adja majd elő a Melyiket a 
kilenc közül? című darabot, 
ezerkétszáz szépkorúnak – 
hangzott el az Idősügyi Ta-
nács idei utolsó ülésén, ahol 
nemcsak a 2018-as progra-
mokat értékelték, hanem 
kitekintettek a 2019-es esz-
tendőre is. 

A tanács döntése alapján 
jövőre is megrendezik a ko-
rábbi évek visszajelzései 
alapján sikeres programo-
kat, és határoztak a Szeni-
or Akadémia következő 
félévi témáiról is, amelyek 
a következők: Monspart 
Sarolta: Élj egészségesen; 
dr. Jászberényi József: Van 
Gogh, avagy a szeretet nél-
küli élet pszichopatológiá-
ja; Báthory Szilvia: Esé-
sek, veszélyek – a gyógytor-
na szerepe; Kovács 

György: Idős szülők, fel-
nőtt gyerekek.

Az Idősügyi Tanács tag-
jai szorgalmazták, hogy a 
jövő évben legyenek spor-
tos programok, illetve ta-
vasszal sportnap is, hiszen 
a mozgás az idősek számá-
ra is nagyon fontos. Több 
ötlet felmerült ezzel kap-
csolatban, és Czinderné 
Tassi Beáta rendezvény-
szervező felhívta a figyel-
met egy már létező, ingye-
nes lehetőségre is: ez az 
úgynevezett meridián tor-
na, amelyet hétfőn és ked-
den reggel kilenc órától tíz 
óráig tartanak a Szepes-
ben, teljesen ingyenesen, 
kifejezetten az idősekre fó-
kuszálva. Érdemes megra-
gadni a lehetőséget mind-
azoknak, akik a jövő esz-
tendőtől szeretnének egy 
picit többet mozogni, aktí-
vabban élni. 

QQ Á. K.

Nagyobb sebességre kapcsoltak
Közös évértékelő sajtótájé-
koztatót tartott Aradszki 
András országgyűlési kép-
viselő és T. Mészáros And-
rás polgármester. 

Elindult a sebességmérés 
a városban – a főútvonalak 
mellett immár a mellékuta-
kon is mérnek az érdi rend-
őrök. A novemberi átlag 
azonban nagyon rossz volt: 
ötszáz gyorshajtót értek tet-
ten az ellenőrzések során.

– 40 százalékos a sebes-
ségtúllépés, ami jelentős-
nek mondható. Az előző hó-
napban 12 millió forint 
gyorshajtási bírságot fizet-
tek ki Érden – emelte ki a 
tájékoztatón T. Mészáros 
András.

A városvezető a tájékozta-
tón bejelentette, hogy a térfi-
gyelő kamerarendszer má-
sodik üteme – amelyre szin-
tén a Modern Városok prog-
ram biztosít 200 millió forin-
tos forrást – már 2019 júliu-
sára befejeződhet.

Az egészségügyi fejleszté-
sek kapcsán a polgármester 
ismertette, hogy Érd-Ófalu-
ban újjáépült a Római út 
24/A alatt található rendelő. 
A rossz állapotú Bölömbika 
utcai rendelő új épületben, új 
eszközökkel működhet majd 
Érd Sasvárosban. Jelenleg is 
zajlik a Dr. Romics László 
Egészségügyi Intézmény fej-
lesztésének második üteme. 
Emellett új egészségház is 
épült a Karolina utca és a 
Felső utca sarkán.

Megépült a Kincses Óvoda 
új tagóvodája a Fácán köz-

ben, új óvoda létesült továb-
bá a Búvár-Burkoló utcában 
is, amely a Szivárvány Óvo-
da új tagóvodájaként az Er-
dőszéle Óvoda nevet kapta. 
Az új óvodák létesítése mel-
lett a már meglévő intézmé-
nyek egy részét is felújítot-
ták. Újjáépült a Szivárvány 
Óvoda Napsugár Tagóvodá-
ja, megújult a Kincses Óvoda 
Tállya utcai Tagóvodája. A 
Modern Városok program 
keretében valósult meg a 
Kincses Óvoda Tündérkert 
Tagóvodájának felújítása. 
Megújult a Szivárvány Óvo-
da és a Kincses Óvoda Ku-
tyavári Tagóvodájában a 
vízvezetékek és a mosdók. A 
Pöttöm Sziget Bölcsődében 
pedig plusz egy csoportszo-
bát építettek hozzá az intéz-
ményhez. 

– Már tervezzük egy új böl-
csőde építését, a pályázatot 
benyújtottuk a Pest megyei 
önkormányzathoz. Remé-
nyeink szerint a jövő évben 
450 millió forintos fejlesztés-

sel megnyílhat ez az új böl-
csőde – mondta el a tájékoz-
tatón T. Mészáros András.

Aradszki András ország-
gyűlési képviselő arról be-
szélt, hogy a kormány és a 
város céljai összhangban 
vannak.

– Hangsúlyt kapott a gyer-
mekek sorsát meghatározó 
óvodafejlesztés és egészsé-
güket biztosító intézmény-
fejlesztés az elmúlt évben. A 
kormány is arról beszél, ami 
az embereket érdekli és a 
családok védelméről szóló 
Nemzeti Konzultációban is a 
magyar állampolgárokat 
érintő kérdéseket tesz fel – 
emelte ki a képviselő.

Aradszki András felkérte 
az érdieket, hogy töltsék ki a 
Nemzeti Konzultációt, ala-
kítsák a következő évek csa-
ládpolitikáját. Mint mondta, 
a kormánynak megvan a fe-
dezete a hosszú távú család-
támogatási politika folytatá-
sára.

QQ - gyl -
Az Idősügyi Tanács tagjai szorgalmazták, hogy legyenek sportos 
programok

Aradszki András (b) a Nemzeti Konzultáció kitöltésének fontosságá-
ra hívta fel az érdiek figyelmét
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Önművelő kreatív erők
A magukat a Poly–Art Alapítvány vonzáskörzetébe soro-
ló alkotók, különösen a „kemény magnak” is nevezhető 
KÉK-tagok nem panaszkodhatnak mostanában a bemu-
tatkozási lehetőség hiányára, ennek ellenére számukra 
az igazi ünnep az alapítvány hagyományos, éves repre-
zentatív csoportos tárlata a művelődési központban. Az 
érdeklődés és az aktivitás is ennek megfelelő – tudtuk 
meg Somfai Istvántól, az alapítvány kuratóriumának el-
nökétől – hiszen 29 alkotó jelentkezett, köztük öten több 
mint 20 éve állandó résztvevők: Hóvári Zoltán, Ilka Gá-
bor, Szekér Gizi, Tarnócziné Barabás Irén és Vaád Éva, 
de évről évre új nevekkel is találkozhatunk.

Az érdihez hasonló művé-
szeti közösségek ösztönző 
közeget teremthetnek az al-
kotáshoz – ahogy ezt Feledy 

Balázs művészeti író is ki-
emelte megnyitójában, nagy-
ra értékelve azt az elszántsá-
got, ami ezekben az alkotók-

ban a tehetség kibontakozá-
sát elősegíti. Ami már önma-
gában sem kevés, hiszen az 
élet minden területén egyre 
élesebben merül fel, hogy ki 
tudjuk-e bontakoztatni a ben-
nünk lévő képességeket, 
megadja-e a társadalom en-
nek a lehetőségét. Óriási dol-
got vállal hát ennek elősegí-
tésével a Poly–Art: a kreatív 
erő gondozását, hogy szüles-
senek művek és azok nyilvá-
nosságra is kerüljenek. Utób-
bi jelentősége abban áll, hogy 
kérdés, a műtárgy létrejön-e 
egyáltalán – tekintett ki esz-
tétika-filozófiai síkra a szak-
ember – a nyilvános bemuta-
tás, a megjelenés nélkül? 
Mert egy alkotás attól lesz 
műtárgy, ha a közönségtől a 
visszajelzést megkapja. 

Mindemellett a szakember 
a téves következtetések levo-
násától is óvott, attól ugyan-
is, hogy valakinek a munkái-
ból kiállítást rendeznek, az 
még nem a tehetség bizonyí-
téka. Ennél sokkal fontosabb 
mérce a tudás megszerzése, 
a bírálat elfogadása és a bí-
rálatra való ösztönzés. Ne 
higgyük el feltétlenül – hívta 
fel a figyelmet Feledy Balázs 

–, hogy jót csinálunk! Legyen 
meg bennünk az önbírálat 
képessége. Hallgassunk 
olyanokra, akik többet tud-
nak nálunk, lehet, hogy rosz-
szat hallunk tőlük, de ez az 
előrelépésünknek a záloga. 
Ezért öröm, hogy a Poly–Art 
körül vannak olyan hivatá-
sos művészek, akikkel lehet 
és érdemes beszélgetni, akik 
elmondják véleményüket. 

Ugyanakkor az a tevé-
kenység, amit az önművelő 
alkotók végeznek – ez talán 
szebb szó, mint az autodi-
dakta, és nincsen pejoratív 
felhangja, mint az amatőr-
nek –, rendkívül fontos és az 

egyik legszebb dolog, de en-
nek a folyamatnak elenged-
hetetlen része a tanulás, 
mert csak a zseni az, aki 
nem tanul, hanem tud, de ők 
nagyon kevesen vannak, a 
többség nek folyamatos  
(ön)képzésre van szüksége.

A kiállításról szólva, túl az 
egyes alkotókhoz intézett 
kommentárokon, Feledy Ba-
lázs méltatta az anyag stí-
lusgazdagságát – ami köztu-
dottan éltető ereje a művé-
szetnek –, sokszínűségét, 
ami mind a technikai megol-
dásokban, mind a témavá-
lasztásban megmutatkozott.

QQ (mnp)

Mese, táj, humor, díjak
Hagyományos év végi pódiumestjét rendezte a Poly–Art 
Alapítvány a városi könyvtárban, amelyen Somfai István 
kuratóriumi elnöknek három vendége volt, akikkel mun-
kájukról beszélgetett.

Szabó Valéria bemutatko-
zásának ősszel megjelent kö-
tete, a Bohém Pipi és a Tolla-
sok című adott aktualitást. A 
madarakról szól meséket a 
Czabai-kert ihlette, s innen 
már csak egy gondolatnyira 
volt az ötlet, hogy ezek a tör-
ténetek komoly ismeretter-
jesztéssel is kiegészüljenek 
a kert madárvilágáról. Így 
kettős célú és hasznú köny-

vecske született, ami igazán 
jó fogadtatásra talált az érdi 
iskolákban – a kötetet első-
sorban alsó tagozatos gyere-
keknek ajánlják –, olyannyi-
ra, hogy Szabó Valéria azóta 
egy sokszorosítható munka-
füzetet is szerkesztett hozzá, 
aminek segítségével a nebu-
lók feldolgozhatják a védett 
kertben tett látogatásukat és 
a könyvben olvasottakat.

