XXIX. évfolyam, 45. szám 2019. november 13. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

„Most nehezen adják a fiatalok magukat ilyen életre”
Interjú Punk Mária Gemma apátnővel

n 4–5. oldal

Megtartotta alakuló ülését Érd új közgyűlése
November 5-én megtartotta alakuló
ülését Érd Megyei Jogú Város közgyűlése; az ünnepélyes, nyílt ceremónián megteltek a Polgárok Háza széksorai. A képviselők és a polgármester letették esküjüket, döntöttek az szmsz módosításáról, az
alpolgármesterekről, valamint a bizottsági struktúráról. Az új testületet, valamint
a jelenlévőket dr. Erdei Árpád volt alkotmánybíró, professor emeritus köszöntötte. Mint hangsúlyozta, a választott testület felhatalmazása arra terjed ki, hogy a
város fejlődésének és lakosságának érdekeit szem előtt tartva lássák el tisztségüket. A közgyűlés titkos szavazással főállású alpolgármesternek Szűcs Gábort
(MSZP), valamint Tetlák Örsöt (LMP)
választotta meg. „Városunkat együtt tehetjük szebbé, gazdagabbá és otthonosabbá. Mind a tizenhét képviselő és jómagam is erre kaptunk felhatalmazást. Sem
többre, sem kevesebbre. Szakszerű és
hatékony munkára, közös ügyeink tisztességes és emberséges intézésére” –
hangsúlyozta köszöntőjében Csőzik
László polgármester.
n 3. és 6. oldal

(Fotó: ÁdÁm Katalin)

Érdet tovább kell építeni

Fenntartható az egyensúly

Hétgólos előnyben az ÉRD

A választási eredmények értékeléséről, Csőzik László polgármesterrel történő egyeztetésről is beszámolt tájékoztatóján Aradszki András országgyűlési képviselő, aki bízik
abban: lesz ideje a városvezetésnek, hogy meghallgassák
egymás véleményét Érd fejlesztéséről.
n 6. oldal

Miért volt szükség a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatának módosítására, hogyan és miért változott a bizottsági struktúra, van-e elegendő forrás a város működtetésére – ezekről is beszélt Csőzik László polgármester a sajtónak az alakuló közgyűlést követően.
n 7. oldal

Hazai pályán 39–32-re győzte le az orosz HC Kuban Krasznodart a női kézilabda EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén az ÉRD. A csoportkörbe jutásért
rendezett párharc visszavágójára november 15-én, 18.30
órától kerül sor Krasznodar otthonában.
n 23. oldal
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MINDENT MEGOLD, AKÁRCSAK ÖN

20 vezetéstámogató rendszer
Oldal- és hátulnézeti kamera
Grip Control lejtmenetvezérlővel
8”-os érintőképernyő navigációval
Elektromos kézifék
Extenso® kabin 3 első üléssel

SZÁRAZ tűzifa

A feltüntetett árak általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó árak. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak össze. A Sipos Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi akció megváltoztatására és visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről kérjük, érdeklődjön a Citroën-márkakereskedésünkben! Az ajánlatban kínált
Citroën Jumper vegyes fogyasztása 6,4l/100 km, CO2-kibocsátása 163 g/km.
** Az NHP Fix részleteiről az MNB és a Merkantil Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a
gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő, visszterhes vagyonszerzési illetek.

Óriási választék,
kedvező árak.
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MÁRKAKERESKEDÉS

Érd, Szabadság tér 12.

(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig
8.30-16 óráig
Telefon:
06-23/520-117
E-mail:
szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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5 190 000

egész évben
folyamatosan.
Rönkben, ömlesztve,
kalodában.

ELÉRHETŐSÉGE
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NHP FIX
NHP FIX*

ÚJ CITROËN
BERLINGO FURGON
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Közérdekű tájékoztató

AZ ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft. az önkormányzati rendeletnek
megfelelően 2019. november 9. és 2019.
december 14. között végzi el az őszi zöld- és
biohulladék gyűjtését. Az ütemtervet az Érdi
Újság előre, heti bontásban közli.
Az Önkormányzati rendelet és dr. Csőzik László
polgármester döntése értemében az ÉTH Nonprofit
Kft. az ingatlantulajdonosoktól ingyenesen elszállítja
a kirakott zöldhulladékot.
A zöldhulladék gyűjtéséhez az ÉTH Nonprofit Kft.
ingyenesen, ingatlanonként 5 db ÉTH-emblémával
ellátott sárga színű zsákot biztosít. Az ingyenes zsákot
is az ügyfélszolgálati irodánkban lehet átvenni.
Az ingatlantulajdonosoknak lehetőségük van
– a fentieket meghaladó – nagyobb mennyiségű
zöldhulladék elszállíttatására az úgynevezett
„zöld” zsák vásárlásával. A zsákok beszerezhetők az
ügyfélszolgálatunkon bruttó 422 forintért, amely
tartalmazza a gyűjtés/szállítás és lerakás költségét is.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot
helyezzenek el. A zsákot ne kössék be, mert
annak tartalmát szúrópróbaszerűen ellenőrizzük.
Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban,
úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk.
A zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat
nem adjuk vissza.
Előzetesen tájékoztatjuk a lakosokat, hogy
tervezzük az új szolgáltatásunk bevezetését, a házhoz
menő ág- és nyesedékdarálást. A rendszer jelenleg
fejlesztés alatt áll, s terveink szerint 2020 tavaszán
bevezetésre kerül.

FONTOS!

A gyűjtést egy időben, több helyszínen kezdjük
meg, ezért az ütemtervben feltüntetett
kezdő napon reggel 7 órára kérjük kihelyezni
a zsákokat az ingatlan elé. A zöldjárat ideje
alatt a hulladékudvarba – az Ök.-rendeletnek
megfelelően – beszállított lakossági
zöldhulladékot nem számítjuk be az adott
ingatlan éves (250 kg/ingatlan/év) ingyenes
beszállítási keretébe.

INFORMÁCIÓ:

ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata
2030 Érd, Diósdi u., 29
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu
Telefon: 06-23-522-600
Pató Simon cégvezető
ÉTH Nonprofit Kft.

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE

fókusz

közérdekű

2019. november 16.
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Báthory I. u., Berzsenyi
D. u., Bethlen G. u., Bibic u., Bíró u., Bölömbika u., Cankó
u., Cinke u., Csalogány u., Csér u., Csíz u., Csóka u.,
Damjanich J. u., Daru u., Deák F. u., Délibáb u., Díjnok u.,
Dobó I. u., Ellenőr u., Elnök u., Előadó u., Elöljáró u., Emil
u., Ercsi út, Erkel F. u., Eszperantó tér, Fácán köz, Fácán u.,
Fecske u., Fehérvári út, Feketesas u., Ferenc u., Fogoly u.,
Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., Gárdonyi G. u., Gellért u.,
Gém u., Gépíró u., Gereben u., Gergely u., Géza u., Gólya
u., Gyakornok u., György u., Győző köz, Gyula u., Haris

u., Harkály u., Hattyú u., Héja u., Hírnök u., Hivatalnok
u., Holló tér, Holló u., Huba u., Hunor u., Hunyadi J. u.,
Imre u., Intéző u., Írnok u., István u., János u., Jegyző u.,
Jenő u., Jókai u., József tér, Kakukk u., Kálmán u., Kanári
u., Kánya u., Károly u., Karvaly u., Kelemen u., Kende
u., Képviselő u., Keselyű u., Keve u., Kócsag u., Kond u.,
Koppány u., Kossuth L. u., Könyvelő u., Könyves K. u.,
László u., Liszt F. u., Lóránd u., Madách I. u., Martinovics
I. u., Mátyás K. u., Mérnök u., Mikes K. u., Miklós u.,
Mikszáth K. u., Munkácsy M. u., Nagy L. u., Orvos u.,
Ölyv u., Pacsirta u., Pál u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u.,
Péter u., Petőfi S. u., Pintyőke u., Rákóczi F. u., Riminyáki
út Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas u., Seregély u.,
Sirály u., Sólyom u., Stiglinc u., Szajkó u., Szalonka u.,
Szárcsa u., Szarka u., Szent István u., Szent László tér,
Taksony u., Tanár u., Tanácsos u., Technikus u., Tervező u.,
Thököly I. u., Tisztviselő u., Titkár u., Tolmács u., Tollnok
u., Tompa u., Tó u., Töhötöm u., Tudós u., Turul u., Túzok
u., Ügyész u., Ügyvivő u., Vadkacsa u., Vadlúd u., Varjú u.,
Velencei út, Vércse u., Vince u., Vöcsök u., Vörösmarty M.
u., Zámori u., Zoltán u., Zrínyi M. u., Zsolt u.

Következő járat

2019. november 30.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u.,
Alsóvölgyi u., Árnyas u., Árvalányhaj u., Ászok u.,
Aszú u., Avar u., Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator
u., Barackfa u., Bazsarózsa u., Begónia u., Beléndek
u., Bem köz, Benedek u., Berkenye u., Bikavér u.,
Bodzafa tér, Boglárka u., Bogyó u., Bojtorján u.,
Bokor u., Bokrétafa u., Bor u., Borbolya u., Boróka
u., Borostyán u., Buxus u., Burgundi u., Búzavirág
u., Bükkfa u., Cédrusfa u., Ciklámen u., Citromfa u.,
Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa u., Cserfa u., Cserje
u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u., Csopaki
u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., Diófa u., Donga u.,
Ébenfa u., Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u.,
Facélia u., Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u.,
Fenyőfa u., Fenyves köz, Fodormenta u., Folyondár
u., Furmint u., Fügefa u., Fűzfa u., Galagonya u.,
Georgina u., Gesztenyefa u., Gladiolus u., Gledicsia u.,
Gyertyánfa u., Gyopár u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u.,
Gyűszűvirág u., Haraszti u., Hársfa u., Hárslevelű u.,
Hordó u., Iparos u., Jávorfa u., Jegenyefa u., Juharfa
u., Kádár u., Kadarka u., Kályhás u., Kármentő u.,
Kárpitos u., Kéknyelű u., Kéményseprő u., Kerékgyártó
u., Köszméte u., Kovács u., Kökény u., Kőműves u.,
Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Lakatos
u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u.,
Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa
u., Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u.,
Muskotály u., Must u., Műszerész u., Művezető u.,
Napszámos u., Narancsfa u., Naspolya u., Nyárfa u.,
Nyírfa u., Nyomdász u., Olvasztár u., Oportó u., Otelló
u., Öntő u., Ötvös u., Pezsgő u., Platánfa u., Rekettye
u., Ribizke u., Rizling u., Sárfehér u., Saszla u., Siller u.,
Simító u., Somfa u., Somlói u., Szamorodni u., Szedő
u., Szénégető u., Szépilonka u., Szerelő u., Szigetelő
u., Szilfa u., Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő u., Szövő u.,
Szürkebarát u., Takács u., Tárnoki u., (a Bajcsy-Zs. u.
és az Árvalányhaj u. között), Tekercselő u., Tetőfedő
u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji u., Tölgyfa u.,
Törköly u., Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár u.,
Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.

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 8.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
1818@1818.hu; Ügyfélfogadás:
hétfő 07.00-17.00, kedd 09.0017.00, szerda 10.00-20.00, csütörtök
09.00-17.00, péntek 09.00-13.00
óra.

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 HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 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 CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.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
ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2030 Érd, Felső utca 43; Levelezési
cím: 2031 Érd, Pf.:1010; Központi
telefonszám: +36-23-585-900; Fax:
+36-23-232-238; E-mail cím:
birosag@erd.birosag.hu; Elnök: Dr.
Liziczay Sándor. Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: minden hónap első
hétfőjén 9:00-11:00 óra között előzetes telefonos bejelentkezés alapján. Az
ügyfélközpont ügyfélfogadási rendje:
hétfőn 9:00-12:00 és 13:00-15:30 óra
között; kedd-péntek: 9:00-11:00 óra
között. Ügyfélsegítő: minden hétfőn
9:00-15:00 óra között, bejelentkezés
alapján. Pénztári órák: hétfő-péntek
9:00-12:00 óra és 13:00-15:30 óra.
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: 06-30-2000-890

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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November 5-én megtartotta alakuló ülését Érd Megyei
Jogú Város közgyűlése; az ünnepélyes, nyílt ceremónián
megteltek a Polgárok Háza széksorai. A képviselők és a
polgármester letették esküjüket, döntöttek az szmsz
módosításáról, az alpolgármesterekről, valamint a bizottsági szerkezetről.
– Városunkat együtt tehetjük szebbé, gazdagabbá és
otthonosabbá. Mind a tizenhét képviselő és jómagam is
erre kaptunk felhatalmazást. Sem többre, sem kevesebbre. Szakszerű és hatékony munkára, közös ügyeink tisztességes és emberséges intézésére – hangsúlyozta köszöntőjében Csőzik
László polgármester a közgyűlés november 5-ei alakuló ülésén. Mint mondta, a
választásokon való magas
részvétel erős legitimációt
jelent és nagy felelősséget
testál rájuk.
– Egyetlen mércéje van annak, hogy jól végezzük-e a
munkánkat: ez az elégedett
érdi polgár. Kérem képviselőtársaimat, minden egyes
döntésnél, amit meghozunk
majd, egy kérdést tegyünk
fel magunkban: jól járnak-e
ezzel az érdiek? Ha a válasz
igen, tudhatjuk, hogy jó úton
járunk. Ha azonban csak politikai előnyt szereznénk
vele vagy kevesek érdekét
szolgálnánk Érd egésze helyett, akkor tudjuk, hogy eltévedtünk – hangsúlyozta a
polgármester.
– Holnaptól a tettek beszélnek. Városunk keresztúton áll: a döntés, hogy melyik utat választjuk, döntés
a múltról és a jövőről is. Mi
mindannyian Érd megúju-

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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lására esküdtünk fel, pártállástól, világnézeti megg yőződéstől függetlenül.
Nemes tradícióinkra és az
előző városvezetés eredményeire is támaszkodhatunk, de a szemünket egyenesen előre kell szegeznünk: azt kell keresnünk,
hogyan tehetjük városunkat méltóvá örökségéhez,
és otthonossá mind a hetvenezer polgárnak – tette
hozzá.
– Év végén lesz negyven
esztendeje annak, hog y
nagyközségből, Európa legnagyobb falujából Érd várossá emelkedett. 2006-ban az
akkori baloldali-liberális
koalíció érte el, hogy Érd megyei jogú város legyen. Ez a
rang tette lehetővé, hogy részese lehessen a kormány
által meghirdetett Modern
Városok programnak. Itt valósul meg a kooperáció a város érdekében. Ahhoz tehát,
hogy Érd szintet léphessen,
a városfejlődésben átugorhasson néhány fázist, a
múltban és a jövőben is közös akaratra, együttes munkára, pártérdektől elemelt,
lokálpatrióta elkötelezettségre volt és lesz is szükségünk. Érdnek új helyet kell
keresnünk. Ha megfeszítjük
és egyesítjük erőinket, Pest
megye tényleges fővárosává
tehetjük, mert Érd igenis