Ezen az esten a képzőmű-
vészetet Kovács Mátyás 
képviselte festményeivel, 
akit igazából nem kellett be-
mutatni azoknak, akik fi-
gyelemmel kísérik a Poly–
Art körüli történéseket, hi-
szen a parkvárosi közösségi 
házban éppen most látható 
Wenszky Ágnessel közös ki-
állítása. Azt talán nem min-
denki tudta Kovács Mátyás-
ról, hogy három évvel ezelőtt 
egy baráti meghívásra jött 
Érdre a nyári alkotótábor-
ba, s annyira megtetszett 
neki a Czabai-kert és az itte-
ni alkotóközösség, hogy az-
óta a fővárosból kijárva ak-
tív tagja a Képzőművészek 
Érdi Körének. De, hogy a 
képeiről is szóljunk, mi sem 
természetesebb, hogy az 
eredetileg erdőmérnök, ké-
sőbb tájvédelmi szakmér-
nök alkotó legfőbb ihletője a 
természet.

Aranylemez címmel jelent 
meg dr. Karácsony István 
immár 15. kötete, a tőle meg-
szokott humoros történetek-
kel, amelyek így különösebb 
ismertetést nem is igényel-
tek, helyette a szerző nem 
kevésbé szórakoztató anek-

dotákkal szolgált a közön-
ség nagy derültségére.

Poly–Art-pódiumest nem 
lehetséges zenei betétek nél-
kül, s már az is megszokott, 
hogy rendre egy-egy fiatal 
tehetség kap lehetőséget. 
Ezúttal Csősz Loránd, a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
um tanulója kísérte saját 
énekét gitárral és egy ukule-
le nevű hangszerrel, ami 
nem más, mint egy picike gi-
tár négy húrral.

Az alapítvány ezúttal is 
díjazta a pályázó IRKA-ta-
gok munkáit, az értékelés 
alapjául 20–25 vers vagy 
prózai írás is szolgálhatott, 

hiszen az év során négy IR-
KA-újság, négy Poly–Art-fü-
zet, egy antológia jelent meg, 
s volt fölolvasóest is számos, 
tehát az alkotók nem szűköl-
ködtek publikációs lehető-
ségben. Mindezek alapján 
vers kategóriában a legjobb-
nak Szabó Aida munkáit 
ítélték, második díjat kapott 
Habos László, a harmadik 
helyen ketten osztoztak, 
Kósa Márta és Petrik Ist-
ván. Próza kategóriában 
Szabó Valéria lett az első, a 
második Nagy-Rakita Me-
linda, a harmadik díjat Per-
ger Antalnak ítélték.

QQ –y–

Nagyszalóki András: Hegyek

Feledy Balázs szerint kérdés: a műtárgy létrejön-e egyáltalán a nyil-
vános bemutatás, a megjelenés nélkül?

Dr. Karácsony István (j) szórakoztató anekdotákkal szolgált a kö-
zönség nagy derültségére

Csősz Loránd, a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója kísérte sa-
ját énekét gitárral és ukulelével

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
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

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

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

Érd, Szabadság tér 12. 
(Siker Üzletház)

Ügyfélfogadás:  
hétfőtől péntekig  

8.30-16 óráig
Telefon:  

06-23/520-117
E-mail:  

ertekesites.erdiujsag@maraton.hu
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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Med iterrán életérzés az érdi fenyők alatt
Az autópályán túl is van 
Érd! Nem volt olyan régen, 
amikor „az M7-esen túl” 
helymegjelölés kicsit úgy 
hangzott, mint a mesében 
„az üveghegyen is túl”, 
mára inkább az egyre job-
ban kiépülő kertváros 
képe idéződik fel, s az el-
nevezés is ehhez idomul, 
az utóbbi időben szívesen 
nevezik Fenyves-Parkvá-
rosnak a területet, ahol ép-
pen a sok fának, zöldnek is 
köszönhetően vonzóan jó a 
levegő. Jó ideje már, hogy 
épülnek is sorra az újabb 
és újabb házak vagy in-
kább villák, olykor rezi-
denciának is beillők, szé-
pek, kevésbé ízlésesek, 
drágaságukkal hivalkodók 
vagy szerényebbek – és 
olyanok is, amiért nívódíjat 
érdemel a tervező, idén 
Tarnay Tünde, aki maga is 
ebben a városrészben él, 
immár negyedszázada.

Ezt a díjat nem úgy kell 
elképzelni, hogy a bírálók 
bebarangolják a várost, 
hogy látnak-e valahol elis-
merésre méltó szép házat, 
erre pályázni kell. Bár Tar-
nay Tünde több házat is 
tervezett már Érd területén 
is, eddig elkerülte figyel-
mét a pályázati lehetőség. A 
főépítészi csoportból szól-
tak az aktív tervezőknek, 
hogy itt van ez a remek le-
hetőség, akinek van minő-
ségi megvalósult háza, az 
adja be a pályázatot. Tün-
dének volt éppen egy alkal-
mas munkája – három éven 

belül megvalósult épülettel 
lehet nevezni –, a szóban 
forgó Esztergályos utcai 
villa tervezése 2012-ben 
kezdődött.

– Kíváncsian és bizakodva 
pályáztam, mert tudtam, 
hogy ez egy jó ház. És nem 
csak a terv miatt, hanem a 
kivitelezés, a környezetbe 
való illeszkedés, a kertren-
dezés okán is, mert a bírálók 
ezt is nézik. Elsősorban per-
sze az építész munkáját ér-
tékelik, de az összhatás is 
sokat nyom a latban, itt pél-
dául biztosan számított, 
hogy az ősfás környezet mi-
lyen szépen megóvásra ke-
rült. De hathatott a bírálókra 
a ház arányrendszere és for-
mavilága, az ívelt nappali, 
tetején a hatalmas terasszal, 
ahol kéznyújtásnyira van-
nak a feketefenyők. A terve-
zésben szabad kezet kap-
tam, amiért nagyon hálás 
vagyok. A tervezési progra-
mot a hely adottságait és a 
helyi szabályokat figyelem-
be véve valósítottam meg. 

Számomra fontos például, 
hogy a tetőidom filigrán le-
gyen, ne telepedjen rá a ház-
ra, valamint minden homlok-
zatnak szép arányai legye-

nek. Így született ez a medi-
terrán stílusú épület, ami 
igen kedvelt Magyarorszá-
gon, s én is szívesen terve-
zek ilyeneket.

Gondolhatjuk persze, 
hogy mennyire illeszkedik 
ez a mi környezetünkhöz, 
éghajlatunkhoz, de Érden 
stílusidegenségről beszélni 
nehéz lenne, annyira sok-
színű a városkép. Az épí-
tész szerint, ha megfelelő a 
telek mérete, akkor tud ér-
vényesülni egy ilyen ház, 
hiába nincsen a háttérben a 
toszkán táj vagy a mediter-
rán francia falu, azt az élet-
érzést azért meg lehet te-
remteni.

– Az sem feltétlenül baj, ha 
egy városrésznek nincs egy-
séges stílusa, a fontos, hogy 
az épület önmagában legyen 
harmonikus és arányos, és 
lehetőleg egyedi, mert azt ál-

talában mindenki sze-
reti. A referenciamun-
káim alapján keres-
nek meg a megbízók, 
akiknek fontos, hogy 
egy lélekkel teli ottho-
nuk épüljön meg, akár 
klasszikus, akár me-
diterrán stílusban, 
egyedi megjelenés-
ben.

Ezt a házat nem 
csak a szakemberek 
tartották elismerésre 
méltónak, az építtető, 
Páróczi Krisztián azt 
mondja, hogy Tarnay 
Tünde ezzel a munká-
jával megcáfolta a 
közismert mondást, 
hogy az első házadat 
az ellenségednek, a 
másodikat a barátod-
nak építed, s csak a 

harmadikat magadnak; neki 
ez volt az első építkezése, s 
az eredménnyel maradékta-
lanul elégedett.

QQ M. Nagy

Varázslatos Toszkána
Sokakat a képzőművészet és a középkori történelem 
csodái vonzanak, mások pedig a gyönyörű vidéki táj 
és a zöldellő hegyvonulatok miatt érkeznek ide. És 
természetesen az ínyencek se hagynák ki a gasztro-
nómiai élményeket Toszkána vendéglőiben.

Hogy Körmendy Zizit 
valójában mi vonzotta a 
Toszkána kínálta csodák-
ból, szinte mindegy is, mert 
mindent a fotográfus sze-
mével nézett, és az ered-
ményt – azt a varázslatos 
hangulatot, amire a kis tár-
lat címe is utal – megmutat-
ja nekünk a művelődési 
központ folyosói galériájá-
ban látható képein.

Sokan gondolhatnánk, 
hogy ilyen helyen bárki ké-
pes jó fényképeket készíte-
ni, különösen a mai techni-
kai lehetőségek birtokában. 
Ez persze sok más sommás 
megállapításhoz hasonlóan 
óriási tévedés, hiszen a gyö-
nyörű táj, a hangulatos ut-
cák, a háztetők erdeje való-
ban féktelen kattintgatásra 
készteti az ámuló turistát, 
de a fényképek többsége 
ilyen-olyan minőségű em-
lékkép lesz csupán. 

Körmendy Zizit éppen az 
különbözteti meg a turistá-
tól, hogy ugyanazt a lát-
ványt képes megszabadíta-
ni a közhelyektől, s észre-
venni olyan részleteket, 
mozzanatokat, pillanato-
kat, amitől emlékképből 
alkotássá válik a felvétel. 
Apró részletekben, székek-
ben, esőcsatornákban, tég-
lafalakban, korlátokban 

mutat meg olyan jellegze-
tességeket, amik csak arra 
a vidékre érvényes hangu-
latokat idéznek. Kirakatok, 
kocsmák és sikátorok – és 
mindezekben az ott élő em-
berek, jellegzetes karakte-
rek árnyalják a képet. És 
látja persze a tájat, a képe-
ken színekké, vonalakká, 
fény-árnyék játékává rög-
zülő látványt, amit így és 
ebben a formában Toszká-
na kínál.

QQ –y–

Körmendy Zizi látja a képeken színekké, vonalakká, fény-árnyék 
játékává rögzülő toszkánai látványt

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

Hathatott a bírálókra a ház arányrendszere és formavilága, az ívelt nappa-
li, tetején a hatalmas terasszal, ahol kéznyújtásnyira vannak a feketefenyők
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A keresztény kultúrkörben ad-
vent a karácsonyt, Jézus Krisztus 
születésének ünnepét megelőző 
várakozást, az ünnepre készülést 
jelenti. Advent az az időszak, ami-
kor díszbe öltözik a város, az utcák, 
az üzletek, kigyúlnak a karácsonyi 
fényfüzérek a házakon, kertekben. 
Ajándékok után szaladgálunk 
szeretteink részére, tervezzük az 
ünnepi ebédek, vacsorák menüso-
rát, az otthonunkat is feldíszítjük, 
lelkünkben is ráhangolódunk az 
ünnepre.

Ezek a gondolatok jutottak 
eszembe, amikor a polcról le-
vettem Füst Milán Advent című 
könyvét.

A mű 1920-ban keletkezett, és 
visszarepít bennünket a XVI. szá-

zadi Angliába, oly korba, amikor 
felforgatónak, a királlyal szemben 
ellenszegülőnek nevezik és ha-
lálbüntetéssel sújthatják azt, aki 
felvállalja katolikus hitét. Veszélyes 
az élet, nem lehet megbízni sen-
kiben, a besúgástól való félelem 
miatt az emberek elzárkóznak, ala-
koskodnak.

A főhős is titkos katolikus, ön-
magát gyengének érzi és ítéli. A 
lelkiismerete azonban nem gyen-
ge. Folyamatosan érzékeli csele-
kedetei mozgatórugóját, azonnal 
észreveszi, amikor a félelem ha-
tására nem azt teszi, nem tudja 
azt tenni, ami helyes lenne. Ez az 
elsöprően erőssé váló érzés, a fé-
lelem a könyv központi témája. 
Hogyan változtatja meg cseleke-

deteinket, hogyan telepszik ránk, 
aláz meg és formál át minket valaki 
mássá. Lehet-e, szabad-e, kell-e 
szabadulni ebből? Ezek a kérdések 
emésztik hősünket.

Mindnyájunk számára elgon-
dolkodtató és tanulságos ez a kis 
könyv, nyelvezete a mai olvasó 
számára is élvezetes.

Hogyan kapcsolódik mindez 
adventhez? Úgy, hogy ilyen re-
ménytelen helyzetben, ilyen gyen-
geségben is születhet győzelem, 
mely igazi örömmel tölti el a szívet.

A könyv Derkovits Gyula met-
szeteivel került kiadásra, kölcsö-
nözhető a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Felnőttkönyvtárában, a 
Parkvárosi és a Jószomszédság fi-
ókkönyvtárakban.

KÖNYV

Füst Milán: Advent

ADVENTI HANGVERSENY

AZ ÉRD-ÚJVÁROS JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBAN,
MINDEN ADVENTI VASÁRNAP, AZ ESTI 6 ÓRAI MISE UTÁN.

December 16-án

ROSENBRÜCKE ÉNEKKAR
A kórust vezeti Erdőközi Máté.
Zongorán kísér Gergely Virág.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

„Valami szépet szeretnék mondani, / a szivemet örömmel kitárni, / advent titkos, szent ünnepén.
Jézusom várlak. Leborulok én, / szivem hozom, gyermeki szivemet. / Jöttödre készits föl engem, /hiszen te vagy az örök szeretet.”

Túrmezei Erzsébet: Adventkor
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Zongorán kísér Gergely Virág.
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„Valami szépet szeretnék mondani, / a szivemet örömmel kitárni, / advent titkos, szent ünnepén.
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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 pénztári nyitvatartáson kívül 
az előadások előtt 1 órával!

PROGRAM
KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
Betlehemes
A Marianum Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola előadásában 16 
órakor
Kiskarácsony, nagykarácsony
Rosta Géza gyermekkoncertje 16.30 órakor
Holle anyó
A Batyu Színház bábjátéka 17.30 órakor
Karácsonyi ötletek
Kézműveskedés, karácsonyi díszek, apró 
ajándékok készítése, mézeskalács-díszítés, 
arcfestés 16-tól 17.30 óráig. A programra 
a belépés ingyenes, az elkészült kézműves 
munkák hazavihetők
December 16-án, vasárnap 16–18 óráig
Hadikfalvi betlehemes
Az Érdi Bukovinai Egyesület évtizedek óta 
őrzi és aktívan ápolja a hadikfalvi betle-
hemest. Ez a népi színjáték méltón őrzi a 
bukovinai szokásokat és bemutatja, hogy 
elődeik hogyan élték meg ezt az időszakot
December 16-án, vasárnap 18 órakor

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 
kiállítása
Megtekinthető december 20-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Szövőszakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig
Guzsalyas kézimunka szakkör
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig
Kern Péter Kaktuszkör
Kaktuszos karácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 13-án, csütörtökön 18 órakor
Kertbarát Kör
Év végi beszámoló, karácsonyi ünnep
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 14-én, pénteken 17 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ 
termei bérbe vehetők kulturális, 

közművelődési alaptevékenységgel 
összeegyeztethető célokra.  

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

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

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
December 21. és január 6. között a 

Közösségi Ház zárva tart

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

Kultúra, tudomány, 
művészet, művelődés

Tél a Spitzbergákon
Kércz Tibor természetfotóinak vetített képes 
beszámolója. A belépés díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött a PKH elérhetőségein
Január 12-én, szombaton 17 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
ÉRDI CSILLAGÁSZATI KLUB
„De akkor hol vannak?” (mármint az 
idegenek)
Keresztes Miklós előadása a Fermi-parado-
xonról. A belépés ingyenes
December 17-én, hétfőn 19 órakor

MÚZEUMBARÁT KÖR
Skandi kamera 1814
Göran Wahlenberg esete a magyar tudo-
mánnyal. Lendvai Tímár Edit előadása
December 18-án, kedden 17 órakor

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

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

ÜNNEPI ZÁRVATARTÁS
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 ezeken a napokon  

ZÁRVA tart.
December 23–26-ig, valamint december 

29. és január 2. között könyvtárunk 
minden részlege ZÁRVA tart. A 

Parkvárosi Fiókkönyvtár, a 
Jószomszédság Könyvtára és a Zenei 
Könyvtár december 23. és január 2. 

között végig ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Adventi könyvválogatás
December hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR
Karácsonyváró foglalkozások
December hónapban
Baba-mama klub
December 14-én, pénteken 10 órakor

A belépés minden rendezvényünkre 
ingyenes! Foglalkozásokra csoportokat 

csak előzetes egyeztetés után tudunk 
fogadni. Kérjük, hogy legalább két héttel 

előre kérjenek időpontot, azon részleg 
e-mail címén, telefonszámán vagy 

személyesen, ahol a foglalkozás  
zajlik majd.

Segítségüket és megértésüket 
köszönjük!

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

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

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
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
Anya-baba Klub
December 13-án, csütörtökön 10 órakor
„LoveYourBelly”
Hasizomfejlesztő tréning
December 15-én, szombaton 10 órakor
Szirmok Női Kar adventi koncertje
A belépés ingyenes
December 20-án, csütörtökön 19 órakor

ELŐZETES
Irány a gimi!
Egy nem hagyományos matematikakönyv 
bemutatója
Január 12-én, szombaton 14 órakor
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ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-től 17 óráig

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

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

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

a beiratkozás. Családi jegy váltása, 
érvényes diákigazolvány, 

pedagógusigazolvány és nyugdíjas
igazolvány is kedvezményre jogosít!

A fenti kedvezmények a zenei könyvtár 
nem hagyományos típusú anyagának 

(CD, DVD) kölcsönzésére nem 
vonatkoznak.

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

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

DEcEMbEr 17., HÉTFŐ
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 2018–2019. EHF-kupa-selejtező                                                    
 Érd–Storhamar HE
20:40 Kor Kontroll Percek 25. rész
 Fogyj velünk!                 
21:05 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 38/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

DEcEMbEr 18., KEDD
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
 Morgan wörkshop feat Billy Cobh
20:25 Vámos Miklós beszélgetős műsor 
 51. rész 2002    
 Darvas Ferenc zenész
21:20 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
 Érdi VSE–BKV ELŐRE
23:00 Műábránd 
 Magunkról publikus intimen
23:20 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

DEcEMbEr 19., SZErDA
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról 
19:30 Mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 39/90. rész
20:50  Az érdi ősemberi telep régészeti 

kutatása
 ismeretterjesztő film
21:15 Próbajáték                                           
 dokumentumfilm  
22:05 Sztárportré 175. rész

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

DEcEMbEr 20., cSÜTÖrTÖK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:40 A Szent Mihály-templom titka     
 dokumentumfilm
20:10 Sztárportré 175. rész
20:40 2018–2019. EHF-kupa selejtező                                                    
 Érd–Storhamar HE
21:50 Kempo  sportmagazin
22:05 Kor Kontroll Percek 25. rész
 Fogyj velünk!                 
22:30 Fény-Kép kulturális magazin
23:00 Mozgás sportmagazin
23:30 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:00 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:25 Híradó
00:40 Tűzijáték

DEcEMbEr 21., PÉNTEK
19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
 kérdezzen a polgármestertől! 
20:00 Kor Kontroll Percek 25. rész
 Ne hagyd, hogy cseppenjen!         
 20:25 Advent Karácsony                              
 ismeretterjesztő film
21:05 Érdi Jazz fesztivál 2018          
 Tehetséges egyetemisták koncertje
  Varga Tivadar & Oláh Kálmán Jr.  

& Csík Dániel & Márkosi András
 21:50 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:20 Fény-Kép kulturális magazin 
22:50 Mozgás sportmagazin
23:20 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.

23:50 Párbeszéd 
 beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20 Tűzijáték

DEcEMbEr 22., SZOMbAT
19:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 25. rész
 Ne hagyd, hogy cseppenjen!         
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 Mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 176. rész
21:25 Monda és valóság határán
 Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55  Az érdi ősemberi telep régészeti 

kutatása            
 ismeretterjesztő film
22:20 Próbajáték                                 
 dokumentumfilm 2017
23:10 bibliai Szabadegyetem 39/90. rész
00:00 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója 
00:30 Tűzijáték

DEcEMbEr 23., 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          
 Tehetséges egyetemisták koncertje
  Varga Tivadar & Oláh Kálmán Jr. 

& Csík Dániel & Márkosi András
22:55 Mozgás sportmagazin
22:55 Fény-Kép kulturális magazin
23:25 Érdi Szenior akadémia
 ismeretterjesztő előadás-sorozat 11.
23:55 Polgár-társ
 vallás, nemzetiség, civil társadalom  
00:25 Érdi Panoráma
 A heti események összefoglalója
00:55 Tűzijáték                             

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

magazinja
20.00 A tudomány mai állása 
 előző heti adás ism.

SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

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

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

CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

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

PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
  Az Érd FM 101.3 reggeli 

információs műsora
  Benne Zónázó, az Érd FM 101.3 

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

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
  Az Érd FM 101.3 délutáni 

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

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

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

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

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

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

gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.

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

HIRDESSEN ÖN IS AZ ÉRDI ÚJSÁGBAN!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
hetilapjában 25 300 példányban

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

Telefon: 06-23-520-117

Keresse minden héten a postaládájában!