Csőzik László köszöntőjében kiemelte, mind az előző, mind a most hivatalba lépő városvezetés ígéreteit
teljesíteniük kell
(Fotó: Á. K.)
megérdemel egy új esélyt –
emelte ki Csőzik László.
– Amit az előző és a most
hivatalba lépő városvezetés
megígért, azt teljesítenünk
kell. A Modern Városok
program Érden is folytatódik, a fejlesztéseket annak
rendje és módja szerint végrehajtjuk és befejezzük.
Ügyelni fogunk arra is, hogy
a kivitelező cégek a közpénz
minden egyes fillérjével elszámoljanak, és ahol tehetjük, igyekszünk bővíteni is a
projekteket – hangsúlyozta,
megjegyezve: rendbe kell
tenni az alapokat, azaz az
utakat, a járdákat, csapadékelvezetőket.
– A csatornabefizetések
sorsát nyilvánossá tesszük,
és mindent megteszünk a
visszafizetésük érdekében.
Mivel a város működési hiánya az aktuális állapot szerint több mint egymilliárd
forintra rúg, csak addig

nyújtózkodhatunk, amíg a
takarónk ér. Meglévő forrásainkat a fejlesztések mellett az élhetőbb Érdre fogjuk fordítani. Aki jobban
működő, takarosabb és lakhatóbb Érdet akar, az úgy
gondolom, számíthat majd
erre az önkormányzatra.
Zöldebb, tisztább levegőjű,
pormentesebb várost szeretnénk mindannyian, ahol
jó élni és ahová jó mindig
hazatérni. Mindennek alapja a függetlenség és az autonómia. Nem szabad arra
számítanunk, hogy ki van
kormányon és hogy mennyire vastagon fog az EU döntéshozóinak tolla. Mi itt, Érden egyfajta városállamot
építünk, várost, amely mintát adhat a tisztességes,
korrupciómentes, takarékos, átlátható gazdálkodásra és államot, amely felelős
a saját jó sorsáért, amely
gondosan ügyel a térségre

is. Ha a meglévők mellé új,
jövőorientált vállalkozásokat vonzunk Érdre, az innováció fellegvárává tehetjük,
az iparűzési adóbevételek
jelentős növelésével megszüntethetjük középtávon a
város kiszolgáltatottságát.
Ezekre a szilárd gazdasági
alapokra már azt építhetjük
rá, amit mi szeretnénk, és
Érd fejlődését így csak mi,
érdiek diktálhatjuk majd –
mondta Csőzik László, aki
Deák Ferenc szavaival zárta beszédét, aki, mint mondta, a kiegyezés kovácsa és a
haza bölcse volt.
– Hazánk és benne fővárosunk talán legdinamikusabb
fejlődését a kiegyezés utáni
évtizedekben produkálta.
Érdre is ez vár, ha sikerül
megvalósítanunk ezt az új
kiegyezést. A közös minimum a város egy és oszthatatlan érdeke – zárta szavait.
Folytatás a 6. oldalon.

interjú

interjú

n ÁdÁm Katalin

– A monostor fogadószo
bájában beszélgetünk. Kelle
mes, világos, modern helyi
ség, ahogy az épület többi ré
sze is, nem beszélve a gyönyö
rűen parkosított kertről. Az itt
élő nővéreknek nem kis mun
ka lehetett ezt létrehozni…
– Valóban, hatalmas munka volt. 1951. február 2-ától
vagyunk itt, Érden, akkor
még a 24-es szám alatt, egy
lejjebb fekvő házban. Kezdetek óta szerzetesekként
élünk, Szent Benedek Regulája szerint: „Imádkozzál és
dolgozzál”. Mi ezt tesszük;
amíg nem lehetett szabadon,
vag yis 1990-ig, mindnyájunknak volt világi munkája.
Én egy cukrászdában dolgoztam húsz évig adminisztrátorként.

– A kollégái tudták, hogy
ön a Regina Mundi apát
nője?
– Nem, egyikünkről sem
tudták. Valaki persze megtudhatta, mert 1968-ban tartottak itt egy nagy házkutatást. Volt még két budapesti
lakásunk, ahol szintén rendünk nővérei éltek, oda is
elmentek, és mindannyiunk
munkahelyén kérdezősködtek. Teljesen feleslegesen,
hiszen mi sehol sem akartunk senkit megtéríteni. Nekünk a pasztoráció nem feladatunk, csak a munka és az
imádság. Ezért nem lett nagyobb bajunk, és börtönbe
sem került egyikünk sem.
Emil atyát és engem egy hónapon át naponta faggattak,
vallattak, de nem bántottak.
Úgy érzem, idegileg szerettek volna kikészíteni, de az
Úristen kegyelméből ez nem
sikerült.

– Hogy teltek akkor szerze
tesi mindennapjaik, a mun
kaidőn túl?

– Nagyon korán keltünk –
mint most is –, fél ötkor kezdtük a zsolozsmát. Ötvenhét
évig volt velünk volt Naszályi
Emil atya, a Regina Mundi
monostor megalapítója, ő
misézett nekünk. Fél hét-háromnegyed hét körül szaladtunk a munkába. A déli
imádságot mindenki különkülön, az ebédszünetében
mondta el a munkahelyén.
Fél hatra hazaértünk, a délutáni zsolozsmát már itt
kezdtük. Vacsora után a
kompletóriummal fejeződött
be a nap.

– Hogy lehetett azt eltitkol
ni, hogy a Tárnoki úti házban
egy rend működik?

– Jelenleg tizenhárman él
nek itt. Mennyire zárkózik be
ez a kis közösség és mennyire
él együtt a világgal?
– Tudunk minden nagy
eseményről, bár nem nézünk televíziót. Nekünk
imádkoznunk kell. Nem politizálunk. Pasztorációt most
sem végzünk, de vasárnaponként tele van a templom
hívekkel, van, hogy száznegyvenen is ülnek a padsorokban, hétköznap pedig
tíz-tizenöt ember van mindig a szentmisén.

– Hogyan kapta a Gemma
nevet?

– Vannak olyanok is, akik
szeretnének csatlakozni a „Az érdieknek azt üzenem: mi mindennap imádkozunk értük”
rendhez?
(Fotó: Á. K.)
– Jelenleg nincsenek.
Most nehezen adják a fiatalok magukat ilyen életre.
Persze biztos mindig lesznek áldozatos lelkek, akik
oda akarják adni magukat
az Istennek. Mikor felépült a
monostor, még huszonnyolcan voltunk, sajnos, azóta a
kripta tele lett. A legfiatalabb soror negyvenkét éves,
a legidősebb kilencvennégy.
Jó páran öregek vagyunk,
ha mi meghalunk, elfogyunk. De Emil atya mindig
azt mondta nekünk: ne féljetek, ha kevesen is lesztek,
csak legyetek hűségesek!
Ebben bízunk – a Jóistentől
függ, hogy indít-e lelkeket
és hogy a lelkek meghallják-e a hívást. Mert most is
működik a Szentlélek, csak
nem biztos, hogy meghallják az emberek. Örömmel
fogadjuk, aki csatlakozni
szeretne hozzánk, de először megvizsgáljuk, hogy a
jelentkező valóban Istent
keresi-e. Volt már példa
arra, hogy úgy láttuk: jobb,
ha az illető máshogy szolgálja Istent, nem a mi monostorunkban. Mindenkinek más a talentuma: van,
aki emberekkel szeretne
foglalkozni, mások csendben, imádkozva szeretnének élni, mint mi.

hoz utazni nem szoktunk, de vesnek. Lekvárt is készíha intéznivalónk van, termé- tünk nyaranta, nem csak
saját használatra, látogatószetesen ki lehet menni.
ink közt vannak, akik vesz– Hogy tudják tizenhárman nek is eg y-eg y üveggel.
fenntartani ezt a gyönyörű és Egész életünkben nagyon
spórolósok voltunk, de a
hatalmas monostort?
szegényeknek így is próbálunk segíteni.
– Rengeteg munkával.

– Emil atya az édesanyjával költözött ide. A z
– És a rezsi?
eg yik soror Naszályira
változtatta a nevét, mintha
– Egyrészt itt van a nyugaz atya húga lenne, én pedíjunk. Most senkinek sincs
dig az unokahúguk lettem.
világi állása. A régi házunk
A többiek nem voltak ide
helyén felhúztuk az Emilbejelentve. Ők Budapesten
házat – a névválasztással a
vag y Érd más részein él2002-ben eltávozott Emil
atya előtt tisztelegtünk –,
tek, és csak vasárnap jötoda gyakran jönnek lelki
tek. Olyankor Emil atya
gyakorlatra, illetve pihenni
tanított bennünket. 1990kisebb csoportok hétvégében következett be a mi
életünkben is a változás:
ken. Mi főzünk, takarítunk
Emil atyának (akit az
rájuk. Számunkra ez is be1940-es években országos
vételt jelent. Volt olyan téli
hírű előadóként és lelki veidőszak, amikor a fűtésünk
zetőként tartottak számon
egymillió forint volt, így az– a szerk.) volt egy tanítvátán nagyon szerényen prónya Amerikában, megkérbálunk élni. Ahogy mindig
dezte, nem szeretnénk-e
mondani szoktam: a szeeg y kápolnát építeni. Degény Krisztussal szegényhogynem akartunk, egész
nek kell lenni. Van Ófalu
életünkben erre spórolfelé egy telkünk, ahol hettunk, g yűjtöttünk. Ötvenven gyümölcsfánk van, a
ezer dollárt küldött szákertben, fóliasátorban zöldmunkra, ami abban az időséget termesztünk. Így az
ben hatalmas összeg volt.
étkezéseink főleg az áltaPersze rá kellett jönnünk,
lunk termesztett zöldségekhogy ez a pénz nem elegenből, gyümölcsökből állnak.
dő az építkezéshez, de naReggelire vaj, lekvár kerül
g yon sok segítséget kap– Tartjáke a kapcsolatot a az asztalra, húst legfeljebb
tunk külföldi ciszterci és szülőkkel, rokonokkal?
hétvégén eszünk. Ebédre
bencés szerzetesektől. Így
hetente háromszor tészta
tudtuk megépíteni ezt az
– Igen. Minden hónapban van. Most nagyon sok paraeg yszerű és nag yon szép egyszer jöhetnek látogatni dicsom termett, így azt dolmonostort.
vagy telefonálnak. A család- gozzuk fel, mártásnak, le-

– Nagyon fiatalon került
kapcsolatba a ciszterci rend
del. Hogyan történt?
– Zircen születtem, ahol a
Ciszterci Apátság áll, kereskedő családban. Gyerekkoromtól kezdve nővérek tanítottak. Ez nagyon
nag y hatással volt rám,
ahogy Emil atya is, aki a
hitoktatóm volt negyedikes
koromban. Mindig azt
mondta nekem: te nagyobbra születtél! Nem értettem,
ez mit jelent, de én is elkezdtem mondogatni magamban. Jártam a Mária
kongregációba is. Egyszer
úgy éreztem: a Jóisten azt
kéri tőlem, hogy adjam oda
magamat neki. És én odaadtam.

– A szülei mit szóltak?

– Gemma egy olasz misztikus szent volt. Emil atya
egész papi életét neki ajánlotta fel.

– 1950-ben oszlatták fel a
rendet. Mit sikerült addig elérniük?
– Volt földünk, amit nagyon szépen műveltünk. A
gazdasági élet fellendült, a
beszolgáltatásokat is tudtuk teljesíteni. Gyarapodott
a nővérek száma, sikerült
alapítanunk más monostort is. Szegényen éltünk,
de boldogan. Volt, hog y
édesapámék felpakoltak
egy szekeret, hozták nekünk az élelmiszert ajándékba. Mikor felosztották a
rendet 1950. november 21én, azt mondtuk: aki akar,
elmehet haza, aki marad,
arról gondoskodni fogunk.
Mindenki maradt. A nővérek plébániákon húzták
meg magukat, és Emil
atyával nekiálltunk házat
keresni: egy hónap alatt rátaláltunk.

– Nem örültek neki. Amikor szerzetes lettem, minden hónapban eljöttek értem. Nag yon odavoltak,
hogy a jólétből elmentem a
nyomorba. Tizennyolc
éves voltam akkor. Kapálni kellett, fizikai munkát
végezni. A rendünket Emil
atya alapította újra, ő Ró-

A Szuperinfo laphálózat tagja

– Mint említette, Érden
sem volt egyszerű az újrakezdés, titkolózniuk kellett
és világi munkát vállalniuk.
Nem volt nehéz ezt megszokni?
– De, hiszen többek közt a
pénzzel sem tudtunk bánni,
ráadásul mindannyiunk nagyon alacsony munkakörben helyezkedett el. Kinga
soror például tanárnő volt,
mégis a csapágygyárban
dolgozott. Abban az időben
nem nézték jó szemmel, ha
valaki érettségizett, jobb
volt az ilyesmit be nem vallani.

– Több mint hetven éve
elöljárója a rendnek. Melyik
volt a legvirágzóbb időszak,
mikor mentek a legkönnyebben a dolgok?
– Nem is tudom, mit mondjak. Még a nehéz idő is szép
volt, jó volt. Mindenben Isten
vezetését láttuk. Nem voltam
sosem kétségbeesve. Félelem persze volt bennem, a
közösséget féltettem, hiszen
felelős voltam ennyi emberért. Amikor az ávóhoz behívtak mindenkit, össze kellett fognom a nővéreket, irányítanom őket, hog y mit
szabad mondani és mit nem,
hogy senkit el ne áruljunk,
nehogy neveket mondjunk.

Szórt tűzifa kiszállítva Érdre
2,3 m3 – 3 m3 – 4 m3
Kalodás tűzifa • Fűrészpor

1 csomag (8kg) 720 Ft
1 raklaptól kedvezmény!

kellett és az, hogy a nővérek
megfogadják, amit Emil
– Nem mondtuk meg, hogy
atyával mondtunk.
hová megyünk. Civilben, városnézésre mentünk, és ti– Soha nem jutott eszükbe, tokban meglátogattuk a mohogy külföldre telepedjenek? nostorokat. 1985-ben az
egész közösség együtt uta– Soha. Olaszországban zott Rómába, Emil atya
felkínáltak számunkra egy aranymiséjén voltunk – aknagyon szép házat, de nem kor volt ötven éve, hogy papfogadtuk el. Mi magyarok pá szentelték. Behívott az
vagyunk, itt akarunk élni. ávó, g yanakodtak, miért
Emil atyát nagyon hívták, kértünk ennyien útlevelet,
hogy tanítson az ottani egye- de végül megkaptuk. Busztemen, de nem vállalta el. szal mentünk, a két sofőr
Egyébként 1956-ban, a forra- biztos beépített ember volt.
dalom idején Emil atya és Annak ellenére, hogy csalKinga soror szerettek volna tak a benzinpénzzel, többet
harcolni, de nem engedtem számoltak el, mint amennyit
mentünk, nagyon rendesek
őket.
voltak hozzánk. Kijutottam
– Ha ki nem is költöztek, egyébként a Szentföldre is.
ellátogattak külföldi rendhá- Egyetlen út volt, ami nem sizakba. Ez ma sincs másképp, került: amikor engem szeutazhatnak belföldi és kül- rettek volna benedikálni,
földi rendházakba egyaránt. azaz megáldani apátnői
tisztségemben. Mivel ezt itt– Igen, ez a kikapcsolódás hon nem lehetett elvégezni,
egy formája is számunkra, Lengyelországban benedihiszen nekünk nincs fizetett kált volna a generális apát.
Ezt valahogyan megtudhatszabadságunk.
ták, mert akkor az egyszer
– Egyik olaszországi útjuk nem kaptam útlevelet. Így
során VI. Pál pápa is fogad- aztán Vendel apát úr benedita önöket, magánkihallga- kált, titokban, Pannonhalmán. Nagy örömmel végezte
táson.
el ezt a feladatot. (Endrédy
– Igen. Hárman voltunk, Vendel zirci apát üldöztetéEmil atya, Márta soror és se, börtönbüntetése után
én. Akkoriban nagyon-na- 1957 decemberétől a pangyon ritka dolog volt, hogy a nonhalmi szociális otthonSzentatya valakit magánki- ban élt, ahol korlátozott
hallgatáson fogadott. Bizta- körülményei között is vetott minket, hogy tartsunk zette a magyarországi
ki a nehézségek közepette, cisztercieket – a szerk.)
és bízzunk. Mi pedig azt
kértük, hogy imádkozzon
– Térjünk vissza egy kicsit a
értünk.
jelenbe. Közeleg az advent.
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– Csendesen. Advent idején nem fogadunk vendégeket, nincs látogatás sem,
csak karácsony után. Az ünnep imádságosan telik; a
templomban fát állítunk, és
a házakat feldíszítjük. Van
egy terem, ahol a szabadidőnket töltjük, karácsonykor itt együtt énekelünk, beszélgetünk, közösen vacsorázunk. Vidáman telik az
ünnep.

– Ajándékozás van?
– Mindenki kap egy kis csomagot. Idén egy Raffaello deszszertet kap mindenki, meg
még valami édességet. Nagyobb ajándékot nem veszünk,
de nincs is rá szükségünk.

– Van-e még terve az elkövetkező évekre? Egyáltalán,
egy apátnő elmehet nyugdíjba vagy élete végéig hivatalában marad?
– Engem még élethosszig
választottak meg, de most
úgy van, hogy hetvenöt éves
korukig választják meg az
elöljárókat, és utána megkérdezik a közösséget, szeretnének-e másik apátot választani. Amíg a Jóisten
akarja, addig maradok a hivatalomban. Bízom az akaratában. Ennek köszönhetően egész életemben megelégedett és boldog voltam.
Mozgalmas és szép volt az
életem. Az Istenre kell figyelni, hogy a Lélek mit súg
az embernek. Az érdieknek
pedig azt üzenem: mi mindennap imádkozunk értük.

TETő-ZSindEly
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– Úgy gondoltuk, jobb, ha
nem egy kis faluban vagyunk, ahol mindenki ismer
mindenkit, hanem olyan helyen, ahol jobban el lehet
tűnni.

Fabrikett-akció!
Ha fa, akkor
Zso-fa!

5

– Miért pont Érdet válasz- Ez sikerült is. Közülünk sen– Hogy juthattak ki egyál- Hogy telik a ciszterci nővéki sem került börtönbe. Eh- talán a hatvanas években reknél ez az időszak?
tották?
hez nagyon nagy összefogás Rómába?

T ű Z i faT e l e p
Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác
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Több mint hetven éve apátnője a Ciszterci Nővérek Regina
Mundi Apátságának; hűsége Istenhez és a rendhez akkor
is töretlen maradt, amikor 1950-ben feloszlatták őket és
akkor is, amikor az ÁVO egy hónapon keresztül vallatta.
Bár nagyon szerényen élt, sikerült eljutnia Rómába, ahol
VI. Pál pápa magánkihallgatáson fogadta. Hosszú élete
során Szent Benedek Regulája vezérli: Imádkozzál és dolgozzál. Punk Mária Gemma apátnővel beszélgettünk.

mában tanult nyolc évig.
1945. június 11-én költöztünk a Zirc közelében fekvő Nagyesztergárra, ahol
az apátságtól kapott házban megkezdtük a Szent
Benedek Regulája szerinti
életet. Sokan voltunk, a
beöltözésre tizeneg yen
maradtunk. Mikor elöljárót választottak, rám esett
a választás. Ezen nagyon
csodálkoztam, nem tudom, miért engem választottak…
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Érdet tovább kell építeni

Megalakult Érd új közgyűlése

Fenntartható a költségvetési egyensúly

Az önkormányzati választás eredményeinek értékeléséről, az új polgármesterrel történő egyeztetésről
és a parlamenti munkáról is beszámolt novemberi sajtótájékoztatóján Aradszki András országgyűlési képviselő.
pályázaton 5 millió forin
tot nyer el járdaépítésre és
15 millió forintot a római
katolikus plébánia felújítá
sára.
Az országos ügyekre rá
térve Aradszki András el
mondta, hogy továbbra is
nő az ország gazdasági
teljesítőképessége és en
nek köszönhetően több
családi ház épül Érden,
Diósdon és Tárnokon is.
Az országgyűlési képvise
lő arról is beszámolt, hogy
a kormány elfogadta a kis
és középvállalkozások új
stratégiáját, ami a követ
kező hetek fontos kérdése
lesz.
– A kkvk meghatározó
szereplői a magyar gazda
ságnak, a foglalkoztatot
tak több mint 70 százalé
kát kis és középvállalko
zók foglalkoztatják. Mint
egy 1000 vállalat megkér
dezésével az ITM olyan
programot alakított ki,
amely sikeres és dinami
kus kkvkat fog eredmé
nyezni és hosszú távon
meg tudják tenni azt a
nagy lépést, hogy a nem
zetközi piacon, a méretnö
vekedésben is erőteljesebb
változást érhessenek el –
hangsúlyozta az ország
gyűlési képviselő, aki azt
is elmondta, hogy ehhez
szükséges az őket terhelő
adóterhek és adminisztrá
ció csökkentése vagy az
adminisztráció könnyíté
séhez szükséges technoló
giák alkalmazása. Azt is
hozzátette, hogy éppen a
kkvk fejlődése érdekében
az elmúlt években jelentő
sen csökkentették az adó
terheket.
Aradszki András arról
is beszámolt, hogy a szak
képzésben is érzékelhető
változások lesznek, ennek
egyik jele, hogy a szakkép
zésben részt vevők bérét
minteg y 30 százalékkal
fogják növelni. A parla
menti munka kapcsán ki
emelte, hogy viták folytak
az elmúlt héten az egész
ségüg yi és energetikai
tárgyú törvények kapcsán,
és ismét napirenden volt,
hogy az ország széndi
oxidkibocsátását 2050re
minimalizálni akarják.

elveket és elgondolásokat tó bölcsességet és sok sikert
Folytatás a 3. oldalról.
A napirend elfogadását képviselve nyerik el megbí Erdei Árpád.
követően Csigi Zsolt, a Helyi zatásukat. Az elvek és el
A testület egyhangúlag
Választási Bizottság elnöke képzelések merev képvisele megszavazta a közgyűlés és
tájékoztatta a megjelenteket te a közgyűlési munkát bizo szervei szervezeti és műkö
a választás lebonyolításáról nyosan nem könnyíti meg, és dési szabályzatáról szóló ön
és eredményéről, majd átad nagy valószínűséggel aka kormányzati rendelet módo
ta dr. Csőzik László polgár dályozhatja is. A feladatok sítását, amit az indokolt,
mester, illetve a
képviselők megbí
zólevelét. A köz
gyűlés tagjai és a
polgármester le
tették esküjüket,
és bejegyezték ne
vüket a város kró
nikájába.
Az új testületet,
valamint a jelen
lévőket dr. Erdei
Árpád volt alkot
mánybíró, profes
sor emeritus kö
szöntötte. Mint
hangsúlyozta, a
választott testü
let felhatalmazá
sa arra terjed ki, Az új testületet dr. Erdei Árpád volt alkotmánybíró, professor emeritus köszönhogy a város fej tötte
(Fotó: Á. K.)
lődésének és la
kosságának érdekeit szem ellátása megköveteli és egy hogy a mostanáig hatályos
előtt tartva lássák el tiszt ben okot is ad az észszerű, szervezeti és működési sza
és az elvi alapokat nem nél bályzattól eltérő elnevezésű
ségüket.
– Akik a választáson meg külöző kompromisszumok bizottságok, illetve egy ta
mérettettek, tisztában van ra – emelte ki a volt alkot nácsnok meg választására
nak azzal, hogy a munká mánybíró, hangsúlyozva: tett javaslatot Csőzik László
jukban a feladatok ellátásá minden egyes önkormány polgármester. A módosítás
hoz a saját elveik megvalósí zati választás új, tiszta lapot még november 5én hatályba
tására irányuló erőfeszíté nyújt a megválasztottaknak lépett.
A testület ezt követően a
seken túl észszerű kompro arra, hogy a választók aka
misszumokra is várhatóan ratát észszerűen szolgálják. polgármester javaslata alap
szükségük lesz. Az önkor Ehhez a szolgálathoz kívánt ján, titkos szavazással, egy
mányzatok tagjai különböző erőt, megfontoltságot, alko hangúlag meg választotta
Szűcs Gábor (MSZP), vala
mint Tetlák Örs (LMP) kép
viselőket főállású alpolgár
BIZOTTSÁGOK
mesternek. Csőzik László
Pénzügyi Bizottság
Elnök: T. Mészáros András; Tagok: Lengyel Péter, dr. Asztalos Éva,
tájékoztatta a közgyűlést,
Tekauer Norbert, Simó Károly, Andrasek Mónika. Nem képviselő
hogy általános helyettese
tagok: dr. László Pál, Ferke György, Ujhelyi Gyula, Tóth András, JóSzűcs Gábor lett.
zsa Csaba.
Az alpolgármesterek meg
Gazdasági Bizottság
választása
után a közgyűlés
Elnök: Csépán István; Tagok: Gál Alex, Andrasek Mónika, dr. Bács
István. Nem képviselő tagok: Csornai Károly, Kocsner János, Falusi
kialakította bizottsági szer
Ferenc.
vezetét: a polgármester ja
Jogi és Közbiztonsági Bizottság
vaslata alapján hét állandó
Elnök: dr. Asztalos Éva; Tagok: Csornainé Romhányi Judit, Gál Alex,
bizottságot hozott létre a
dr. Bács István, Demjén Attila. Nem képviselő tagok: Kádár Kenese,
testület.
Kozma Piroska, Érdi István, Gáspár Antal.
Csőzik László javaslatot
Fenntarthatósági Bizottság
Elnök: Andrasek Mónika; Tagok: Lengyel Péter, Balla Imre, Csépán
tett arra, hogy a közgyűlés
István, Fülöp Sándorné, Antunovits Anta. Nem képviselő tagok:
válassza meg az okos város
Herczegné Maróti Györgyi, Martin Norbert, Varga Illés Levente, Takoncepciója előkészítésének
kács Éva, Fülöp Barbara.
felügyeletéért felelős tanács
Szociális és Egészségügyi Bizottság
noknak Gál Alex képviselőt
Elnök: Csornainé Romhányi Judit; Tagok: dr. Asztalos Éva, Gregus
László, Balla Imre, Fülöp Sándorné, Demjén Attila. Nem képviselő
(Momentum), amit a közgyű
tagok: Berzéki Gábor, Uhri Bálint, Szlávik Zsuzsanna, Tímár Istvánlés egyhangúlag támogatott.
né, Riebel Zsófia.
A testület ezt követően
Köznevelési, művelődési és Ifjúsági Bizottság
szavazott a polgármester és
Elnök: Gregus László; Tagok: Csornainé Romhányi Judit, Balla Imre,
az alpolgármesterek illet
Gál Alex, Simó Károly, T. Mészáros András. Nem képviselő tagok:
Bakos Petra, Varga László, Horváthné Baráth Szilvia, Csengeri Attila,
ményéről és költségtérítésé
Arató Zsolt.
ről, valamint a korábbi pol
Sport Bizottság
gármester végkielégítéséről
Elnök: Lengyel Péter; Tagok: Csornainé Romhányi Judit, Gregus
és szabadságmegváltásáról,
László, Tekauer Norbert, Csépán István, Antunovits Antal. Nem
és a korábbi alpolgármeste
képviselő tagok: Bresztyenszky László, Vadász Gábor, Márton Lajos,
Macsotay Tibor, ifj. Antunovits Antal.
rek végkielégítéséről.

Miért volt szükség a közgyűlés szervezeti és működési
szabályzatának módosítására, hogyan és miért változott a bizottsági struktúra, van-e elegendő forrás a város működtetésére – többek közt ezekről beszélt Csőzik
László polgármester a sajtónak az alakuló közgyűlést
követően.

QQgyőri
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Aradszki András tájé
koztatóját azzal kezdte,
hogy ismertette és értékel
te az önkormányzati vá
lasztás eredményeit a tér
ségben. Mint mondta, Ér
den is gratulált az új vá
rosvezetésnek.
– A választás napján rög
tön gratuláltam Csőzik
Lászlónak, és megtettem
azt a javaslatot, hogy miha
marabb üljünk le megtár
gyalni a folyamatban lévő
érdi fejlesztéseket és azt,
hogy Érd jövője szempont
jából milyen keretek között
tudunk eg yüttműködni.
Érd fejlesztéséért eddig is
nagyon sokat tettünk T.
Mészáros Andrással, en
nek az eredményeit lehet
látni. Ezt a fejlesztést to
vább kell folytatni. Ehhez
képest eg y nyílt levelet
kaptam, amelyben az sze
repelt, hogy Csőzik László
új lapot kíván nyitni az
együttműködésben. Ezzel
egyetértettem, és ki is fej
tettem válaszomban, hogy
ha már új lapot kíván nyit
ni, kérjen elnézést hazánk
miniszterelnökétől, akit
elég súlyos szavakkal ille
tett. Feltételt nem támasz
tottam az együttműködés
re, egy kérésem volt a tisz
ta lap érdekében, de úgy
látszik, ez a lap nem lesz
tiszta, az együttműködést
ilyen kétfajta mentalitással
ugyan, de folytatnunk kell
– fogalmazott az ország
gyűlési képviselő. Hozzá
tette, bízik abban, hogy mi
után az egyezkedéseken
túlvannak, arra is lesz ide
je a város vezetésének,
hogy érdemben döntsék el
az irányokat és hallgassák
meg egymás véleményét a
város fejlesztéséről.
Aradszki András arról
is beszámolt, hogy a kor
mány rendelkezése szerint
a 10–30 ezer közötti lélek
számú települések részére
egy külön fejlesztési prog
ram indul majd el, ami a
térségben Diósdot és Tö
rökbálintot érinti, éppen
ezért, mint mondta, ott is
nag yon fontos lesz az
eg yüttműködés mindkét
településsel. Mindemellett
a Magyar Falu Program
pályázatairól is szólt, mint
mondta, Pusztazámor a