23
95

02
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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.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői meg-
bízással járó lényeges feladatok: a család- és 
gyermekjóléti központ szociális szakembere/mun-
katársa, aki az adott járás illetékességi területén 
látja el a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kap-
csolódó, hatósági intézkedést megelőző és követő 
segítő tevékenységet, biztosítja a szolgáltatási 
tartalmakat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, szociális munkás, 
szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagó-
gus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakem-
ber, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, gyermek- és ifjúság-
védelmi oklevéllel rendelkező óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hitta-
nár, hittantanár; magyar állampolgárság; büntet-
len előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél; 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
január 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/603/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
esetmenedzser; elektronikus úton Galambosné 
Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül; személyesen Galambosné 
Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag a megjelölt vég-
zettségekkel lehetséges; az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt; azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
január 4.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás

házi gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Jázmin utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a 
gondozást-ápolást igénybe vevő személyek 
önálló életvitelének fenntartása, saját lakó-
környezetükben történő biztosítása; a speciális 
szakmai és közegészségügyi előírások betar-
tásával területi gondozási feladatok ellátása; 
személyes higiénével kapcsolatos feladatok, a 
gondozási környezetében végzett feladatok, 
élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ál-
talános ápoló és asszisztens, szociális gondozó 
ápoló OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 28. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 06-23-520-362-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 
Központ – Érd címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/597/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: házi gondozó; elekt-
ronikus úton Galambosné Póder Mária részére 
a munkaugy@szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül; személyesen Galambosné Póder Mária 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettséggel lehetséges; az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt fel-
tételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 31.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: az 
ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása; az 
egészségügyi team tagjaként a szakfeladatok 
koordinálásával részt vesz a preventív, egész-
ségmegőrzési, egészségfejlesztési folyama-
tokban; a szakma irányelveinek megfelelően 
tevékenykedik; segíti a gyógyító-megelőző 
tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ál-
talános ápoló és asszisztens, szociális gondozó 
ápoló OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen 
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs 
levél; iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványmásolat; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; hozzájárulási nyilatkozat a sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 28. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Galambosné 
Póder Mária nyújt, a 06-23-520-362-es tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó 
Központ – Érd címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 1/598/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: ápoló; elektroni-
kus úton Galambosné Póder Mária részére a  
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen ke-
resztül; személyesen Galambosné Póder Mária 
részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt 
végzettségekkel tölthető be; az érvényes pályá-
zatot benyújtó jelentkezők személyes meghall-
gatáson vesznek részt; azon pályázatokat áll 
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul 
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 31.
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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.) ESzCsM-rendeletben 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 to-
vábbi információt Szakálné Dimov Mariann vezető 
védőnő nyújt, a 06-30-5711-427-es 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 
azonosító számot: 4917/KSZK/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: körzeti védőnő; elektro-
nikus úton Szakálné Dimov Mariann vezető védőnő 
részére a titkarsag@erdirendelo.hu e-mail címen 
keresztül; személyesen Szakálné Dimov Mariann 
vezető védőnő 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: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: járóbe-
teg-szakrendelésen 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 06-20-328-
88-86-os 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 e-mail 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-
róbeteg-szakrendelésen 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 06-20-328-
88-86-os 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 
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
december 28.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Pöttömsziget Bölcsőde
kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Aradi utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: a böl-
csődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek 
szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, nap-
közbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázi-
um, emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó 

(OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és 
kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- 
és gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítések 
valamelyikével rendelkező védőnő, pedagógus, 
felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – kizárólag 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel 
rendelkező személy esetén; magyar állampolgár-
ság; büntetlen előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél; 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
január 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/602/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
kisgyermeknevelő; elektronikus úton Galambosné 
Póder Mária részére a munkaugy@szocgond.hu 
e-mail címen keresztül; személyesen Galambosné 
Póder Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag a megjelölt vég-
zettségekkel lehetséges; az érvényes pályázatot 
benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson 
vesznek részt; azon pályázatokat áll módunkban 
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elkül-
désre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek mara-
déktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
január 4.

Szociális Gondozó Központ – Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”  

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkakör betöltésére.

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

Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú szociális 
alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszicho-
pedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti 
szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles 
szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, csa-
ládterápiás konzultáns, családterapeuta, kogni-
tív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pe-
dagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár; magyar 
állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőké-
pesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs levél; 
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat; 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
január 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Galambosné Póder Mária nyújt, 
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai 
úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ 
– Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, 
Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 
1/604/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő; elektronikus úton Galambosné Póder 
Mária részére a munkaugy@szocgond.hu e-mail 
címen keresztül; személyesen Galambosné Póder 
Mária részére, Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkakör betöltése kizárólag a megjelölt szakirá-
nyú főiskolai vagy egyetemi diplomával lehetsé-
ges; az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt; azon 
pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek 
hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó 
a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
január 4.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben 
egyszer – a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, 
március 15-e alkalmával – adományozza Érd Megyei 
Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a követke-
zők:
Az Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város leg-
nagyobb elismeréseként annak a magyar vagy külföldi ál-
lampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával, tevékenységével vagy egész életmű-
vével mind a városban, mind országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban általános elismerést szerzett, hozzájárulva 
ezzel közvetve vagy közvetlenül Érd város tekintélyének 
növeléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik 
a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és 
gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el.
Az Érd Városáért Kitüntetés külkapcsolati tagozata 
adományozható azoknak, akik Érd Megyei Jogú Város kül-
kapcsolatainak elmélyítésével, kiteljesítésével és ápolásával 
meghatározó szerepet játszottak a város történelmének, 
kultúrájának, valamint egyedi értékeinek nemzetközi szín-
téren történő megismertetésében, népszerűsítésében és 

vonzóvá tételében. (Adományozás: legkésőbb a döntést 
követő 60. nap.)
Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek 
több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudomá-
nyos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb te-
rületen végzett tevékenysége példaként állítható a város 
közössége elé.
Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek 
adományozható, akik a tudományágak valamelyikében ki-
magasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd 
Város hírnevének öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományoz-
ható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) ön-
kormányzati rendelet értelmében a díjak odaítélését a 
Közgyűlés bizottságai, a Polgármester, a városban élő nagy-
korú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi 
önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy a javaslatokat a kitüntetendő szemé-
lyekre 2019. január 14-ig juttassák el T. Mészáros 
András polgármesternek címezve a Polgármesteri 
Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az 
onkormanyzat@erd.hu címre scannelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!

Polgármesteri Hivatal

Közérdekű felhívás
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FÉNY
TÁRLATVEZETÉS | ELŐADÁS | TÁNC | ZENE | WORKSHOP | BOR & GASZTRO

Az esemény főtámogatója:

Koncert WOLF KATI | Előadás AZ ISTENI FÉNY | SZENTKIRÁLYI MIKLÓS gótikus szárnyasoltárok  
LALUZ FÉNYINSTALLÁCIÓ | Múzeum Café tárlatvezetés: GYÖRGY PÉTER, ALBERT ÁDÁM 
Tárlatvezetés FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN, ANGYALOK ÉS DÉMONOK | Barokk KAMARAZENE 
Workshop LÁMPÁS KÉSZÍTÉS | Bor HANGAVÁRI PINCÉSZET

AZ ESTE FOLYAMÁN A BACON, FREUD ÉS A LONDONI 
ISKOLA FESTÉSZETE KIÁLLÍTÁS IS LÁTOGATHATÓ!
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ZONGORA

MVM KONCERTEK

2019 MÜPA - BÉRLET

YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ

GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON
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Szalagavató hatvanadszor
Különleges évzárás volt a 
Kós Károly Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola 
életében az idei, ugyanis 
az intézmény hatvanadik 
szalagavató ünnepségét 
tartotta meg az Érd Aréná-
ban, ahol 9 osztály 157 di-
ákjára kerültek fel az isko-
lához tartozást jelképező 
szalagok. 

Elsőként a végzős osztá
lyok osztályfőnökei kapták 
meg a szalagot Dózsa Lajos 
igazgatótól. Ezután az osz
tályfőnökök tűzték fel vég
zős diákjaiknak az iskola 
szimbólumát, néhány szóbe
li útravalóval együtt.

– Több mint 10 000 diák tá
vozott már az iskola falai kö
zül úgy, hogy szakmával, 
szakképzettséggel, érettsé
givel rendelkezik. Ez a sza
lag azt mutatja országnak, 
világnak, hogy célegyenes
be érkeztek a végzősök, már 
csak egy karnyújtásnyira 
van az utolsó megpróbálta
tás. A legjobbak, a legkitar
tóbbak, a legelszántabbak 
vannak ma itt – emelte ki 
ünnepi beszédében Dózsa 
Lajos. 

A szalagtűzési ceremóniát 
a nyitótáncok követték, majd 
a leginkább várt keringő: a 
végzősök megmutathatták 
szüleiknek, tanáraiknak azt 
a produkciót, amire hónapok 
óta készültek. 

– Heti egy próbára volt 
csak lehetőségünk a torna
termünkben, és nagyjából 
két hete folynak a próbák itt 
az Arénában is. Szerintem 
nagyon jól sikerült az össz
koreográfia. A szalagavató 
egy nagyon fontos esemény 

és egyben egy nehéz idősza
kon vagyunk túl, de élvezni 
akartam minden percét en
nek az estének. Bízom ben
ne, hogy a családom is büsz
ke volt rám ma este – mond
ta el Smid Ákos végzős ta
nuló. 

Meglepetésként a tanári 
kar is tánccal készült a diá
koknak, a közönségnek, vé
gül pedig a szülők is megtán
coltathatták gyermeküket a 
parketten.

QQ Győri Livi

Drágább és kevesebb fenyő
Rossz idő járt idén a fe-
nyőkre: a szárazság fő-
ként a lucra hatott, de a 
többi fajta sem fejlődött 
megfelelően, így a tavalyi-
nál magasabb árakkal 
számolhatunk. 

Kapuvári Zoltán évek 
óta családi vállalkozás ke
retében árul fenyőfát Ér
den; Zalában vannak fenyő
ültetvényei. Mint kérdé
sünkre elmondta, a lucnak 
nem olyan mély a gyökere, 
mint más fajtáknak, jobban 
megviselte a nyári, őszi 
szárazság. Jóval keveseb
bet is vágtak ki idén, mint 
az előző években, és az 
árak jelentősen drágultak: 
míg tavaly 1500 forintért 
adta méterét, idén 2500ért. 
A többi fajta ára is emelke
dett, de nem ilyen mérték
ben: az ezüstfenyő métere 
3–4 ezer forint, a nordman
né 4000–6000 forint.

– Általánosságban el
mondható, hogy fél méterrel 
kevesebbet nőttek egy év 
alatt a fák, és a minőséggel 
is vannak gondok. Termé
szetesen csak a piacképes 
fákat vágtuk ki, így idén is 

van miből válogatni. Sokat 
jelentett az is, hogy az el
múlt hetek már esősebbek 
voltak – pont ezért az utolsó 
pillanatig halasztottuk a ki
vágást – mondta Kapuvári 
Zoltán. 

Az árusítás szombaton 
kezdődött; az első napon fő

leg a lucfenyőt keresték – és 
pont azért, mert sokan hal
lották már, hogy az idei év
ben szűkösebb lesz a kíná
lat. Így aki ezt a fajtát kedve
li, annak érdemes jó előre 
gondoskodnia a karácsony
fájáról.