A képviselő-testület alakuló ülésén az egyik legfontosabb döntés a közgyűlés
szervezeti és működési szabályzatának (szmsz) módosítása volt, amire – mint azt
az ülést követően Csőzik
László polgármester elmondta – részben a bizottsági struktúra átalakítása miatt volt szükség.
– Az új bizottsági struktúrát megpróbáltuk a közgyűlés új szereplőihez igazítani.
Emellett megszüntettük a
vagyonnyilatkozati bizottságot, hiszen azért, hogy évente kétszer-háromszor áttekintse a vagyonnyilatkozatok helyzetét, nincs szükség
egy külön bizottság fenntartására. A Sport és Ifjúsági
Bizottságot is átalakítottuk:
külön Sport Bizottságot hoztunk létre, az ifjúsági ügyeket pedig behoztuk a Kulturális Bizottságba. A testületek elnevezését megpróbáltuk rövidíteni, könnyen megjegyezhetővé tenni. Elvárásom egyébként, hogy a bizottságokban érdemi munka
folyjék, ne csak a hivatal által előkészített előterjesztésekről döntsenek, hanem leg yenek kezdeményezőek.
Úg y gondolom, minden
egyes bizottsági elnökben
megvan az a potenciál, hogy
pluszügyeket tud behozni a
bizottságba. Kísérje ezeket
élénk vita és élénk figyelem;
nagyon számítok ebben az
internet közösségére – jegyezte meg a polgármester,
hangsúlyozva: az emberek
igénylik az őszinte, korrekt
tájékoztatást.
– A szakbizottságok szerepe, hogy az emberek véleményét befogadva, artikulálva,
a civil közösségeket megszólítva, álláspontjukat is megismerve próbáljanak jó,
szakszerű döntéseket hozni
– hangsúlyozta.
A Pénzügyi Bizottság elnökét az ellenzék jelölhette;
ezt a tisztséget T. Mészáros
András volt polgármester
tölti be.
– Ragaszkodtam hozzá,
hogy ennek a bizottságnak a
vezetését adjuk oda az ellenzéknek, eltérően attól, ahogyan ez az előző ciklusban
történt; ez így korrekt, célszerű és demokratikus. Az
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meneti kihívás elé állít min- is lett volna jó irány – jegyez- likviditási egyensúly biztoket. Megpróbáljuk ezt a te meg Csőzik László, hozzá- sítása is. A likviditási
pénzt a kormánytól elkérni, téve: ennek köszönhetően az egyensúly év közben az önazaz folytatjuk azt a lobbit, alakuló közgyűlés vita nél- kormányzat rendelkezésére
amit az elődöm kezdett el, és kül, konszenzusos döntések- bocsátott 600 millió forint
ami sajnos nem vezetett kel zajlott le.
likviditási hitelkeret segíteredményre. A választások
– Az 1,2 milliárdos hiányt ségével biztosítható. A noáltala vezetett bizottság előtti héten utasította el má- kezelni fogjuk, a hónap vé- vemberi közgyűlést tehát
munkáját körülbelül úgy kell sodszor az államháztartá- gére összeállítjuk a költség- költség vetés-módosítással
elképzelni, mint egy cég fel- sért felelős államtitkár a vá- vetés-módosító javaslatsort. fogjuk kezdeni, amennyiben
ügyelőbizottságáét. Árgus rosvezetés abbéli igényét, A választási ígéreteink be- nem tudunk kormányzati
szemekkel nézi a városveze- hogy a kormány a 700
tés munkáját, felügyeli a millió forinton felül toközpénzek elköltését, szabá- vábbi összegeket adlyosságát. Nagyon számítok jon. A fideszes városa volt polgármester úr mun- vezetésnek mindössze
kájára, hisz az elmúlt ciklu- ennyire futotta, ettől
sok költségvetéseinek elké- függetlenül mi folytatszítésében aktív szerepet juk a lobbitevékenysévállalt – tette hozzá Csőzik get, amiben számítok
elődöm munkájára és
László.
Ami az alpolgármesterek az országgyűlési képmeg választását illeti – az viselő segítségére is.
alakuló ülésen erre is sor ke- Felmerült, hogy ezt a
rült –, elmondta: maradnak hónapot válságmenea takarékos gazdálkodás dzseléssel kell folytatmellett, és továbbra is két fő- nunk, és eleinte célállású alpolgármestere lesz szerűnek látszott egy
olyan szmsz-módosía városnak.
Csőzik László arról is be- tás, amely a polgárszélt, melyek azok a legfon- mestert felruházza Az alakuló közgyűlés vita nélkül, konszenzusos döntésekkel zajlott le
tosabb feladatok, amelyek a plusz jogkörök kel,
(Fotó: Á. K.)
hogy közgyűlési dönvárosvezetésre várnak.
– Az átadás-átvételt köve- tés nélkül is tudjon lépni. tartását ez nem érinti: az támogatást szerezni. Bízom
tően nyilvánvalóvá vált, Hogy privatizálni akarnánk elherdált lakossági csator- abban, hogy a szaktárcával
hogy a város büdzséjében városi cégeket, eszetlen dön- napénzek visszajuttatása és sikerül megállapodnunk,
van egy 1,2 milliárdos hiány. tésekre készülnénk, az ba- az idősek adómentessége hogy további támogatást adA korábbi kormányzó több- darság. Eg yébként rövid továbbra is teljesítendő cél jon a megyei jogú városnak,
ség által elfogadott költség- mérlegelés után úgy döntöt- marad. Hitelt felvenni, illet- hiszen 70 ezer embert nem
vetési rendeletben szerepel tem: a problémákat ezzel a ve beruházásokat lemonda- lehet a sorsára hagyni –
ugyanis egy sor: „működési közgyűléssel bármikor meg ni nem akarunk, ahogy in- hangsúlyozta.
célú támogatás: 1,9 milliárd tudjuk oldani, nincs szükség tézményeket megcsonkítani
Csőzik László utalt arra
forint”. Csakhogy ebből az pillanatnyilag a polgármes- sem. A szorosan vett önkor- is, hogy egy-két héten belül
összegből csupán 700 millió ter jogkörének bővítésére, és mányzati feladatok ellátá- asztalhoz ül Aradszki Andforint realizálódott, a mara- mivel az érdiek egy demok- sát, az intézmények finan- rás országgyűlési képvisedék 1,2 milliárd fedezetlen. ratát választották polgár- szírozását, az emberek napi lővel, hiszen, mint fogalmaEz nagy fejtörést okoz, és át- mesterüknek, beláttam, nem életét tehát nem fogják érin- zott, most mindenkinek
teni az intézkedések. Az ön- össze kell fognia a város
ként vállalt feladatok eseté- érdekében, hogy mehesseben meg kell vizsgálnunk, nek tovább a fejlesztések,
A Fidesz konstruktív partnerségre törekszik
melyekről kell lemonda- és ne legyen gond a város
Simó Károly, a Fidesz-frakció vezetője az 1,2 milliárd forintos hián�n�al kapcsolatban íg� n�ilatkozott:
nunk, melyeket kell átüte- működtetésével, üzemelte– A polgármesteri tisztség átadás-átvétele során le volt írva, hog� a
meznünk a jövő évre, és me- tésével sem.
kasszában, a bankszámlákon, kincstárjeg�ekben 40,5 milliárd folyek azok az összegek, ameA polgármester elmondta
rint van, ezen felül az idei évben a működés biztosított, hiszen a
lyeket nem is gondolt annyi- azt is: az önkormányzati cékurrens, fol�ó bevételek bőven fedezik azokat a kiadásokat, amera komolyan elkölteni az gek, intézmények gazdálkol�ek várhatók. Nem is értjük ezt a felvetést, hiszen 2019-ben eg�
előző közgyűlési többség. dását át fogják világítani, és
feszesen tervezett, jó gazdálkodással optimálisan végrehajtható
költségvetésről beszélünk. A 2020-as költségvetéssel kapcsolatAz első 9 havi teljesítési az önkormányzati választában az álláspontunk az, hog� mindent, ami jó az érdieknek, azt táadatok alapján megállapít- si kampányban felmerült kémogatni fogjuk és mindent, ami hátrán�osan érinti az érdieket, azt
ható, hogy a működési ki- tes ügyeknek is utánanézellenezni fogjuk. Több mint 10 ezer ember szavazott a Fidesz–
adások átlagosan 57 száza- nek, ahogy ígérték.
KDNP jelöltjeire. Ők arra voksoltak, hog� a város épüljön, a régóta
lékos, a működési bevételek
– A szokásos mederben, a
várt, fol�amatban lévő fejlesztések befejeződjenek. Mi ezek érdekében mindenképp fel fogunk szólalni. Minden ol�an javaslatot
55 százalékos szinten telje- közgyűlés fogja ezeket előtámogatni fogunk, ami arról szól, hog� megteremtsék a pénzüg�i
sültek. Amennyiben takaré- zetesen megvitatni. Már a
alapjait a további, a város épülését szolgáló beruházásoknak –
kos gazdálkodással sikerül november végi ülésen sor
mondta Simó Károl�. A frakcióvezető a bizottsági struktúra átalakía kiadásokat az éves költ- kerülhet erre. Például: ha
tásával kapcsolatban úg� n�ilatkozott: arra törekednek, hog�
ségvetési előirányzatokhoz bármelyik önkormányzati
konstruktívan álljanak a bizottsági és a közg�űlési munkához.
képest továbbra is alacso- cég esetében esetleg felme– Ig�ekeztünk ol�an szakértőket delegálni, akik az elmúlt időszakban bizon�ítottak, illetve ol�anokat, akik a közg�űlési munkában
nyabb szinten tartani, és a rül az üg y vezetőváltás
be tudják mutatni, hog�an képzeljük mi el a város fejlesztését. Bídecember hónapban várha- szükségessége, erről a közzunk abban, hog� a városvezetés részéről tett n�ilatkozatok valósátó adóbevételek a tervezett gyűlés egésze fog a személyi
gossá válnak, nem erőből politizálnak, hanem minden döntés előtt
szinten realizálódnak, a javaslat vitáját követően
ig�ekszünk megtalálni a közös nevezőt. Ha ez íg� lesz, Érd városáköltség vetési eg yensúly dönteni – zárta szavait a polban eljön az az időszak, hog� sok eg�hangú döntést fogunk tudni
meghozni. Mi partnerek vag�unk ebben.
fenntartható. A költségveté- gármester.
si egyensúly mellett fontos a
QQÁdÁm Katalin

kultúra

kultúra

Máramaros kincsei

Az Érdi Művésztelep évek óta kiállításturnén járja az
ország galériáit, hogy fölmutassa, milyen művek születnek nyaranta. Így jutottak el most a sárvári Nádasdy-vár
történelmi falai közé, a Galéria Arcis – az itthonihoz kicsit hasonlóan archaikus – termeibe. A válogatás 15 alkotó harminc képén keresztül mutatja be az alkotótábor
első évtizedét. Aknay János, Csetneki József, Eőry Emil,
feLugossy László, Győrffy Sándor, Hudák Mariann, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred, Kéri Mihály, Kovács Johanna, Puha Ferenc, Fritz Rautner, Székács Zoltán, Sz.
Varga Ágnes, Wrobel Péter műveit méltatta, a művésztelepet bemutatta Balázs Sándor művészeti író.

Máramaros: Erdély északi tájegysége fenséges havasokkal, hegyi legelőkkel és persze a Tiszával – mindez
paradicsom a fotográfus számára. Az épített környezet,
a szokások, a viseletek, a gasztronómiai hagyományok a
néprajzosok kincsesbányájává teszik a vidéket. Ebből
kaptunk ízelítőt a Magyar Földrajzi Múzeumban rendezett fotókiállításon és könyvbemutatón.

Rendre jelennek meg az itt
folyó munkáról publikációk
a szaksajtóban, bemutatkoztak már a művésztelepek országos seregszemléjén, s a
művekkel is járják az országot, hiszen számtalan galériába hívták már bemutatkozni őket, így jutottak el
most Sárvárra is, ahol, mintegy előfutárként, az elmúlt
években már önállóan kiállíthatott Kalocsai Enikő és
Karsch Manfred, akik meg-

a Székelyföldnél, a Gyimesnél
is jobban megdobogtatja a szívét, talán mert számos, máshoz nem hasonlító jellegzetessége van a tájegységnek a havasoktól kezdve a tiszta levegőn át a népszokásokig.

Fehér műanyag ablak akár 2-3 hét alatt!
igazi kincsesbánya a kézművességet kutatók, művelők
számára, hiszen itt élnek és
dolgoznak egyebek között
azok az ácsok, akik a lenyűgöző tudásról árulkodó, méltán híres fatemplomokat építik. Nem véletlen, hogy ez az
előadás egyben könyvbemutató is volt: a Tisza–Maros
Eg yesület gondozásában
megjelent, Faművesség kultúrája Máramarosban című
munkát ismertette Zolopcsuk Róbert máramarosszi-

Színes ablakok, ajtók, kültéri/beltéri árnyékolók A-Z-ig!
Elektromos
fűtőpanel

éretű
Szabványm
or
beltéri dek ól
rr
ajtók raktá

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

Ők képviselték a művésztelepet a megnyitón (b-j): Kéri Mihály, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred, Eőry
Emil, Puha Ferenc

készült, formailag is rendkí„Művészközösséget alkotvül színes és változatos nak széttartó szálakkal,
anyag valamiféle egységet amelyek mégis erősebbek,
mint az együvé fonók,
mármint a művészi
elképzeléseket illetően, ám éppen ez az
alapja a méltányló és
egymás iránti érdeklődést kiváltó odafordulásnak. Az eltelt
évek egymás szomszédságában állnak,
miként az alkotók: viszonylagos műtermi
magányban, de egymás felé mindig nyitva, miként az ajtók is,
hogy egymás számára megközelíthetők
legyenek. Ez nem csupán lehetőség, de
szükség is: megosztani a bizonytalankodáAz alkotók egyenlők lesznek különbözőségükben
sokat, megerősítést
pontokat, amelyekben érin- határozó tagjai az alkotókö- sugall, ahogy ezt a szakértő nyerni, oldódni. Azért szép
tettségét felfedezi, de szeret- zösségnek.
is mondta a részt vevő alko- vagy érdemi az évente sorra
kerülő érdi művésztelep, ilné meglátni azt a személyt
S ha már a tagokról esik tókról:
is, aki a művet létrehozza, szó, megállapítandó, hogy
aki reményei szerint hason- az első évek után kialakult a
latos hozzá.
meghívott művészek szinte
Így szemlélhetjük, láthat- állandó köre, amiben legfeljuk most egy alkotótelep év- jebb tragédiák vagy jelentős
tizednyi termését, ízelítőt életsorsváltozások követelabból a kortárs gyűjtemény- nek ki változtatást. Ez a staből, amely Érden épül az év- biltás több puszta névsoraről évre visszatérő alkotók zonosságnál, sokkal inkább
munkája nyomán, akik rend- jelenti egy összeszokott alre egy-egy művet hagynak kotócsoport – ha nem érzehátra egy majdani, remény- nénk olykor közhelyesnek,
béli városi képtár javára.
mondhatnák, hogy közösEgy évtized már elegendő ség – kialakulását, amelyidő, hogy megmutatkozzon nek jelei nemcsak a közös
egy kezdeményezés életké- vacsorákon, a telepzáró pikpessége. Az Érdi Művészte- niken vagy a műtermi belep – ahogy ezt Kéri Mihály szélgetésekben nyilvánulművészeti vezető szokta nak meg, hanem a művekmondani – helyet és talán ben is, ahogy ez a sárvári
nem túlzás állítani, rangot is tárlaton is tetten érhető: a
kivívott már magának a ha- sokéle gondolatiságból tápzai képzőművészeti életben. lálkozó, sokféle technikával Hudák Mariann Maja: Elveszett kapcsolatok keresése

letve a művek jelen együttes
kiállása, mert különböző alkotói gondolkodásmódok találkozásának helyszínévé
válik.
S az alkotók így lesznek
egyenlők különbözőségükben – láthatjuk be magunk
is, s igazolva egyben a művésztelep létrehozásának
értelmét – ahogy ezt zárszóként a megnyitóban is hallhattuk –, miszerint „az alapító gesztus, ismétlődőn
minden évben, az érdi művésztelepen létrehozott alkotásokban nyer megújuló
megerősítést. A jelenlét minden évben úgy ér véget, hogy
valami megtörtént, valaminek utána vannak az ott alkotó művészek, ami ugyanúgy, még egyszer nem történhet meg. És már kezdődik
a várakozás: jövőre, másképpen, miért ne történhetne
meg”.
QQM. Nagy

ACÉL KERÍTÉSLÉC
Tökéletes fa hatás
Hosszútávú tartós megoldás
Több színben is rendelhető

10% KEDVEZMÉNY
a készlet erejéig

Bojoga Imelda: Budfalvai fatemplom
Kiemelt feladatuknak tartják, hogy egyedülálló népi
kézműves örökségünket határokon innen és túl, egész
Európának is megmutassák.
Ennek jegyében szerveznek
Héthatáron elevezéssel szakmai utakat a környező országok magyarlakta területeire.
Ament Éva ezúttal Héthatáron Máramarosban címmel
tartott előadást, nem tagadva,
hogy számára milyen kedves
ez a vidék, ahogy mondta, még

– Ezen utak alkalmával
felvesszük a kapcsolatot egy
ottani népi kultúrával foglalkozó intézménnyel vag y
szervezettel, és az ő ismereteikkel felvértezve keressük
föl a környék kézműves mestereit, néprajzi gyűjteményeit, történelmi emlékeit –
mondta az egyesület elnöke,
hozzátéve még, hogy emellett ismerkednek a gasztronómiai és életmódbeli hagyományokkal is. De a vidék

geti helytörténész, képzőművész. A kötet a tervezett
Észak-Erdély földjén című
sorozat első darabja.
S hogy el tudjuk képzelni,
hol jártak és mit láttak az
Iharos Népművészeti Egyesület utazói, abban sokat segített a Máramaros kincsei
című fotókiállítás, amely
Ádám Attila Zoltán és Bojoga Imelda kameráján keresztül mutatja meg a tájat
és az embereket.
n –y–

kétoldalon színes változat Választható léc magasság

125 cm
150 cm
170 cm

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

Egy ismert mű rendhagyó feldolgozása
Ki ne ismerné a Diótörőt? Hoffmann varázslatos meséjét
Stahlbaum egészségügyi főtanácsos otthonáról, Frici és
Marika főszereplésével, a Diótörő és az Egérkirály harcáról, a titokzatos utazásról, Cukorország csodáiról?
Vagy másik oldalról Csajkovszkij elbűvölő zenéjét, a
hozzá tartozó pazar díszleteket, jelmezeket?

(Fotók: M.N.P.)

Újdonság

(Fotó: M.N.P.)

A most ajánlásra kerülő
Diótörő egy újabb feldolgozás, színes családi film, de
semmiképpen sem a Diótörő
balettadaptációja. A rendező, Andrej Koncsalovszkij
(aki Tarkovszkij forgatókönyvírójaként kezdte a pályáját és például olyan siker
fűződik a nevéhez, mint a
Tango és Cash) általában arról volt híres, hogy nagy újító, és amikor kezébe vesz
egy témát, szinte mindig

más jön ki belőle, mint amire
a néző számított. Így volt ez
jelen esetben is. Ezt a Diótörőt pl. úgy kezdte, hogy áthelyezte az egész történetet az
1920-as évekbe, Bécsbe.
A zene azért Csajkovszkijtól adaptálódik, de a háromszoros Oscar-díjas Tim Rice
8 új dalt írt hozzá.
A magyar–amerikai koprodukcióban készült filmet
Pomázon forgatták. Sok magyar szakember neve olvas-

ható a stáblistán, és a sok
helyen lélegzetelállító látványvilágért is a magyarok
a felelősek. A maszkokért is
beírhatunk magunknak egy
jó nagy piros pontot.
Kinek nem ajánlatos megnézni a művet? Elsősorban
azoknak, akik az eredeti
Diótörőre számítanak.
És kinek igen? Akik kíváncsiak arra, mit tudunk nyújtani mi magyarok technikailag. Akik élnek-halnak az
éneklésért. És természetesen azoknak, akiket nem zavarnak a szabad adaptációk.
Megtalálható a Csuka Zoltán Városi Könyvtár zenei
részlegében.
Forrás: csukalib.hu

TOYOTA HYBRIDEK ÉRD-en!
Magyarországon forgalomba helyezett, használt
- 3 -9 hónapos, kevés km-es TOYOTA HYBRID gépkocsik gyári garanciával,
nagy választékban autókereskedésünkben!
Készlet és egyéb információkért keresse értékesítő kollégánkat
elérhetőségeinken vagy látogasson el hozzánk személyesen.
PÉ-TA Kft.
Érd, 6-os fo
˝ út 23 km. Tel.: 30 530 7120
E-mail:ertekesites.m6@peta.hu

354109

Csaknem mindegy, hogy
az alkotó milyen témát választ, valahogy mind mögül
majd kissé kilóg, kitekint a
személyiség jellegzetes érdeklődése, még akár az elvont képek mögül is, mint
amilyen például a geometrikus vagy az absztrakt festészet – mondta elöljáróban
Balázs Sándor. A néző pedig igyekszik, szereti meglesni az alkotót, a képeket
nézi ugyan, keresi azokat a

Az Iharos Népművészeti
Egyesület küldetésének tekinti hag yományos népi
tárgykultúránkon keresztül
megismertetni múltunkat,
szokásainkat s értékeinken
át ablakot nyitni jövőnkre is.
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Robert Galbraith: Halálos fehér (Cormoran Strike 4.)
„Robert Galbraith” J. K. Rowling, a Harry Potter-sorozat szerzőjének írói álneve. Szándéka
az álnévvel az volt, hogy a regényeket saját érdemeik alapján
ítéljék meg, és a Galbraith nevet
krimiíróként alapozza meg.
A Halálos fehér című, a Cormoran Strike sorozat 4., ám az
előzményektől függetlenül is
élvezhető kötetében pontosan
ott folytatódik a történet, ahol
korábban abbamaradt: Robin
esküvőjén.
Mint várható, a lány végül
visszatér a nyomozóirodába, és
immáron – a shacklewelli hasfelmetsző elfogása után még
híresebbé vált – Strike társaként
viszi a nyomozásokat. A sok ru-

tinmunka között egyszer csak
feltűnik egy furcsa, mentálisan
nem beszámítható fiú, aki váltig állítja, hogy gyerekkorában
látott egy gyerekgyilkosságot.
Ezzel szinte egy időben egy
befolyásos képviselő béreli fel
Strike-ot, hogy keresse meg a
zsarolóit, akik egy pár éves bagatell ügy miatt fenyegetik a
pozícióját és pénzt követelnek
tőle. Strike szimata egy szélsőbaloldali csoport felé vezet, Robin pedig beépül a képviselői
irodába, és kiderül, hogy talán a
bolond fiú és a konzervatív politikus ügye nagyon is összefügg
egymással.
Van ebben a könyvben minden: zsarolás, gyilkosság, há-

zassági válság, felbukkannak új
és régi szereplők, és egy kicsit
bekukkanthatunk az olimpiai
lázban égő London színfalai
mögé is. Izgulhatunk, hogy
vajon a két főszereplőnk meddig jut egymással. Az eddig
távolságtartó és jobbára mogorva Strike végre az emberi és
esendő oldalát is megcsillantja. Egyre nyilvánvalóbbá válik,
hogy Robinban nem csupán a
tehetséges és okos munkatársat látja, hanem sokkal többet,
mégis távolságot tart. Ugyanakkor ebben a részben nagyon
sokat megtudunk az érzéseiről,
a gondolatairól is.
A kötetet keressék a Csuka
Zoltán Városi Könyvtárban!

Csalóakadémia: így verik át az időseket
Miközben a sorozatban az
ifjú titán egyre jobban ráérez a
műfajra, a nézők megismerhetik a csalók leggyakoribb
trükkjeit, végtelen kreativitását. A filmekben persze nem
szerepelhet az összes ámítás és
hazugság, amit bevetnek a bűnözők. A tanulság az, hogy a
báránybőrbe bújt farkas bármikor megjelenhet az életünkben,
de kellő óvatossággal, éberséggel elkerülhetjük, hogy megszabadítsanak értékeinktől.
Az idősekre a szokásosnál
több bűnöző koncentrál, nagyobb rajtuk a nyomás, többen próbálják meg kihasználni jóhiszeműségüket, arra
számítanak, hogy korukból
fakadóan könnyebben átverhetőek másoknál. Ez talán
így is van, ha felkészületlenül

éri őket a csalók próbálkozása. A Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács Csalóakadémia című
filmsorozatában a tipikus elkövetési módokról, a piti bűnözők aljas trükkjeiről rántja
le a leplet.
Az idős emberek védelmében, az áldozattá válásuk
megelőzésében a legfontosabb szerepet a közeli hozzátartozók, rokonok, barátok
kapják. Ők azok, akik segíthetnek tájékozódni, felkészíteni őket a filmekben is bemutatott helyzetekre. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács célja
éppen ezért nemcsak az idős
emberek tájékoztatása, hanem a család, a rokonok figyelmének felkeltése is.
Forrás: Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács

352052
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kiszállással.

Dr. Fekete Balázs

349153

Ha örökbe fogadná
Borcsát vagy Rudolfot, vegye fel a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276
6071 vagy 06 30 910
6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a w w w.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és
Te r mé s z e t v é d e l m i
Alapítvány, Érd.
Borcsa barátságos, 3 év körüli,
jóindulatú, kicsit félénk, kistestű,
Bankszámlaszám: ivartalanított szuka kutyus. Álta10403136-49534949- lában más kutyákkal is kijön, ben49521015.
ti kedvencnek fogadható örökbe.

Az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2019. 11. 23-án 17 órára
a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából rendezett
első érdi lengyel–magyar táncház programjára.
Helyszín: Parkvárosi Közösségi Ház
(2030 Érd, Gépész utca 14.).

Veszettség
elleni
védőoltás,

Gazdikereső

0620/981-6474
e

Rudolf 7 hónap körüli, kis-közepes termetű kan kutyus. Nyugodt,
ragaszkodó természetű, mindenkit szeret. Rövid szőre és mérete
miatt kinti-benti tartásra ajánljuk.
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Adószám:
18707379-1-13,

MEGHÍVÓ

349146

A különféle csalásoknak,
átveréseknek bárki áldozatul
eshet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az áldozatok rendkívül széles körből kerülnek
ki, létezik azonban egy különösen sebezhető réteg, ez pedig az idősek csoportja. Elsősorban nekik szól a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Csalóakadémia című filmsorozata. A filmek szereplői Gáspár
Tibor és Jéger Zsombor,
akik a mestert és tanítványát
alakítják. Gáspár Tibor, a rafinált öreg róka az ifjú és ambiciózus, ám rutintalan segítőjét próbálja bevezetni a
szakma rejtelmeibe.
A sorozat négy epizódja a
Youtube-on elérhető: A kamuzás alapjai, Unokázás, Álruhában, Tuti helyek.
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA

Állati képek
Kasza Gábor – pillanatok és portrék az
állatok világából
Megtekinthető november hónapban

KAMARATEREM
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

Baba-mama börze
Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 16-án, szombaton 9–12
óráig
Útinapló-készítő workshop
November 17-én, vasárnap 9 órától
13 óráig
Halász Judit koncertje
Belépő 2700 Ft, három év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!
November 17-én vasárnap 11 órakor
Móka Miki és barátai
Zenés mesejáték a Hadart Színház
előadásában.
10 órakor óvodai csoportoknak, 14
órakor kisiskolás csoportoknak
November 18-án, hétfőn

ELŐZETES

Colin Higgins: Maude és Harold
Vígjáték a Körúti Színház előadásában
November 24-én, vasárnap 15 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR

A Határtalan képzelet
Gyöngymanufaktúra, avagy Veres Ági
és Szabó József kiállítása
Megtekinthető december 10-ig

Valahonnan valahová
Szabó Márta fotókiállítás-megnyitója.
A művésszel Niksz Gyula fotográfus és
M. Nagy Péter újságíró beszélget
November 15-én, pénteken 18 órakor

A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ:
Cseke Gabriella 06-23-365-490/102

PARKVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Zumba
18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT

Senior torna
8.30 órakor
Ringató
9.30 és 10.15 órakor
Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor
Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

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

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Részlegeink nyitvatartási rendjéről,
rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információkat a fenti elérhetőségeken
kaphatnak az érdeklődők

FELNŐTTKÖNYVTÁR

Ajánló
Válogatás ijesztő borítójú könyvekből
November hónapban

GYERMEKKÖNYVTÁR

PROGRAM

Kisállat-simogató
November 16-án, szombaton 15 órakor
KLUBÉLET
Babamasszázs-tanfolyam
Érdi Hungarikum Klub
Részletek a Facebookon
November 14-én, csütörtökön 18 órakor November 21-én, csütörtökön 10 órakor
Tárlat
Kern Péter Kaktuszkör
Lukóczki Zoltán: Barangolás Dél-Ame- Kávránné Szedmák Ilona és Vincze
Judit önálló kiállítása.
rikában
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B. Megtekinthető november 28-ig
November 14-én, csütörtökön 18 órakor ELŐZETES
Lengyel táncház
Kertbarát kör
November 23-án, szombaton 17 órakor
Növény- és vetőmag cserebere akció
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B. Vernisszázs
Nagy Albert fotókiállítás-megnyitója
November 15-én, pénteken 17 órakor
November 30-án, szombaton 16 órakor
Kézműves klub
HETI ESEMÉNYEK
Ünnepi készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B. KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
November 16-án, szombaton 10–12
9 órakor
óráig
Hozd a kezed!
Irodalomkedvelők Klubja
Kerámiaszakkör
Öröklét? Az őszi pályázat eredmény16.30 órakor
hirdetése
Zumba
November 22-én, pénteken 18 órakor
18.30 órakor
Fazekas-keramikus szakkör
SZERDÁNKÉNT
Hétfőnként 18–19.30 óráig
Senior torna
Meridiántorna
8.30 órakor
Minden hétfőn és kedden 9 órakor
Kerekítő
Szövőszakkör
Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B. órakor
Szerdánként 15.30–18 óráig
Szenior Örömtánc
Guzsalyas Kézimunka Szakkör
14 órakor haladóknak
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B. Zsírégető erősítés
19 órakor
Csütörtökönként 15.30–18 óráig
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2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
Hétfő szünnap, kedd-péntek 10–17
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

Foglalkozások az időjárásról
November hónapban
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.

Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként

TÁRLAT
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

Magyar utazók, földrajzi
felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
Ideiglenesen zárva!
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink emlékére
Ideiglenesen zárva!
A múzeum tetőtéri előadóterme és
a kocsiszín rendezvényekre bérbe
vehető kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

November 18., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 eHF Kupa női kézilabda-bajnokság
ÉRD–HC Kuban Krasnodar (RUS)
20:45 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:55 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:25 bibliai Szabadegyetem
22:15 Fény-Kép kulturális magazin
22:45 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:00 Híradó
23:20 verses percek

November 19., KeDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
GROOVEGUARD WINE234 1. rész
20:40 Flóra Film – madarat tolláról…
11. rész
ismeretterjesztő filmsorozat
21:10 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság
ÉRDI VSE–VLS Veszprém
22:50 műábránd
FRÖMMEL GYULA 60 kiállítás tárlatvezetés
2. rész.
23:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 verses percek

November 20., SZerDA

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

TÁRLAT

Konstruktív terek
Kiállítók: Aknay János, Balogh László,
Bereznay Péter, Erdős János, Kéri
Mihály, Matzon Ákos, Pataki Ferenc,
Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán,
Sz. Varga Ágnes (Kabó)
Megtekinthető november 16-ig
VERNISSZÁZS
Hajdú Kinga festőművész kiállítása
Megnyitja Kósa Rozália
November 22-én, pénteken 18 órakor

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 mozgás sportmagazin
20:05 bibliai Szabadegyetem
20:55 Globo Tv – Portré
Németh Lajos meteorológus
21:20 egy nap a világ – Ciprus
útifilmsorozat

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Ölvedi Rékával
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 Ölvedi Rékával
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 Ölvedi Rékával
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

21:45 Sztárportré 222. rész
22:10 Fény-Kép kulturális magazin
22:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
22:55 Híradó
23:15 verses percek

November 21., CSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Fény-Kép kulturális magazin
20:05 Sztárportré 222. rész
20:30 eHF Kupa női kézilabda-bajnokság
ÉRD–HC Kuban Krasnodar (RUS)
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
22:05 Fény-Kép kulturális magazin
22:35 mozgás sportmagazin
23:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:20 Híradó
23:40 verses percek

November 22., PÉNTeK

19:00 Híradó
19:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:35 Érdi Szenior akadémia
Mit együnk és mit ne együnk időskorban
2. rész
20:00 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
20:10 Jelenetek egy operatőr életéből
– Hildebrand István legendáriuma –
Flóra Film
portréfilm
21:50 vajtó és a világ – Őrbottyáni Lovas
túra
útifilmsorozat
22:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Fény-Kép kulturális magazin
23:30 mozgás sportmagazin
00:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról

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 Ölvedi Rékával
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 Ölvedi Rékával
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

00:15 Híradó
00:35 verses percek

November 23., SZombAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Honvéd7
A Katonai Filmstúdió magazinműsora
19:40 Fény-Kép kulturális magazin
20:10 mozgás sportmagazin
20:40 Sztárportré 223. rész
21:05 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 Globo Tv – Portré
Németh Lajos meteorológus
22:00 egy nap a világ – Ciprus
útifilmsorozat
22:25 bibliai Szabadegyetem
23:15 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:45 verses percek

November 24., vASÁrNAP

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fény-Kép kulturális magazin
20:30 Jelenetek egy operatőr életéből
– Hildebrand István legendáriuma –
Flóra Film
portréfilm
22:10 vajtó és a világ – Őrbottyáni Lovas
túra
útifilmsorozat
22:50 mozgás sportmagazin
23:20 Fény-Kép kulturális magazin
23:50 Érdi Szenior akadémia
Mit együnk és mit ne együnk időskorban
2. rész
00:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:45 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:15 verses percek
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix
SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató
magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
VASÁRNAP
06.00 Aréna ism.
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Szociális Gondozó Központ – Érd
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser/szociális diagnózist
készítő 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 megbízással járó lényeges
feladatok: a gyermek érdekeit védő
speciális szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségének, családban
történő nevelkedésének elősegítését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális
szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszichopatrónus, viselkedéselemző,
szociológus,
családterápiás
konzultáns, családterapeuta,
kognitív- és viselkedésterápiás
konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus
vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus,
pedagógiai előadó, okleveles
emberi erőforrás tanácsadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/
okleveles pasztorális tanácsadó
és szervezetfejlesztő szakember;
•
magyar állampolgárság vagy
külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett
státusz;
•
büntetlen előélet és annak
igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya
alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint;
•
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 pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a
pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András nyújt a 06-23520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
•
postai úton, a pályázatnak a
Szociális Gondozó Központ
– Érd címére történő megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 1/751/2019,
valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser/szociális diagnózist készítő esetmenedzser;
•
elektronikus úton Szakács
András részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető
be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
•
a pályázót a pályázati határidő
lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább
3 tagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság
hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek elküldésre,
illetve a pályázó a kiírt feltételeknek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.
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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

gondozó/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, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési folyamatokban;
•
a szakma irányelveinek megfelelően
tevékenykedik;
•
segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés, általános ápoló
és asszisztens, szociális gondozó ápoló
OKJ, bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsM
rendelet 3 számú melléklete alapján;
•
magyar állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve
bevándorolt vagy letelepedett státusz;

•

büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy nem áll foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint;
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•
cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felsőfokú képesítés, gerontológiai gondozó /
demenciagondozó.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
iskolai végzettséget, szakképesítést,
szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok
egyszerű másolata;
•
hozzájárulási nyilatkozat a személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a pályázó
nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/740/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló;
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
a pályázót a jelentkezést követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább 3
tagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 31.

Szociális Gondozó Központ – Érd

Közérdekű tájékoztatás

Afrikai sertéspestis elleni
védekezéssel kapcsolatos
teendőkről
Pest megye területén elhullott vaddisznókból vett mintában
afrikai sertéspestis vírus került megállapításra. Az afrikai sertéspestis Magyarország területén csak vaddisznóban megállapított
megbetegedés, de veszélyeztetve vannak a házi sertésállományok is.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vírus csak a sertéseket támadja meg, az embert nem betegíti meg.
A járvány terjedésének megakadályozása érdekében Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala feladata a sertéstartók összeírása, ezért kérem, hogy minden sertéstartó adja meg a nevét, telefonszámát, címét és
az állattartás helyét az alábbi elérhetőségeken:
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2030 Érd, Alsó u. 3. (Polgárok Háza)
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.30
Kedd-csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.30
Péntek: 8.00–12.00
Telefonszám: 06-23-522-300/241 mellék, 06-23-522-360
Fax: 06-23-522-363
E-mail: kornyezet@erd.hu, jenei-kiss.tunde@erd.hu
Az összeírt lista alapján az állatorvos felkeresi a sertéstartókat és öszszeírja a sertésállományokat, valamint az állattartókat tájékoztatja a járványügyi teendőkről.
A betegség leküzdésével kapcsolatosan állami kártalanítás csak annak
jár, aki eleget tesz az állománya nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel
és a betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak és elvárásoknak,
ezért is rendkívül fontos, hogy valamennyi sertéstartót időben fel tudjanak keresni az állatorvosok.

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

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járványhelyzet
kedvezőtlen alakulása a sertéstartás, házi disznóvágások,
kistermelői élelmiszer-előállítás megszűnését is okozhatja!

Szociális Gondozó Központ, Házi segítségnyújtás

A járvány továbbterjedésének megakadályozása kizárólag a sertéstartók együttműködése és a betegségre fogékony állatok szoros felügyelete
mellett lehet eredményes, ezért kérem minden sertéstartó segítségét és
összefogását a járványügyi hatóságokkal!

PÁLYÁZATOT HIRDET
gondozó/ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Jázmin utca 8. és Érd területe.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
a gondozást-ápolást igénybe vevő személyek önálló életvitelének fenntartása, saját lakókörnyezetükben történő
biztosítása;
•
a speciális szakmai és közegészségügyi
előírások betartásával területi gondozási feladatok ellátása;
•
személyes higiénével kapcsolatos
feladatok, a gondozási környezetében
végzett feladatok, élelmezés, egészségügyi ellátási feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés, általános ápoló
és asszisztens, szociális gondozó ápoló
OKJ bővebben 1/2000. (I.7.) SzCsMrendelet 3. számú melléklete alapján;
•
magyar állampolgárság;

•

büntetlen előélet és annak igazolása,
hogy nem áll foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint;
•
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 pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez;
•
nyilatkozat, amely szerint a pályázó
nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakács András
nyújt a 06-23-520-362-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális
Gondozó Központ – Érd címére történő
megküldésével (2031 Érd, Pf. 127.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/741/2019, valamint a munkakör megnevezését: gondozó/ápoló;
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
a pályázót a jelentkezést követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott, legalább 3
tagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg;
•
azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerülnek
elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 31.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

Közérdekű felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek
általános és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel öregbítették
Érd Megyei Jogú Város hírnevét.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni vagy
csapatsportágban országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1. helyezést értek
el vagy válogatott kerettagok.
Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak adományozható, amelyek a
szakszövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1–3.
helyezést értek el vagy országos bajnokságon 1–3. helyezést értek el.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot. A köznevelési intézmények
vezetői, valamint a sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy
személyre és egy csapatra tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek az igazolása
szükséges. Az elismerés adományozásáról a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril Károly
sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 06-23-522-344-es telefonszámon
vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.
A benyújtás határideje 2019. november 20.
Sport és Ifjúsági Bizottság

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
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:
•
klinikai, kémiai laboratórium munkarendjében vérvétel, betegadatok kezelése, a vizsgálandó témák feldolgozása
és technika validálása;
•
a laboratórium informatikai rendszerének alkalmazása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középfokú képesítés;
•
járóbeteg-ellátásban szerzett, legalább
1–3 év szakmai tapasztalat;
•
felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP;
•
büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák: jó szintű, betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
•
erkölcsi bizonyítvány.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Védőnők

területi védőnő (2 fő)
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
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései 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, betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz;
•
végzettséget igazoló iratok;
•
erkölcsi bizonyítvány.

A Pest MRFK vezetője
rendészeti szakterületre

PÁLYÁZATOT HIRDET
járőrtárs beosztás betöltésére

Pályázati követelmények:
• betöltött 18. életév;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• magyar állampolgárság;
• állandó belföldi lakóhely
• érettségi bizonyítvány;
• fizikai, pszichológiai, egészségügyi
alkalmasság;
• pályaalkalmassági elbeszélgetés
eredményes minősítése;
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a
szolgálati viszony fennállása alatti
ellenőrzéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 hónapos
időtartamú, iskolarendszeren kívüli
moduláris képzésben vesznek részt.
A képzés várhatóan 2019. február
17-én indul az Adyligeti Rendészeti
Szakgimnáziumban. A képzést követő sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs
rész-szakképesítést szereznek.
Bérezés:
• a képzés első két hónapjában
a modulzáró vizsgáig bruttó
195 000 Ft/hó munkabér;
• a modulzáró vizsga sikeres letételét követően, a hivatásos szolgálati
jogviszonyba lépés napjától bruttó
201 000 Ft/hó alapilletmény és
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Károlyné
intézetvezető főnővér nyújt a 06-20-324-5657es 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 adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 4241/
KSZK/2019, valamint a munkakör
megnevezését: klinikai laboratóriumi
asszisztens;
•
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: 2019.
november 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 18. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Szakálné
Dimov Mariann vezető védőnő nyújt a 0630-571-1427-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
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4240/KSZK/2019, valamint
a munkakör megnevezését: területi
védőnő (2 fő);
•
elektronikus 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:
2019. november 19.

egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, készenléti pótlék), valamint
juttatás (cafetéria, lakhatási
támogatás, ruhapénz, munkába
járás költségtérítés, egyéb utazási
és mobiltelefon tarifacsomag kedvezmények).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Érdi Rendőrkapitányság
kiemelt személyügyi főelőadója ad
a 06-23-427-411-es telefonszámon,
valamint személyesen az Érdi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben.
A toborzók elérhetők továbbá személyesen az alábbi helyeken és időpontokban:
•
Tárnoki Rendőrőrsön 2019. november 7-én 10–12 óra között;
•
Százhalombattai
Rendőrőrsön
2019. november 12-én 10–12 óra
között.
A pályázatra jelentkezés határideje:
2019. november 30.
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Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
fizika–bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: felső,
valamint gimnáziumi tagozaton fizika tantárgy
oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
egyetemi végzettség, fizika szakirány;
•
büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;
•
erkölcsi bizonyítvány;
•
végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Pintérné Bernyó Piroska
nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon vagy a
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska részére a
gardonyi.erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
oktatástechnikus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Gárdonyi Géza utca 1/b.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
iskolai technikai eszközök karbantartása, rendezvények technikai biztosítása.
Munkakör betöltésének feltételei:
•
minimum középfokú iskolai végzettség;
•
magyar állampolgárság;
•
büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei:
•
önéletrajz;

•

végzettséget igazoló bizonyítvány másolata;
•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
december 12. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Pintérné Bernyó Piroska igazgató nyújt a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázat Érdi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő megküldésével (2030 Érd,
Gárdonyi Géza út 1/b);
•
elektronikus úton a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019.
december 13.

Az Érdi Gárdonyi Géza
Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
napközis nevelői feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
szakirányú végzettség;
•
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
szakmai önéletrajz, motivációs levél;

•
•

erkölcsi bizonyítvány;
végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően
azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 12. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Pintérné
Bernyó Piroska nyújt, a 06-23-365-140-es
telefonszámon vagy a gardonyi.erd@gmail.
com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Pintérné Bernyó Piroska
részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 13.

helyi érték

Fogyasztás és függőség

Minden, ami egészség

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ november
4–8. között rendezte meg az Őszi Pedagógiai Napokat.
Ennek keretében a VMG, mint az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, három programmal készült.