QQ ÁdÁm

A végzősök már hónapok óta gyakoroltak az este fénypontjára: a 
keringőre

Érdemes jó előre gondoskodni a karácsonyfáról

Ha örökbe fogadná Diegot vagy Lilit, vegye fel a kap
csolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 
276 6071 vagy 06 30 910 6987, Email: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a 
www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat és 
Természetvédelmi Alapítvány, Érd. 

Adószám: 18707379113, 

Bankszámlaszám: 104031364953494949521015.

Gaz  dikereső

Diego 5 év körüli, kedves, ra-
gaszkodó természetű, kistes-
tű kan kutyus. Már több gaz-
dánál is volt, szeretne végre 
tartozni valakihez. Élénk, 
mozgékony, más kutyákkal 
nem mindig jön ki. Ivartala-
nítva fogadható örökbe.

Lili nagyon kedves, békés ter-
mészetű, német juhász jelle-
gű kutyus, 5 év körüli, ivarta-
lanított szuka. Értelmes, fi-
gyelmes, szépen sétál pórá-
zon. Mérsékelten mozgásigé-
nyes, a gazdihoz nagyon ra-
gaszkodna.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Kelenföld - Százhalombatta vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények 
korszerűsítése projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul 
meg. A fejlesztés részeként 20,5 km hosszan a vasúti pálya teljes átépítése, 
korszerűsítése történik. A pálya nagyrészt 120 km/h pályasebességgel lesz járható 225 
kN tengelyterhelés mellett. Az állomásokon és megállóhelyeken 55 cm magas peronok, 
peronaluljárók, rámpák, liftek, perontetők épülnek korszerű térvilágítás rendszerrel. A 
felsővezeték-rendszer teljes hosszban átépül. 
 
A fejlesztés keretében megújul a 40a vasútvonal Érd felső és Érd elágazás nyíltvonali 
szakasza (al-, felépítmény, kábelalépítmény, biztosítóberendezés), valamint Érd felső 
megállóhely (peron, támfal) és Főnök utcai szintbeni útátjáró (új előregyártott STRAIL 
gumielemek). A munkálatok miatt a Főnök utca teljes forgalomkorlátozása szükséges 
2018.12.09-től tervezetten 2019. július végéig. 
A kijelölt kerülőút: Kossuth Lajos utca – Bagoly utca (zöld útvonal) 

További javasolt kerülőút: Bethlen Gábor utca – Diósdi út (kék útvonal) 

 
 
A teljes zárás ideje alatt a gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetése folyamatosan 
biztosított lesz. 
 

A forgalomkorlátozás és a vasúti pálya építési munkák miatt 
türelmüket és megértésüket köszönjük! 

 
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket a kivitelező konzorcium által működtetett 
panasz@vhid.hu e-mail címre, illetve a +36 30 852 7059-es telefonszámra várjuk!  
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A n agycsalád a hosszú élet titka
Legalábbis Both Mátyásné 
szerint, akinek pedig kész-
ségesen el is hisszük, hogy 
így van, hiszen idén de-
cember 11-én ünnepli 
édesanyja, Wéber Ferenc-
né Teri néni a 106. szüle-
tésnapját. Szombaton este 
rokonai, ismerősei és T. 
Mészáros András polgár-
mester köszöntötte ez al-
kalomból Érd legidősebb 
polgárát.

Teri néni átélt két világhá-
borút, ’56-ot, megélte a rend-
szerváltást, és bár nem volt 
könnyű élete, ő mindig tette, 
amit tennie kellett, gondos-
kodott népes családjáról. És 
közben rendkívüli jókedvvel 
és szeretettel halmozta el ro-
konait és ismerőseit.

„Mindannyian abban re-
ménykedünk, hogy szerette-
ink között sokáig világítha-
tunk, de csak a legszeren-
csésebbeknek adatik meg, 
hogy fényük több mint száz 
évig szolgálja a körülöttük 
élőket. Boldog az a család, 
amelyik ilyen hosszan égő, 
megbízható fényű lámpást 
kapott” – írta Orbán Viktor 
miniszterelnök abban a kö-

szöntő oklevélben, amit az 
ünnepeltnek küldött Érd Me-
gyei Jogú Város polgármes-
terén keresztül.

T. Mészáros András, aki 
az ünnepségen átadta a vá-
ros ajándékcsomagját a szü-
letésnaposnak, hangsúlyoz-
ta, hogy Érd kiemelten keze-
li és megbecsüli idős lakosa-
it. Teri néni 1976-ban költö-
zött a közeli Sóskútról Érd-
re, lányához. Both Mátyás-
né azt mondja, édesanyja 
családszeretete számára is 
követendő mintaként szol-
gált, ezért sosem merült fel 

benne, hogy idős korában ne 
ő és szerettei gondoskodja-
nak róla. Márpedig szerinte 
éppen a nyüzsgés, ami a 
nagycsaláddal járt, tette 
örök fiatallá Teri nénit, aki 
11 gyermeknek adott életet, 
tizennégy unokája, húsz 
dédunokája és öt ükunokája 
született.

A köszöntések után kez-
dődhetett a mulatság: amint 
rázendített a zenekar a pol-
kára, Teri néni – kis segít-
séggel – elkezdte ropni rá, 
rokonai és szerettei nagy 
boldogságára. n JAN

Ötven éve Vörösmarty
1968-ban vette fel Vörös-
marty Mihály nevét az érdi 
gimnázium. Azóta is a köl-
tő születésnapján, decem-
ber 1-jén tartja az iskola a 
Vörösmarty-napot.

Műveltségi vetélkedőn és 
sportversenyen mérhették 
össze tudásukat, ügyessé-
güket ezen a rendhagyó na-
pon a VMG-s diákok. A tize-
dikesek reformkori sétájuk 
keretében megkoszorúzták 
Vörösmarty sírját a Nemzeti 
Sírkertben, és a diákok az 
iskola bejáratánál lévő dom-
bormű elé is virágot helyez-
tek, ahogy ez már hagyo-
mány az intézményben.

A legkiemelkedőbb ese-
mény idén is az ötödik és ki-
lencedik évfolyamnak ren-
dezett ünnepség volt: ők 
ezen a napon kapták meg az 
iskolához tartozást jelképe-
ző Vörösmarty-jelvényt. Az 
ünnepségen fellépett az is-
kola kórusa is, és sor került 
több elismerés átadására. 
Nevelőtestületi díjjal három 
diák munkáját ismerték el: 
Fodor Enikő volt diákpol-
gármesterét, illetve Balázs 
Bencéét és Varga Bencéét. 

Mint Szilasné Mészáros Ju-
dit intézményvezető lapunk-
nak hangsúlyozta, ezek a fi-
atalok nemcsak az Érdi Ifjú-
sági Önkormányzathoz kö-
tődtek, hanem az iskola di-
ákönkormányzatában is ak-
tív szerepet vállaltak. 

– 2008 óta osztjuk ki „Az 
év tanára” emlékplakettet. A 
kollégák választják ki ma-
guk közül azt, aki a gyereke-

kért, az iskola közösségéért 
a legtöbbet tette az elmúlt 
évben. Idén ezt az elismerést 
Maróti Zsolt Viktor ma-
gyar–történelem szakos ta-
nár vehette át – tette hozzá 
Szilasné Mészáros Judit.

A Vörösmarty-nap ünnepi 
nevelőtestületi értekezlettel 
zárult, amelyre meghívták a 
nyugdíjas pedagógusokat is. 

Qn Á. K.

Lánya is táncba vitte a 106 éves Teri nénit

Az ötödik és kilencedik évfolyamosok ezen a napon kapták meg az 
iskolához tartozást jelképező Vörösmarty-jelvényt

 
 

MEGHÍVÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 
 

az Érdi Kamarazenekar 
ADVENTI HANGVERSENYÉRE 

 
2018. december 16-án (vasárnap) 16 órára 
a Thököly utcai Evangélikus Templomba 

 
 

MŰSOR: 
 

1. Händel: F-dúr trombitaverseny 
Közreműködik: Igricz Balázs (trombita) 

2. Corelli: g-moll Karácsonyi Concerto Grosso, Op.6 Nr. 8 
3. J. S. Bach: d-moll csembalóverseny I. tétel (BWV. 1052) 

Közreműködik: Rostás Zoltán (csembaló) 
4. Vivaldi: d-moll Concerto Grosso, L’Estro armonico, Op.3 Nr.11 

Közreműködik: Czidorné Kerecsányi Erika és Tóth Andorné 
(hegedű), Rédai Erzsébet (cselló) 

5. J. S. Bach: h-moll szvit (BWV. 1067) Rondeau, Sarabande, 
Bourée, Polonaise, Menuet, Badinerie 
Közreműködik: Csóka Gabriella (fuvola) 

 
 

Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika 
 

Művészeti vezető: Rédai Erzsébet 
 
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
 

A zenekar fő támogatója az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

 

      Érd, Kálvin tér, Református templom  

KONCERT A GYÜLEKEZETI   TEREMÉRT 

 

2018. december 17. 17 óra 
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Télapó itt volt
Nem csak az otthonokban, az iskolákban és óvodákban 
járt múlt héten a Mikulás: eljött a főtérre, a Habilitációs 
Központ fiataljaihoz, az Életfa Csoporthoz, a Tanoda 
Egyesület gyermekeihez, a Simonpusztai Lovasparkba 
jótékonysági akciók, rendezvények keretében, hogy 
minden gyereknek ünnep lehessen ez a nap. 

Orange Dragonok, 
pirosban

A Dr. Dizseri Tamás Habi-
litációs Központban már 
5-én délelőtt megjelent a Mi-
kulás, az Orange Dragons 
Szurkolói Klub tagjainak 
szervezésében: ajándékcso-
magokkal és egy nagy láda 
gyümölccsel lepték meg az 
akadályozottsággal élő fia-
talokat, akik már nagyon 
várták a kézilabda-szurko-
lókat. 

– Hetek óta nagy volt az 
izgalom, jön-e idén a Miku-
lás. Dalokat gyakoroltak, 
verseket mondtak, sőt, köl-
töttek is. A fiataljaink min-
den évben nagy-nagy szere-
tettel várják az Orange Dra-
gons Szurkolói Klub tagjait, 
és mi, felnőttek nagyon hálá-
sak vagyunk nekik ezért a 
figyelmességért – mondta 
tudósítónknak Bleicherné 
Huszár Zsuzsanna gyógy-
pedagógus.

A Mikulás nem egyedül ér-
kezett: hozta magával a 
krampuszát is, no meg né-
hány segítőjét. 

– Ez a negyedik alkalom, 
hogy meglepjük a fiatalokat. 
Ilyenkor, ünnep előtt min-
denki felajánlja, amit hozzá 
tud tenni ehhez az akcióhoz: 
volt, aki mandarint küldött, 
volt, aki csokoládét, és vet-
tünk is sok mindent a cso-

magokba: írószereket, sza-
loncukrot, almát – mondta 
tudósítónknak Endrész 
Csaba, a jótékonysági akció 
főszervezője.