Több évtizedes hagyomány a Batthyány iskolában az Egészséges hét.
Idén kétnapos volt a rendezvény, november 7-én és
8-án vehettek részt a gyerekek tematikus foglalkozásokon, játékokon, előadásokon, amelyekre vendégeket is meghívtak.

tek azok a gyerekek, akiknél
nincsenek megfelelő szülői
határok, korlátok és azok a
fiatalok is, akik túlzottan
szigorú családban nőnek fel,
mert nem tanulnak meg dönteni saját magukról.
A kerekasztal-beszélgetésben részt vevő vendégek a
szülő és a gyerek közti kommunikáció és bizalom fontosságát hangsúlyozták. Az
online világ és a játékszenvedéllyel kapcsolatos függőség tekintetében azt emelték
ki: a tiltás nem használ; ami
viszont igen, az a példamutatás és az, ha élményeket, alternatívákat nyújtunk a gyereknek. Nagyon fontos az is,
hogy a szülő megismerje a
diákok által használt online

Mint Szilasné Mészáros nemcsak a tanárokat, hanem
Judit intézmény vezetőtől az érdeklődő szülőket is szímegtudtuk, főleg az Érdi vesen látták. A téma a függőTankerületi Központ és Bu- ség volt (alkohol, dohányzás,
dapest területéről érkeztek pszichoaktív szerek, interpedagógusok a foglalkozá- net, játékszenvedély); kesaikra.
rekasztal-beszélgetésen járNovember 5-én a termé- ták körbe, hogyan adhatunk
szettudományos tárgyakat védettségek a gyermekeinktanító kollégákat várták nek, milyen eszközök vanszakmai napjukra, amelyen nak a kezünkben, milyen jedr. Kállayné Szerényi Júlia lekre figyeljünk és hogyan
és Kitzinger István biológia segítsünk jól. A beszélgetés
szakos tanárok mutatták be moderátora Nagy Zsófia isazokat a többéves hagyo- kolapszichológus volt, résztmányra visszatekintő prog- vevői Csillag György, a
ramokat, amelyek hozzájá- Szegletkő Gyermekotthon
rulnak a diákok természet- és környezetvédelmi neveléséhez.
A pedagógusok megismerkedhettek az intézmény ökoiskolai tevékenységeivel: az állatgondozó és kertgondozó szakkörrel, az állatházzal, az akvarisztikai részleggel és a
gimnázium kertjével.
Vetített előadás keretében ízelítőt kaphattak a
természetjáró szakkör
havonta megrendezett
túráiról – amelyek minden diák számára nyitottak, az ötödikesektől
az érettségizőkig –, a
szakmai munkával járó
terepgyakorlatokról –
ezeknek köszönhetően
olyan élőhelyeket ismerhetnek meg a diá- A vendégek megtekintették a VMG állatházát is
(Fotó: Á. K.)
kok, amelyek a biológia
emelt szintű érettségin elő- nevelője, Sipos László csa- felületeket és az is, hogy felfordulhatnak – és a nyári ládterapeuta és Topa Zoltán ismerje a függőség kialakunyolcnapos biológustáborról rendőr őrnagy.
lásáról árulkodó jeleket –
is.
– Iskolánkban a megelő- korábbi szokások felborulá– Így tudjuk kialakítani zésre szeretnénk helyezni a sa, titkolózás, a személyes
szinte észrevétlenül azt a hangsúlyt: arra, hogy a szü- baráti kapcsolatok, a hobbi,
szemléletmódot, ami ahhoz lők hogyan tudnak a saját sporttevékenység elhanyakell, hogy úgy éljenek, amit a alapvető nevelési eszközeik- golása, kevesebb alvás, teljefenntartható fejlődés elve kel egyfajta védettséget, el- sítményromlás vagy akár
előír: csak annyit fogyassza- lenállóképességet biztosíta- kevesebb figyelem a saját
nak, amennyi szükséges, ni a saját gyerekeiknek azál- külső megjelenése iránt.
hogy az utánuk jövő generá- tal, hogy bizalommal teli
A fórumot másodízben
ciónak is maradjon – hang- kapcsolatot alakítanak ki rendezték meg az iskolában,
súlyozta Kállayné Szerényi velük, az életkoruknak meg- és mivel nagy az igény rá,
Júlia.
felelő felelősségeket ruház- szeretnék folytatni a sorozaKitzinger István előadásá- nak rájuk, hogy meghallgat- tot, igazodva a szülők igéban szintén erről beszélt: ják a véleményüket és enge- nyeihez.
mint mondta, energiapazar- dik dönteni az életkoruknak
A fentiek mellett a bázisinlásunk jelentős része abból megfelelően a saját életük- tézményi programok keretéered, hogy folyamatosan új ről. Ez mind hozzásegíti a ben Stencinger Norbert törés új eszközöket vásárolunk, gyerekeket ahhoz, hogy tud- ténész, az intézmény tanára
amelyek előállítása, szállítá- janak bizonyos dolgokra tartott a Szent Korona-emsa, újrahasznosítása nagyon igent mondani, más dolgok- lékévvel kapcsolatos prosok energiát igényel.
ra pedig nemet, amikor arra jektnapot a hetedik-nyolcaMásnap, november 6-án van szükség – mondta Nagy dik osztályos tanulóknak.
úgynevezett absztrakt fóru- Zsófia, akitől megtudtuk azt
QQÁdÁm Katalin
mot rendeztek, amelyen is: egyaránt veszélyeztetet-

Németh Antal, a Kertbarát Kör vezetője nagy kosárral érkezett a gyerekekhez
múlt csütörtökön. A kosárban magok, fóliázva. Koriander, kukorica, lencse, bab,
napraforgó. A gyerekek izgatottan válogattak, kiabáltak: ezt is ismerem, ezt is!
– Nahát, szotyi – mutatta
fel az egyik zacskót egy másodikos kislány. Németh Antal megkérdezte, hogy hívják a magot a valódi nevén. A
kislány lelkesen vágta rá:
szotyola!
– Előadásomban arról beszéltem a gyerekeknek, hogy
mit gondolok az egészséges
életmódról, kertészszemmel
nézve. Arról is meséltem, mi
mindent tudunk otthon megtermelni, előállítani, és abból egészségesebben élni.
Remélem, hogy amiről most
hallottak, későbbi életszakaszukban előjön majd, és
hasznát veszik – mondta lapunknak a Kertbarát Kör elnöke, aki Csörgő Klárával,
a kör egyik tagjával érkezett
a Batthyány iskolába, és
egy-egy alsós osztályban
tartottak előadást. Eljött
Makai József is a Vitalitás
Klub képviseletében, illetve

Az Érd, Diósdi út – Csaba utca
csomópontjának
AZ ÉRD, DIÓSDI ÚT – CSABA UTCA
CSOMÓPONTJÁNAKfejlesztése
FEJLESZTÉSE
Megkezdődtek a Diósdi út – Csaba utca csomópontjának kivitelezési munkái.

A projektet
a Magyar Állam
és az Európai
Unió vissza
nem térítendő
támo
Megkezdődtek a Diósdi út – Csaba utca
csomópontjának
kivitelezési
munkái.
A projektet
a
gatásként
180,88 milliótámogatásként
Fttal támogatja,180,88
ami az millió
elszámolható
Magyar Állam és az Európai Unió vissza
nem térítendő
Ft-tal költségek
támogatja,
az elszámolható
költségek100%át
100% -jelenti.
át jelenti.
Németh Antal, a Kertbarát Kör vezetője
nagyami
kosár
kukoricával, len-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. május 19-én pályázatot nyújtott be „Az
Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése” címmel
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
május
19-én pályázatot
nyújtott
be „Az Érd,
Diósdi út
VEKOP5.3.3-17-2017-00004
kódszámmal
a „Fenntartható
közlekedésfejlesztés
Érden”
Czabai Balázs, aki a Cza- – hagyományos
Csaba utca csomópontjának
fejlesztése”
kódszámmal
városi vetéltárgyúcímmel
pályázati VEKOP-5.3.3-17-2017-00004
kiírásra. A 2017. október 19-én kelt támogató
levél alapjánaa Támogatábai-kertről és Érd természe- „Fenntartható
december
7-én került
kedő sem az
egészséges élet-Érden”si Szerződés
közlekedésfejlesztés
tárgyú 2017.
pályázati
kiírásra.
A aláírásra.
2017. október 19-én kelt
A tervezési
a megnövekedett
igényekhez igazodva az útkereszteti értékeiről, ezek megőrzé- támogató
mód témájában,
idénSzerződés
levél alapján aamin
Támogatási
2017. területen
december
7-én kerültforgalmi
aláírásra.
ződés forgalomtechnikai korszerűsítése szükséges, amely járműosztályozós-jelzőlámsének fontosságáról mesélt a négy csapat vett részt, Érdpás csomópont kialakításával kerül megvalósításra. Valamennyi, a közlekedésben részt
gyerekeknek.
és Tárnokról.
A ről
tervezési
területen a megnövekedett
igazodva
az aútkereszteződés
vevő forgalmi
igényeinek a igényekhez
figyelembevételével.
A Diósdi úton
forgalmi igényeknek megfelelőEzeken a napokon a tan- forgalomtechnikai
Pénteken az korszerűsítése
alsósokat já-szükséges, mely járműosztályozós-jelzőlámpás csomópont
en nyugatról kelet felé külön balra kanyarodó sáv épül, míg a szélső sávban egyenesen
órák középpontjába az kialakításával
tékos akadályverseny
várta;Valamennyi
kerül megvalósításra.
a közlekedésben
résztvevő
a figyelembe
lehet továbbhaladni.
Keletről nyugat
felé azigényeinek
egyenes és jobbra
irányba való közlekedés
egészség témaköre került – vételével.
öltözködés
a
négy
évszak
saegy sávból kerül
kialakításra. Anyugatról
Csaba utca felől
két járműosztályozó
tervezése valóA Diósdi úton a forgalmi igényeknek
megfelelően
kelet
felé külön sáv
balra
minden évfolyamon más volt játosságai szerint, az emberi
meg: egy jobbra
egy balra kanyarodóKeletről
sáv. A Diósdi
úton mindkét
kanyarodó sáv épül, míg a szélső sávban sult
egyenesen
lehetéstovábbhaladni.
nyugat
felé azoldalon és a
a fő téma, illeszkedve a gye- test szerveinek felismerése,
Csaba utca nyugati oldalán az úttal párhuzamosan a meglévő járdaburkolat átépítésre és
egyenes és jobbra irányba való közlekedés egy sávból kerül kialakításra. A Csaba utca felől két
szélesítésre kerül. A járdaátvezetéseknél szegélysüllyesztéssel, taktilis jelek beépítése
rekek életkorához és a tan- „vírusirtó” célbadobóverjárműosztályozó sáv tervezése valósult meg:
egyannak
jobbra
és egyhogy
balra
kanyarodó
sáv. Afelületek
Diósdiakadálymentesítése
úton
mellett,
érdekében,
a közterületi
közlekedési
anyaghoz.
seny – ahol a gyerekeknek
mindkét oldalon, és a Csaba utca nyugati
oldalán azélők
úttal
párhuzamosan
a meglévő
járda- mobilitáa
fogyatékossággal
vagy
bármilyen
probléma
miatt
nehezen
közlekedők
– Az első osztályosok a kellett eldönteniük, hogy a
sát segítse.
A meglévő
burkolatokról szegélysüllyesztéssel,
a csapadék elvezetése a Diósditaktilis
út nyugati oldalán
átépítésre
és szélesítésre kerül.
A járda
átvezetéseknél
C-vitamint,
a magnéziumot
tisztálkodás, a második évfo- burkolatok
zárt rendszerrel,
a kereszteződéstől
keletre, közlekedési
illetve a Csaba utcában
nyílt rendszerrel
jelek
beépítése
mellett,
annak
érdekében,
hogy
a
közterületi
felületek
lyam az öltözködés, a harma- vagy az antibiotikumot jel(árok) megoldott.
a fogyatékossággal
bármilyen probléma miatt nehezen közlekedők
képező labdával
találják-e élőkAvagy
dik a helyes táplálkozás, a akadálymentesítése
beruházás megvalósítása 2019 őszén indult. Amennyiben a munkálatok az ütemburkolatokról
a
csapadék
elvezetése
a Diósdi
nyugati
szembe segítse.
a vírustA –meglévő
szerepelt
a
negyedik a mozgás és a sport, mobilitását
terv szerint haladnak,
a projekt 2019.
12. 31-énútfejeződik
be.oldalán zárt
a kereszteződéstől
keletre,
megoldott.
mókás feladatok
között.
A illetve a Csaba utcában nyílt rendszerrel (árok)
az ötödik a baleset-megelő- rendszerrel,
Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata

csével, babbal, szotyival érkezett a gyerekekhez

(Fotó: Á. K.)

zés és az elsősegély, a hato- felsősöket pénteken játékos
beruházás megvalósítása
őszén indult. Amennyiben a munkálatok az ütemterv szerint
várta. E két2019
napdik a napirend, időbeosztás, a A vetélkedő
ban minden
elő-fejeződik be.
hetedik az egészséges táplál- haladnak,
a projektfeladat,
2019. 12.az
31-én
Szociális Gondozó Központ – Érd
kozás, a nyolcadik pedig az adásoktól a vetélkedőkig, a
a Közalkalmazottak
szóló
életmód, életvitel témájával projektmunkán át a barkáÉrd Megyei Jogújogállásáról
Város Önkormányzata
foglalkozott behatóbban a csolásig, azt célozta, hogy az
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
szakórákon – mondta lapunk- egészségtudatos gondolkonak Kőnigné Ferencz Zsu- dás beépüljön a gyerekek
zsanna biológiatanár, az mindennapjaiba, és később
tudatos felnőttként éljék az
Egészséges hét szervezője.
Szociális Gondozó Központ
Mint megtudtuk, nem ma- életüket.
radhatott el a már szintén
QQÁdÁm

PÁLYÁZATOT HIRDET
karbantartó

munkakör betöltésére.

Névadójukra emlékeztek a telekis diákok
Idén 26. alkalommal rendezték meg a Teleki-napot az
érdi Teleki Sámuel Általános Iskolában, a névadó magyar felfedezőre emlékezve. Idén sem maradhatott el az
asztalitenisz-bajnokság, a földrajzi kutatók versenye,
illetve az ünnepi műsor és koszorúzás sem.
– Teleki Sámuel 1845. november 1-jén született, mindig a születésnaphoz közeli
időpontban szervezzük az
iskolai programokat. A Teleki-nap keretében rendezzük
meg minden évben az asztalitenisz-versenyünket, amely
mára diákolimpiává nőtte ki
magát. Idén olyan sokan jelentkeztek, hogy ketté kellett
választani a versenyt, különben éjfélkor is itt pingpongoztak volna a gyerekek.
Idén mindkét testvériskolánk meglátogatott bennünket, így Csantavérről és Sáromberkéről is érkeztek diá-
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kok és barátságos mérkőzéseket vívtak a nálunk tanulókkal – mondta el lapunknak Patkóné Séra Ilona, az
iskola igazgatónője.
A második napon mindig
a földrajzi kutatók versenyét
rendezik meg, amelynek
most rendhagyó módon a
Magyar Földrajzi Múzeum
biztosította a helyszínt.
– A Teleki-napon – rendhagyó módon – ezúttal megkapták a gyerekek a Teleki
jelvényt, amit innentől kezdve minden évben megkapnak majd az elsősök. Ezen a
napon választjuk meg az év

pedagógusait, három alsós
és három felsős pedagógus
közül dönthették el a diákok, hogy ki legyen a két díjazott. Ezúttal felső tagozaton Kovácsné Bézi Erika,
alsó tagozaton pedig Mayer
Róbertné örülhetett az elismerésnek – ismertette Patkóné Séra Ilona, aki azt is
hangsúlyozta, igyekeznek
azt a példát követni, amit
Teleki állít eléjük: szorgalmazni a nyelvtanulást, a kitartást, az emberséget, a
szervezőkészséget.
A Teleki napon a harmadikos tanulók színes, játékos műsorral mutatták be
Teleki Sámuel munkásságát, majd az iskola diákjai
elhelyezték koszorúikat a
névadó mellszobránál.
QQgyliv

A közalkalmazotti jogviszony időtar
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
•
a szervezeti egységek területén a
javítási és karbantartási munkák elvégzése;
•
villanyszerelés, vízszerelés, kazánok
működésének felügyelete;
•
kisebb lakatosmunkák elvégzése, kisebb festés, vakolás, javítás, hulladék
összegyűjtése;
•
télen síkosságmentesítés, hóeltakarítás;
•
a szervezeti egységek telephelyein
esetlegesen észlelt és jelzett hibák
kijavítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
szakmunkásképző intézet;
•
legalább B kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
középiskola/gimnázium;

•

karbantartási munkákban szerzett,
legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének idő
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére
történő megküldésével (2031 Érd, Pf.
127.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/778/2019, valamint a
munkakör megnevezését: karbantartó.
•
elektronikus úton Szakács András
részére a munkaugy@szocgond.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•
a munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges;
•
az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt;
•
azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul
kerültek elküldésre, illetve a pályázó
a kiírt feltételeknek maradéktalanul
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 20.
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Örökös Boldog Iskola

Minden babának egy fa

Dalokkal, mécsesekkel vonultak

A tavalyi tanévben kapta meg az érdi Bolyai János Általános Iskola a Boldog Iskola elismerést, most pedig
Örökös Boldog Iskola címmel ismerték el munkájukat.