Mikulások a főtéren
Érd főterét idén is ellepték 

a Mikulások december 6-án: 
délelőtt és délután is kedves 
szóval, csokival, szaloncu-
korral várták az apróságo-
kat a téren felállított kará-
csonyfa előtt, amit – ez is 
hagyomány már – a gyere-
kek díszíthettek fel. 

– Nyolcadik alkalommal 
rendeztük meg ezt az akci-
ót Érden, azzal a céllal, 
hogy minden kisgyerek ta-
lálkozhasson a Mikulással. 
Idén is hatalmas volt az ér-
deklődés, több óvodából is 
érkeztek csoportok – tud-
tuk meg a rendezvény fő-
szervezőjétől, Antunovits 
Antal önkormányzati kép-
viselőtől (Fidesz–KDNP), 
aki mellett Bada Zoltán, 
Fazekas József, Herendi 
Éva, Józsa Csaba, Kőmű-
ves Nikoletta öltötte fel a 
piros, illetve fekete, azaz 
krampuszruhát.

Antunovits Antal mikulá-
sa csütörtök este ellátoga-
tott az ófalusi Szent Mihály 
kúthoz is, ahol a Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat 
ajándékát osztotta szét.

A parkvárosiak sem ma-
radtak ajándék nélkül: az 
Érdi Fidelitas tagjai a Bem 
téren szaloncukorral lepték 
meg az arra járó gyerekeket 
és felnőtteket, természete-
sen Mikulás-gúnyába bújva, 
hogy még nagyobb legyen a 
kicsik öröme.

Télapók és Télanyók
Az Érdi Tanodába csütör-

tök délután látogatott el a 
Mikulás: a Bolyai Pedagógus 
Nyugdíjas Klub tagjai csoki-
val, szaloncukorral, gyü-
mölccsel, hatvan darab lán-
gossal és teával lepték meg 
az Érdi Tanodába járó gye-
rekeket és családjaikat. A 
Mikulás és négy segítője 
nemcsak finomságokat ho-
zott, hanem anyagi támoga-
tást is: negyvenezer forintot 
gyűjtöttek össze a nyugdíja-
sok az Érdi Tanoda Egyesü-
letnek. Az egyesület a mély-
szegénységben, illetve rossz 
szociális helyzetben élő 
gyermekeket segíti abban, 
hogy elvégezzék az általá-
nos, esetleg a középiskolát. 
Nemcsak korrepetálást, ha-
nem programokat is nyújta-
nak a gyerekeknek, ehhez 
járultak most hozzá a nyug-
díjasok, akik több hónapja 
kapcsolatban állnak a Tano-
dával, tavasszal is gyűjtöt-
tek már számukra.

– Nagy örömmel fogadtuk 
a nyugdíjasklub látogatását, 
illetve felajánlását. Nagy se-
gítség ez nekünk, hiszen 
még uzsonnáról is gondos-
kodtak a gyerekeknek – 
mondta lapunknak Asztalos 

György, a Tanoda egyesület 
elnöke, akitől megtudtuk azt 
is: a gyerekeket karácsonyi 
ünnepséggel is meglepik 
ezen a héten. 

December 6-án nemcsak a 
tanodás gyerekek, hanem a 
testvéreik, szüleik is eljöttek 
erre a kis ünnepségre. Volt 
olyan tízgyermekes család, 
ahonnan öt lány jár a Tano-
dába, és ezen a napon elhoz-
ták a kisebb, óvodás testvé-
rüket is.

– Itt segítenek nekik leckét 
írni, javulnak a jegyeik, és 
nagyon szeretik a progra-
mokat is – mondta mosolyog-
va az édesanya.

Figyelem  
és elismerés

Az SNI-s és tartósan beteg 
gyerekeket nevelő szülők ál-
tal alapított Életfa Csoport 
Egyesület negyedszerre ren-
dezte meg különleges, a be-
teg gyermekek igényeinek 
megfelelő Mikulás-ünnepsé-
gét a Habilitációs Központ-
ban. Míg első alkalommal öt 
család gyűlt össze, idén már 
harminckét család ünnepelt 
együtt, és hatvan csomagot 
osztottak szét – természete-
sen nemcsak a beteg gyer-
mekeket, hanem a testvérei-
ket is meglepték a szervezők 
szombat délután.

Országszerte is nagyon 
ritka az a Mikulás-ünnep-
ség, amit kifejezetten az 
SNI-s gyerekek igényei sze-
rint rendeznek – pedig ezek-
nek a „kacifántos” aprósá-
goknak ugyanúgy szüksé-
gük van az élményekre, mint 
az egészségeseknek – tud-
tuk meg Ömböli Ágnestől.

A családok nem érkeztek 
üres kézzel: az étkezőben 
otthon készített sütemények, 
a támogatók jóvoltából pedig 
szendvicsek várták a gyere-
keket és a szülőket, és – 
nagyáruházak felajánlásá-
ból – ajándékcsomagot is 
összeállítottak minden gye-
reknek. A Mikulás nemcsak 

ezeket a csomagokat adta át, 
hanem személyre szóló di-
cséreteit, jókívánságait is – 
mindenki megtudhatta, 
hogy egy-egy gyerek mi min-
denben fejlődött az elmúlt 
esztendőben. Ez az elisme-
rés, figyelem és ünneplés ta-
lán még a csokinál is többet 
ért a tartósan beteg gyerme-
kek számára.

Lovas szánon érkezett
A Simonpusztai Lovas-

parkban két ló húzta a Miku-
lás szánját az ország legna-
gyobb lovas Mikulás-ünnep-
ségén részt vevő csaknem 
1000 érdi és környékbeli 
gyermek nagy örömére. A 
Mikulás a legbátrabbaknak, 
akik el mertek neki és kram-
puszainak, valamint a Hó-
tündérnek énekelni egy-egy 
dalt, személyesen adta át az 
ajándékokat.

A gyerekeket nemcsak a 
Mikulás, hanem T. Mészáros 
András polgármester, dr. 
Aradszki András ország-
gyűlési képviselő, dr. Kore-
in László, a Simonpuszta 
Nemzeti Lovas és Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke 
és Szabó István honvédelmi 
államtitkár is köszöntötte. 

A gyerekek örültek a lo-
vas ünnepségnek, a lovakat 
csaknem ugyanolyan szere-
tettel ölelgették, mint a 
nagyszakállút, bár az egyi-
kük kifejtette, nem érti, 
hogy tudja a Mikulás egyet-
len nap alatt az egész vilá-
got bejárni.

A Mikulás távozása után 
még nem értek véget a prog-
ramok, hiszen Pintér Tibor 
és lovas színháza szórakoz-
tatta lóhátról, énekszóval a 
közönséget, aki pedig ezt 
megunta volna, azt az örök 
favorit rendőr- és tűzoltóko-
csi várta, hogy utóbbinak 
óriási darujával majdnem 
olyan magasba emelkedhes-
sen, mint a Mikulás és szán-
ja az égen.

QQ Á.K.–J.A.N.

A Simonpusztai Lovasparkba lovas szánnal érkezett a Mikulás

A Habilitációs Központ fiataljait az Orange Dragons Szurkolói Klub tagjai lepték meg

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*

OKTATÁS

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

*11326*

Matematika korrepetálás. Házhoz 
megyek! 06-70-9410775

*98571*

ÁLLÁST KÍNÁL

Takarítónőt keresek érdi konyhá-
ra (Diósdi út), rendszeres napi 2 órá-
ra reggel 05-07-ig. Bér megegyezés 
szerint. Telefon: 06-30/486-0800.

*39380*

19
17

11

 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

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

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

JÁRmű

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

KONTÉNER

Konténer
Mindenféle

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

T: 06-20/9-346-354

21
58

75

REdőNy

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

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 16

88
39

168839

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

16
40

57

VEGyES

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

*34061*

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

*34923*

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

20
27

22

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16

59
58

Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343

16
42
10

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

ÉRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393

06/23/524-596 21
26
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Munkavédelem
Munkaruházat

16
42

55

PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

karosszérialakatosokat 
keresünk!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas karosszérialakatosokat keresünk  

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.  
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet 

az alábbi elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu  

tel: 36-20-2369011

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel 
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Autóvillamossági szerelőket  keresünk 
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában 
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk  

a XI kerületbe  azonnali kezdéssel.  
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai 

műszerész végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán 
műszaki vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken  
katai.zoltan@homm.hu  
vagy 36-20-236-9011
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RAKTÁROZÁSI MUNKATÁRSAT 
KERESÜNK RÉSZMUNKAIDŐBEN
Világszerte piacvezető, professzionális, hajápolá-
si márka magyar cégéhez.  Csatlakozz egy elit, jó 
hírnévnek örvendő tevékenykedő csapathoz.

Munkavégzés helye: ÉRD!
Részmunkaidős 4 órás állás!

FELADATOK:
•	 Csomagok összeállítása kiszállításhoz
•	  Munkalapi listák nyomon követése, ezek 

rendszerben történő adminisztrációja
•	  Áru felcímkézése, egységcsomagok listájának 

összeállítása
•	  A kiszállításhoz előkészített áruk mennyiségi 

ellenőrzése
•	  Szükséges csomagolási feladatok ellátása
•	  Leltár előkészítése és a leltárban való részvétel
•	  Szükség esetén társosztályoknak való segít-

ségnyújtás
•	 Termékek körültekintő kezelése
•	 Raktári rend fenntartása

Amit nyújtani tudunk:
•	 Hosszútávú munkalehetőség
•	 Rendes munkakörnyezet
•	 Eszközpark a pakoláshoz
•	 Dolgozói vásárlás kedvezmény

Munkakör nem igényel szükséges tapasztalatot.

Jelentkezni a marketing@verotrade.hu  
mail címen lehet fényképes önéletrajzzal.
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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. 
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Névtelen-1   1 2016.06.15.   10:54:12

Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

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

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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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

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

*31848*

Nagy Zepter gyógylámpa, gőzölős 
porszívó és mágneses gyógymatrac 
eladó. 06-23-367-052

*38912*

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

*29961*

Sürgősen eladó 120 l-es villanyboj-
ler, új bidés tető wc-re, 80*80 cm-es 
asztal, dohányzóasztal,  menetmet-
sző készlet, 2*2,9 m-es szőnyeg, für-
dőszobai borotválkozószekrény, 
elektromos fűnyíró, 3 db nagy fe-
hér kaspó. . 06-30-5688942, 06-30-
5688921

*39260*

21apróhirdetés  | 2018. december 12. |
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Elk épesztő végjáték, újabb bravúr!
Legyőzte a forduló előtt a tabella élén álló KKS DSE-t a 
BKG-VMG DSE férfi kosárlabdacsapata. Valaczkay Gá-
borék az NB II Közép B-csoportjának kilencedik fordu-
lójában, hazai környezetben 69–65-re verték a listave-
zetőt.

Ha lehet ilyet mondani, ak-
kor jó előjelekkel várta a 
KKS elleni találkozóját a 
VMG, hiszen egy hónappal 
ezelőtt az akkori éllovas 
Közgáztól minimális kü-
lönbséggel kaptak ki az érdi-
ek, két hete pedig nem kis 
bravúrt végrehajtva győzték 
le az akkor még hibátlan 
Szent Pál Akadémiát. Az 
idényben pedig harmadszor 
fogadták az első helyezettet.

Miháczi Ádám vezetésé-
vel jól indultak az érdiek, 
akik öt perc játék után négy-

pontos előnyben voltak, sőt, 
a nyitó negyed hajrájában 
15–7-re is vezettek, amely 
után ugyan valamelyest zár-
kózott a vendég keresztúri 
csapat, de a házigazda jó 
helyzetből várhatta a máso-
dik tíz percet (18–11).

Ebben a szakaszban jó 
szériát produkált a KKS, 
amely három perccel a nagy-
szünet előtt egyenlített (23–
23), de fordítani nem tudott. 
Valaczkay Gáborék előnye 
ugyan csökkent, a pihenőre 
viszont így is 30–27-tel vo-
nultak.

A fordulás után beindult a 
gépezet az érdieknél, Ta-

kács Áronék 49–39-re is ve-
zettek már, innen azonban 
alaposan felkapaszkodott az 
éllovas, amely hátrányát fo-
lyamatosan dolgozta le. 
Olyannyira, hogy hiába volt 
öt perccel a vége előtt kilenc-
pontos (64–55) előnyben az 
érdi csapat, a KKS 10–0-s 
szériával a mérkőzés folya-
mán először vezetett 2 perc 
15 másodperccel a vége előtt 
(64–65).

Innen egy pillanatig úgy 
tűnt, megnyerik a meccset a 
vendégek, amelyet tetézett, 

hogy Miháczi Ádám négy 
büntetőt is rontott, de a vég-
játékban nem remegtek meg 
a hazai kezek, a BKG-VMG 
DSE pedig 69–65-ös sikeré-
vel újabb nagy skalpot gyűj-
tött be, miután legyőzte a 
listavezetőt – megint.

– Sok mindennek elköny-
velhető ez a győzelem. Lehet 
viccelődni, hogy ha ide jön 
az első helyezett, akkor ki-
kap. Ez betudható a szeren-
csének és annak is, hogy jól 
kijött a játék, viszont nagyon 
akartuk ezt a győzelmet, 
igaz, az ellenfél is. A végén 
kicsit el is szabadultak az 
indulatok, de örülök, hogy 

mi kerültünk ki ebből győz-
tesen – fogalmazott Miháczi 
Ádám, a hazaiak tizenegy 
pontot szerző játékosa.

– Nem erre számítottunk, 
eleve tartalékosak voltunk 
és a játékunk teljesen nulla 
volt. 69 pontot kaptunk, az-
zal nekünk meccset kell tud-
nunk nyerni. Támadásban 
csapnivaló teljesítményt 
nyújtottunk. Amikor nálunk 
volt az előny, azt meg kellett 
volna tartanunk, mert a lé-
lektani előny is nálunk volt, 
de ez nem a mi napunk volt 
– értékelt a KKS DSE játé-
kos-edzője, a korábbi válo-
gatott kosárlabdázó, Somo-
gyi László.

– Mindig magunkat kell 
legyőzni, mert a leggyen-

gébb csapatoktól is képesek 
vagyunk sima vereséget 
szenvedni, viszont a legerő-
sebbeket is le tudjuk győzni! 
A távoli dobásaink megint 
jól sikerültek. Két hete dob-
tunk tíz hárompontost, most 
is hasonló arányban dob-
hattunk. Idegenben azok el-
len a csapatok ellen, ame-
lyek egész pályán letámad-
nak, nem igazán megy ne-
künk a játék. Csapatunknak 
inkább a lassabb kosárlab-
dát játszó ellenfelek ellen 
megy – mondta Valaczkay 
Gábor, a BKG-VMG DSE já-
tékos-edzője, aki húsz pont-
tal vette ki a részét az újabb 
sikerből.

Az érdiekre a tizedik for-
dulóban ismét hazai mérkő-
zés vár, hiszen december 16-
án, 15 órától a TFSE-t fogad-
ják a Vörösmarty Mihály 
Gimnázium tornacsarnoká-
ban.

QQ Domonkos

BKG-VMG DSE–KKS DSE 69–65  
(18–11, 12–16, 21–23, 18–15)
A BKG-VMG DSE pontszerzői: Valaczkay Gábor 20/15, Takács Áron 
13/6, Miháczi Ádám 11, Nyitrai Ákos 8, Murauvszki Gergely, Kern Pé-
ter 6–6, Bosnyák Tamás 5.

A játékos-edző, Valaczkay Gábor (fehér, 4), húsz pontot szórt az éllovasnak  (Fotó: Domonkos Bálint)

Vízilabda
Négycsapatos Mikulás Kupát tartott az ÉRD Aréna uszodájában 
a Budapesti Honvéd SE-Érd vízilabda-együttese. A 2006-os vagy 
annál fiatalabb korosztálynak szóló tornán a III. kerületi TVE 
2004-es lányai is medencébe csobbanhattak, amely mellett az 
BHSE-Érd, a Komplex Pólósuli és a Budafóka SE vett részt. A tor-
nán négyszer tízperces, futóórás mérkőzéseket rendeztek, ahol 
elsőként a BHSE-Érd könnyedén, 21–7-re győzte le a III. kerületi 
TVE-t, míg a Komplex Pólósuli egy góllal kapott ki a Budafókától. 
A harmadik helyért rendezett találkozót a III. kerület nyerte, míg 
a döntőben Vargáné Gazdag Erika házigazda csapata könnyed, 
19–1-es győzelmet aratott a Budafóka ellen, így itthon tartotta a 
kupát.

Ökölvívás
A magyar–ukrán amatőr utánpótlás csapattalálkozóval együtt 
rendeztek gálát Mezőfalván, ahol az Érdi Box Klub fiatalja, Sziget-
vári Bendegúz is kötelek közé lépett, ám az eddigiekkel ellentét-
ben nem 57, hanem egy súlycsoporttal feljebb, 60 kilóban mé-
rette meg magát. – Nagyon ügyesen bokszolt, nálam mind a 
három menetet nyerte. Kellett neki ez a győzelem, mert a ma-
gyar bajnokság után az Európa-bajnokságon kikapott, szóval jól 
jött most, hogy hazai pályán, egy nemzetközi ellenféllel szem-
ben állt helyt, ráadásul hatvan kilogrammban, tehát egy nagyon 
jó befejezése volt ez a 2018-as évnek – mondta Dobrádi Zsolt, az 
ÉBK vezetőedzője Szigetvári Bendegúzzal kapcsolatban.

Akrobatikus torna
Két egységgel mérette meg magát az Érdi Shaolin Wushu és 
Sportakrobatika Sportegyesület a hétvégén, a Központi Torna-
csarnokban rendezett akrobatikus torna országos bajnoki dön-
tőn. Az újonc párosoknál Érdi Zenina és Mák Tímea, a gyermekek-
nél pedig Judák Rebeka és Palásthy Emese kettőse vívta ki a dön-
tőbe jutást az idény pontszerző versenyeiről, így ők szerepelhet-
tek a fináléban az ÉSWS SE részéről. Érdi Zenináék bronzérmes-
ként zártak, míg Judák Rebekáék nem tudtak dobogóra állni, 
negyedik helyen végeztek.

Kungfu
Két érmet szerzett az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika 
Sportegyesület a Serflek József által a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola tornacsarnokában rendezett Mikulás Kupán, ahol 
főként a kezdő versenyzők számoltak be tudásukról. Az érdiek-
től az abszolút kezdő Privitzki Botond első versenyén szerepelt, s 
szerzett bronzérmet Öt Állás nevű alapgyakorlatával. Broszman 
Benedek pedig Shaolin Ököl formagyakorlatával a dobogó má-
sodik fokára állhatott fel.

Röplabda
Megszorongatta a még veretlen Penta Gödöllői RC-t a Delta RSE 
Érd. A női röplabda NB II Közép csoportjának 11. fordulójában 
Dömötör-Mátrai Beáta lányai idegenben két játszmát nyertek, 
azonban így is 3:2-es vereséget szenvedtek. Jól kezdte a Delta 
elleni mérkőzést a forduló előtt hibátlan mérleggel, kilenc győ-
zelemmel álló Penta Gödöllői RC U21-es csapata az alapszakasz 
záró mérkőzésén, hiszen az első felvonásban nem volt sok kér-
dés, az érdiek simán, 25:9-re bukták el ezt az etapot. De ami az 
elsőben nem jött össze, a másodikban igen, Tombor Szonjáék jó 
játékkal, 25:18-ra nyerték a szettet, ezzel visszajöttek a meccsbe. 
A harmadik játékrész kiélezett küzdelmében a hajrát a házigaz-
da bírta jobban, amely hat ponttal bizonyult jobbnak (25:19), de 
a negyedik játszmában ismét a Delta volt a jobb, miután 25:11-re 
hozta ezt az időszakot. A mindent eldöntő, ötödik, rövidített 
játszmát minimális különbséggel nyerte a Gödöllő. A 3:2-es vég-
eredménynek köszönhetően a Delta egy pontot szerzett, s az 
alapszakaszt öt győzelemmel, hat vereséggel – közte három öt-
szettes –, tizennyolc ponttal a hatodik helyen zárta. A rájátszás 
küzdelmei az NB I-es csapatok U21-es együttesei nélkül folyta-
tódnak, így ebben a tekintetben harmadikként zártak az érdiek 
a PTE-PEAC és a TRSE mögött. A január és április között rende-
zett rájátszásban már oda-visszavágós párharcokat rendeznek, 
hat csapattal.

QQ Débé

RÖVIDPÁLYA

PIHENJEN AKTÍVAN!

TEL.: +36 23 361 431     2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU     INFO@ERDARENA.HU

HÉTFŐTŐL SZOMBATIG: 06:00 -  21:00
VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAPOKON: 08:00 -  21:00

Az úszás és a szaunázás garantált
recept a testi-lelki felfrissülésre, növeli

ellenálló képességünket és méltó
levezetése egy fárasztó napnak.

Kétszintes, 12 férőhelyes finn
szaunával várjuk Önöket!

23
87

72

23sport  | 2018. december 12. |

Aranyat érő gyaki
Az FTC mögött második legnagyobb csapattal vett részt 
az Érdi Torna Club akrobatikus torna szakosztálya a 
Központi Tornacsarnokban rendezett országos bajnoki 
döntőn, ahonnan a nyolc egység hat érmet hozott.

– Összességében remekül 
szerepeltek a gyerekek, na-
gyon szép gyakorlatokat lát-
hattunk. Érződött rajtuk a 
téthelyzet, mindenki tudta, 
hogy ez a legfontosabb ver-
seny az évben – értékelt Ba
loghné Papp Ildikó, az Érdi 
Torna Club akrobatikus torna 
szakosztályának vezetője, 
miután az egyesület hat egy-
sége is dobogóra állhatott a 
fináléban.

Közülük aranyérmes lett 
gyermek vegyes párosban Ba
logh Máté és Töpler Natasa 
kettőse. Újonc vegyes párosban 
Verbinyecz Dániel és Szloszjár 
Ajsa, a 11–16-os korosztályban 
pedig Kis Vanda, Balogh Dor
ka és Sárdi Borbála triója 
egyaránt ezüstérmet szerzett.

– Máté és Nati párosa hozta a 
tőlük megszokott, kiegyensú-
lyozott gyakorlatot, ők mostan-
ra forrtak össze teljes mérték-
ben, de szép gyakit mutatott be 
a 11–16-os hármasunk is, akik 
statikában és dinamikában is 
nagyon rendben voltak. Sajná-
lom viszont újonc vegyes páro-
sunkat, mert ugyan ezüstérme-

sek lettek, de szerintem sokkal 
szebb gyakorlatot mutattak be, 
mint az FTC párosa, akik kétti-
zed ponttal előzték meg Danié-
kat – mondta Baloghné Papp 
Ildikó.

A dobogó legalsó fokára gyer-
mek vegyes párosban Schu
man Márton CsákányCsáfor
di Mírával, gyermek kettesben 
Tari Gabriella Hidvégi Kin
gával állhatott, hármasban pe-
dig Mák Virág, PelczelNagy 
Eszter és Mezei Boglárka nya-
kába került bronzérem.

Az újonc ketteseknél Kovács 
Kíra és Dávid Fruzsina, vala-
mint Katona Lilla és Csurgai 
Jázmin duója nem tudott dobo-
góra állni, ami azért is megle-
petés, mert az év eddigi verse-
nyein valamelyik egység min-
dig érmes lett.

Az Érdi Torna Clubnál azon-
ban nem áll meg az élet, hiszen 
az ob-döntő után derül ki, hol 
végzett a csapat az összesített 
pontversenyben, amelybe a 
nemzetközi szereplések, illetve 
a hazai versenyeken elért ér-
mek száma is beletartozik.

QQ domibalint

Kiesett a kupából  
az Érdi VSE
Gól nélküli 120 perc után a tizenegyespárbajt a Tarr 
Andráshida SC nyerte meg az Érdi VSE vendégeként, 
így a Zala megyei együttes jutott a Magyar Kupa legjobb 
tizenhat csapata közé.

A találkozót aktívabban 
kezdték a vendégek, azonban 
az első helyzet az érdiek előtt 
adódott, akiktől Kelemen 
Patrik lépett ki a védők kö-
zül, de a kapujából Czirjék 
Zoltán is jól érkezett, s blok-
kolta az érdi támadó lövését.

A folytatásban az egyre 
inkább fölénybe kerülő érdi-
ek több lehetőséget is kidol-
goztak, de nehezen tudták 
feltörni a vendégek masszív 
védekezését.

A játékrész hajrájában 
Nagy Zoltán révén a vendé-

gek is eljutottak egy nagy 
helyzetig, de a középről, jó 
harminc méterről elvégzett 
szabadrúgást Kertész Fe
renc kitornázta a sarokból.

A második félidőt ismét 
nagy lendülettel kezdte a 
Zala megyei együttes, de 
helyzete nem volt, ezt köve-
tően negyedóra után az érdi-
ek kezdték visszavenni a 
kezdeményezést. A csere-
ként beálló Pintér Nikola 
veszélyes beadásokkal vé-
tette észre magát. A hajrá 
előtt könnyen megszerezhet-

te volna a vezetést az And-
ráshida is, de a bal oldali 
szabadrúgás után a középen 
üresen maradó Takács 
Soma csak a kapufát találta 
el. Sőt, a 86. percben is ott 
volt a vendégeknél a lehető-
ség a vezetésre, de Bontó 
Marcell hiába cselezte át 
magát a védőkön, Kertész 
védett. A rendes játékidőben 
nem született gól, így két-
szer tizenöt perc hosszabbí-
tás következett.

A ráadásban, a 100. perc-
ben Kelemen Patrik lábában 
volt a meccslabda, hiszen 
Pallagi Botond remekül ug-
ratta ki, de nem tudott elgu-
rítani Czirjék mellett.

A következő húsz percben 
az érdiek többet tettek azért, 
hogy lezárják a mérkőzést, 

de nem tudták bevenni a ven-
dégek kapuját, így követke-
zett a büntetőpárbaj, immár 
ABBA-sorrendben.

Az érdiektől elsőként 
Mojzer György értékesítette 
a tizenegyest, majd a két and-
ráshidai, Szegleti Gergely és 
Horváth Tamás sem hibá-
zott. A második érdi rúgó, Ke-
lemen Patrik lövésénél Czir-
jék ugyan érezte az irányt, de 
nem tudott hárítani. Az első 
hiba az érdieknél jött, hiszen 
Pál Szabolcs kihagyta tizen-
egyesét, míg a túloldalon 
Tóth László betalált.

Ezt követően Kertész Fe-
renc visszahozta az érdi re-
ményeket, miután védte Bíró 
András büntetőjét, majd Pin-
tér Nikola is eredményes 
volt, de az utolsó sorozatban 

az érdiektől Koós Gábor hi-
bázott, míg az andráshidai 
Bailo Dávid nem, így a bün-
tetőpárbajt 4–3-ra az And-
ráshida nyerte meg és jutott 
a legjobb tizenhat csapat 
közé.

– A fő bajom, hogy nagyon 
gyámoltalanul játszottunk. 
Ilyen gyengén még nem is 
játszottunk, ebben az évben 
biztosan nem. Nem egy vagy 
két ember, hanem szinte az 
egész csapat. Ránk jellemző, 
hogy sok helyzetünk van, de 
most ez sem volt meg. Mond-
juk, ha azt a keveset belőjük, 
akkor valószínűleg továbbju-
tunk, a tizenegyespárbaj pe-
dig teljesen lutri. Abban sem 
volt ma szerencsénk – érté-
kelt Limperger Zsolt.

QQ domi

ÉRDI VSE–TARR ANDRÁSHIDA SC  0–0  
– TIZENEGYESEKKEL: 3–4
Érd. V: Barna Gábor (Garai Péter, Kiss Balázs)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós, 
Pallagi (Mojzer, 107.), Melczer (Pintér N., 50.) – Kelemen P., Pál Sz., 
Gera D. (Kónya, 74.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

Hiába küzdöttek, tizenegyespárbajban búcsúztak Pintér Nikoláék (zöldben)
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Kedves Olvasóink!
Idei utolsó lapszámunk  

december 19-én, a 2019-es év 
első lapszáma január 9-én  

jelenik meg. 
2018. december 20.  

és 2019. január 3. közt 
 irodánk zárva tart.

Megértésüket köszönjük!
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Játék és muzsika 30 percben
Nem lehet elég korán elkezdeni az élő zenével és a 
hangszerekkel való ismerkedést. Ennek a szellemében 
tartanak újból rendszeresen koncerteket a karonülő, 
kúszó-mászó és totyogó babáknak a Lukin László Zene-
iskolában.

Kodály mondta egyszer, 
hogy a zenei nevelést kilenc 
hónappal a születés előtt 
kell elkezdeni, méghozzá az 
anya születése előtt. Ger-
gely Virág Emese és Berg 
Andrea, a Lukin László Ze-
neiskola zongoratanárai, 
valamint Petrus-Bölöni Jú-
lia is ezt gondolták, amikor 
tavaly elindították a baba-
koncertek sorozatát. Aztán 
Virág szülése után jött egy 
nyolc hónapnyi szünet, de a 
koncertek most újból folyta-
tódnak. 

A Lukin koncertterme 
megtelt mamákkal, papák-
kal és babáikkal, akik bár 
az első dallamokat még 
édesanyjuk öléből hallgat-
ták, nem kellett sok idő, és a 
középre leterített szőnyeget 
csakhamar ellepték, és ott 
tapsikoltak, sőt, táncoltak a 
zene ütemére.

A hároméves Peti régeb-
ben is járt a koncertekre, így 
otthonosan mozog már a ba-
bakoncerteken, nem is bírja 
túl sokáig visszafogni ma-
gát, és ahogy illik, felkér 

táncolni egy kislányt. Édes-
anyjától, Annától megtu-
dom, hogy Petivel otthon is 
sokat szoktak együtt énekel-
ni, sőt, Anna, óvónő lévén, 
gyakran furulyázik is neki.

A babakoncertek egyik 
szervezője, Virág éppen arra 
hívja fel a figyelmemet, hogy 
a kötődő nevelésben milyen 
fontos szerepe lehet annak, 
ha az édesanya énekel és 
mondókázik akár aközben, 
hogy ellátja a baba és a ház 
körüli teendőket.

– Ezáltal meghitt légkör 
alakul ki, ami szorosabb kö-
tődést biztosít a szülő és a 
gyerek között, és arra ösz-
tönzi a kicsit, hogy aktív be-
fogadóvá, később aktív köz-
reműködővé váljon: ő is el-

kezd gőgicsélni, dúdolni, 
majd, amikor már képes rá, 
énekelni. Az éneklés rendkí-
vüli módon fejleszt, mert 
egyszerre mozgatja meg az 
agy számos területét, köz-
tük a halló-, látó-, motoros és 
beszédközpontot is.

Kutatások bizonyítják, 
hogy az énekléstől, hangsze-
res játéktól a gyerekek ér-
zelmi intelligenciája és krea-
tivitása, mozgása, beszéde, 
sőt, szociális készsége is fej-
lődik. Finnországban, ahol 
bevezették a mindennapi 
énekórát az iskolákban a 
Kodály-módszer alapján, azt 
tapasztalták, hogy a diákok 
jobban teljesítenek minden 
tantárgyban azóta. Ezt az-
zal a felfedezéssel hozták 
összefüggésbe, hogy bebizo-
nyosodott, azoknál a gye-
reknél, akik hétéves koruk 
óta heti rendszerességgel 

zenélnek, huszonöt száza-
lékkal megvastagodott a 
jobb és bal agyféltekét ösz-
szekötő kérgestest, ami a két 
agyfélteke közötti informá-
cióáramlást biztosítja.

A babakoncerteken a ki-
csik rövid, könnyed klasszi-
kus darabokat és persze 
gyermekdalokat hallhatnak, 
a félórás foglalkozást pedig 
a minden gyermek körében 
óriási népszerűségnek ör-
vendő hangszersimogatás 
zárja, amikor nemcsak a fül-
nek és a szemnek, de a kéz-
nek is lehet mindent, akár 
nyomkodni, simítani, pró-
bálgatni a hangszereken. A 
legközelebbi babakoncertre, 
már a karácsonyi hangulat 
szellemében, csupa karácso-
nyi dallal, december 14-én 10 
órakor kerül sor a Lukin 
László Zeneiskolában.

QQ Jakab-aponyi noémi

Nem sokáig maradtak nyugton a szülők ölében a babák, de itt sza-
bad a tánc és a zene

A hangszersimogató nagy népszerűségnek örvend