Faültetési akciót indított
az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete, csatlakozva az ültess 10 millió
fát kezdeményezéshez. A
környezetvédelmi programban minden ága-bogás
újszülött egy gyümölcsfát
kap.

Hétfő délután a Bem téri
Márton-nap alkalmából a városban több helyen is vidám, fényes menetnek lehettünk szemtanúi, az óvónők- Szivárvány Óvoda udvarán
nek, az ovisoknak, saját készítésű mécseseiknek és gyülekeznek a gyerekek és
szüleik, amikor megérkenem utolsósorban a szülőknek köszönhetően.
zem. Ebbe az oviba 330 gyeA Béke téri Kincses Óvo- mányokkal foglalkoztunk, rek jár, és őket most többnyidában többéves hagyomá- és készülődtünk erre a nap- re elkísérték kis- és nagynya van a libás ünneplésnek. ra. Ma a Kölyökidő alapít- tesóik is, így egészen nagy
Idén november 8-án, pénte- vány tartott interaktív nép- tömeg alakul ki pár perc
ken vonultak utcára kis mé- táncbemutatót, bevonva a alatt. De hogy ne kelljen tétcseseikkel a gyerekek, de gyerekeket is, ezt követően a lenül és pláne ne éhen-szommár korábban elkezdtek is- kertben láttuk vendégül a jan vacogniuk a gyerkőcökmerkedni Szent Márton le- szülőket és a gyerekeket egy nek a hidegben, az óvónők
kis libazsíros kenyérre – enni- és innivalóval kínálják
gendájával.
– Egész héten a Márton- mondta lapunknak Czeilin- őket, ami Márton-nap lévén
naphoz kötődő népi hagyo- ger Györgyné Kriszta néni. mi más lenne, mint libazsíros kenyér. Közben lehet ismerkedni az időjárás-előrejelzéssel is, na nem annyira
tudományos, mint inkább
megfigyeléses alapon. Az
óvónők ugyanis egy Mártonnapi meteorológiai állomást
készítettek papírból, amelyen az alkalomhoz kötődő
időjárás- megfigyelések szerepelnek.
A szülők között van Szeghy Karolina írónő, aki ezúttal kislányát kísérte el, de
nem egyedül. Jött a nagylány is, Jázmin, aki már iskolába jár. Nevetve mondják,
A Szivárvány Óvodában az óvónők egy Márton-napi meteorológiai hogy több generáció óta voállomást is készítettek
(Fotók: J.A.N.) nulnak itt Márton napján.

QQ-gyl-

A Pulay család legfiatalabb tagja is megkapta mandulafáját, amely
három testvére gyümölcsfái mellé került az érdi család kertjében
(Fotó: Gy. L.)

Darvas Krisztina, a zöldprogram koordinátora, akitől azt is megtudtuk, hogy a
gyümölcsfákat az Elvira majorból hozzák a családoknak, így a kertjük egy érdikummal gazdagodhat.
Szombaton több érdi és
egy tárnoki családnál ültettek a kertben fát, de egy budafoki kisbaba is megkapja
a gyümölcsfáját a következő
hetekben.
– Januárban három családnál született kisgyermek,
összesen négyen, ugyanis az
egyik helyen ikrek születtek,

illetve októberben jött a világra még egy kisbaba. A
programba belevettünk még
egy családot, ahol tavaly októberben szült az édesanya.
A novemberi faültetésünkhöz
innentől kezdve az októbertől
októberig tartó időszakot
vesszük figyelembe – tette
hozzá a Darvas Krisztina.
Mint megtudtuk, a családok is nagyon nyitottak voltak a kezdeményezésre, a
következő hetekben pedig
táblát is kapnak a most elültetett fák.
QQGyőri

Minőségi idő és szeretetnyelv

Hirdetésfelvétel

Hogyan neveljünk boldog
gyermeket? Erre a kérdésre keresték a választ a legutóbbi anya-baba klubon, a
Park városi Közösségi
Házban. Petrus Márta adta
ehhez a segítséget, coach,
író, blogger, aki 4+2 gyermek anyukájaként elég
nagy tapasztalattal bír
már ezen a téren.
Ha valaki nekünk szegezi
a kérdést, mitől lesz boldog
az ember fia vagy lánya, valószínűleg mi is azt kezdjük
el sorolni, amit a klub résztvevői is válaszoltak. Kell
hozzá sok-sok szeretet, biztonság, lelki és testi törődés,
sok-sok játék, minőség i
együtt töltött idő és még
hosszan lehetne folytatni a
sort. De kell-e hozzá az,
hogy aki vele van, aki mindezt próbálja biztosítani a
számára, ő is boldog legyen?
Naná, hogy kell, csakhogy
emellett sokszor elsétálunk.
Márta elmag yarázta a
résztvevőknek, hogy igenis
kell, hogy anya is boldog legyen, hiszen egyrészt a picik
nagyon érzékenyen átveszik
az anya hangulatát, rezdülé-

Apróhirdetését feladhatja személyesen
ügyfélszolgálati irodánkban.

2030 érd, szabadság tér 12.

Egy kis előzetest is kaptunk, milyen mondókák és dalok lesznek hallhatók a felvonuláson
Közben a kicsik büszkén mutatják, milyen szép mécseseket varázsoltak az alkalomra: libákkal, őszi levelekkel.
Sőt, amikor megkérdem, mit
fognak majd a séta közben
mondani vagy énekelni, egy
kis előzetest is kapok a produkcióból: „Szent Mártonnak ünnepén/égő lámpást
viszek én./ Világítson mindig
nekünk,/ahol járunk, hova
megyünk”.
Elindulunk, Gani Zsuzsanna óvónő mellett lépkedek, aki azt meséli büszkén,
hogy sokan vissza-visszajárnak ilyenkor a régi óvodások közül.

Vitara, S-cross azonnal,
amíg a készlet tart!

– Nemcsak a kistestvéreiket kísérik el a nagyobbak,
de sokan, amikor körbejárunk, meghallanak, észrevesznek bennünket, és csatlakoznak hozzánk menet
közben, hogy elmeséljék, mi
újság velük az iskolában,
hogy megy a tanulás, mi érdekli őket. Jó érzés, hogy
ezt az élményt és az egész
óvodáskorukat ilyen szép
emlékként dédelgetik, bármikor nagyon szívesen viszszatérnek hozzánk. Ez egyfajta igazolást is jelenthet,
hogy valamit jól csinálunk
– mondja mosolyog va az
óvónő.
n Á.K.-JAN

Márkakereskedés és szerviz

Ügyfélfogadás: Hétfőtől péntekig
8.30-tól 16.00-ig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu

Időről időre fel kell töltődnie az anyukáknak is
seit, másrészt tőle kapnak
öntudatlanul is meghatározó
mintát arra, hogyan éljék az
életüket, illetve, hogy milyenek legyenek.
Ha belegondolunk, teljesen
érthető, hogy időről időre fel
kell töltődnie az anyukáknak (is), hogy újra és újra
tudjanak magukból adni –
szeretetet, boldogságot, biztonságot és még sok minden
mást a g yereküknek. És
ilyenkor már sok múlik az
apukákon is, ők mennyire
vesznek részt a gyereknevelésben, illetve, hogy tudnak-e
egy kis időt biztosítani az

AJTÓ-ABLAK AKCIÓ!
REDŐNY AKCIÓ

(Fotó: J.A.N.)

anyáknak, amikor ők csak
magukkal törődhetnek.
A klubon aztán szó esett
még az öt szeretetnyelvről is,
amelyek közül elsősorban a
minőségi időre hívta fel a
résztvevők fig yelmét a
coach. Márta azt ajánlja, legalább napi 20 percet foglalkozzunk csak és kizárólag a
gyermekünkkel, ha többen
vannak, akkor külön-külön,
amibe nem számít bele a tanulás. Ilyenkor ne törődjünk
a háztartással, a telefonnal,
tévével, hanem csak játszszunk, beszélgessünk.
QQ(noi)

V-Strom 650 bemutató
darabok akciós áron!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
A GYÁRTÓTÓL
5-6 KAMRÁS
3 RÉTEGŰ ÜVEGGEL
s.

g érvénye

let erejéi

kész
Az akció a

Kéthetes gyártási határidő!
ÁRA JÁNLATTAL KAPCSOLATBAN FORDULJON KOLLÉGÁNKHOZ

BÉÉ-SZER 2007 BT.
2030 ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 162.
TEL.: 06-20/589-7187, 06-23/372-142
WEB: beeszerbt.hu

További részletek a márkakereskedésben.

Elérhetőség:
2060 Bicske, Csabdi út 2.

telefon:
06/22 509-510

e-mail:
info@suzuki-interat.hu

354196

Az érdi egyesület idén tavasszal indította el zöldprogramját, amelynek egyik
kiemelt része a faültetés. Az
ültess 10 millió fát civil kezdeményezéshez csatlakozva
arra gondoltak, hogy minden nagycsaládjukba született csecsemőnek egy gyümölcsfát ültetnek el, és
szombaton, az Élet Napján el
is indult a faültetési akció.
– Első körben úgy gondoltuk, hogy a családoknál, a
kertjükben ültetjük el a gyümölcsfákat, így a gyerekek
tudják gondozni saját kis facsemetéjüket. Akinél azonban nincs erre lehetőség, ott
arra gondoltunk, hogy az
önkormányzattal egyeztetve
akár közterületen, parkokban ültetjük el vagy a közösségi házunk udvarán kapna
helyet a többi fa – emelte ki

350274

ként tekintsenek – tette
hozzá Baranyi Teréz.
Az igazgatónő azt is kiemelte, hogy a gyerekek és
a pedagógusok egyaránt
nagyon szeretik a programot, indirekt módon tanulnak megküzdési technikákat, amelyek egy idő után
automatizmussá válnak.
Így a stresszhelyzeteket is
sokkal könnyebben tudják
kezelni, de a konfliktusok
megoldásában is láthatóak
a változások.
– Sikerül a gyerekeket
rávezetnünk arra, hog y
nem biztos, hogy erőszakkal, agresszív módon lehet
csak a konfliktusokat megoldani. Az elmúlt két év
gyakorlatában valóban látható eredményeket tudtunk
produkálni – fogalmazott
Baranyi Teréz.
Nemrég az Erkel színházban, ünnepélyes keretek között vehette át a Bolyai az Örökös Boldog Iskola elismerést.
– Ez nagy büszkeség számunkra, de egyben kihívás
is, mert meg kell felelnünk
bizonyos elvárásoknak. A
lényeg mégis az, hogy a tanárok és a gyerekek is
örömmel vegyenek részt
ebben a programban, és a
szülők is örömmel konstatálják: gyermekük kicsit
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, nincsen gyomorgörcse egy dolgozatírás,
egy nagyobb megmérettetés előtt – hangsúlyozta az
igazgató.
Mint elmondta, az elismerésnek erkölcsi tartalma
van, illetve nevelési eredménye. A kritériumok között annyi szerepel csak,
hogy minimum három tanulócsoportban működnie
kell a boldogságóráknak és
a Boldog Iskola módszertanának mind a tíz témáját
végig kell vinni a gyerekekkel. Ezek közé tartozik a
hála, a jó cselekedetek, az
optimizmus, a kapcsolatok,
a célok kitűzése, a megküzdési stratégiák, az apró
örömök, a megbocsátás, a
testmozgás és a fenntartható boldogság. A tanév során
minden hónapnak megvan
a maga témája, a novemberé a társas kapcsolatok,
ezeket dolgozzák fel a pedagógusok a gyerekekkel.

354102

A Boldog Iskola címet
azok az intézmények kaphatják meg, amelyek a tanév során legalább egy csoportban megtartanak egy
boldogságórát és a program fenntartását a következő tanévben is vállalják.
A Bolyai iskolában már
két éve sikeresen működik
a boldog ság prog ra m,
amelynek célja, hogy megváltoztassa a negatív gondolkodásmódot, és a tanulásban egy optimista hozzáállást alakítson ki a diákok körében. Emellett foglalkozik a tanárok jóllétével is, és igyekszik valamilyen formában a szülőket
is bevonni a kezdeményezésbe.
– A Jobb Veled a Világ
Alapítvány, dr. Bagdy
Emőke fővédnökségével
hozta létre ezt a programot.
Paraszthy Ildikó kollégámnak nagyon megtetszett a módszer, úgy gondolta, hogy ezt nagyon jól be
tudnánk építeni az iskolai
életünk mindennapjaiba.
Amikor megismertük a
módszertani ajánlásokat,
egyöntetűen mondtuk azt,
hogy igen, ez nagyon fontos
ahhoz, hogy megpróbáljunk
a negatív gondolkodásmódon változtatni – hangsúlyozta Baranyi Teréz, a
Bolyai iskola igazgatónője.
Hozzátette: azért is szerették meg nagyon a programot, mert könnyedén be
tudták építeni a mindennapi oktató-nevelő munkába.
Mint ahogy az igazgatónő elmondta, a tavalyi tanévben már a tantestület 18
pedagógusa vett részt egy
Boldog Iskola módszertani
továbbképzésen, és az idei
tanévre már eljutottak oda,
hogy az iskola 29 osztályában vagy szakóra keretében, vagy az osztályfőnöki
órán a módszertan elemeit
alkalmazzák.
– A módszertannak látható eredményei vannak.
Az, hogy egy bizonyos fokú
derűt, életszeretetet át tudunk adni a gyerekeknek,
segít abban, hogy optimista, magabiztos iskolások
vegyenek bennünket körül.
Az egyik legfontosabb nevelési feladatunk, hogy ne
problémákban gondolkodjanak, hanem hogy a kihívásra megoldandó feladat-
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Gépkocsivezetőt
Névtelen-1 1

346710

2016.06.15. 10:54:12

(C kategóriás jogosítvánnyal
– E kategória előny – és érvényes
GKI kártyával)
Jelentkezés szakmai önéletrajz
e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Nemzetközi
gépkocsivezető / sofőr

346129

Érdi telephelyű cég, nemzetközi
fuvarozásban jártas, megbízható,
gépkocsivezetőt keres,
azonnali kezdéssel.
12 tonnás teherautóra
(C kategória)
40 tonnás nyerges szerelvény
(C+E kategória)
Magyarország – Csehország
viszonylatban

Jelentkezés:
Email: penzugy@colorsped.hu
Tel: 06-30-658-7279

KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA

Érdeklődni az intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023, e-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
ÁLLÁST KERES
59 éves férfi jogosítvánnyal (B) munkát keres. Alkalmi is érdekel. 06-30908-8976

*55201*

ÁLLÁST KÍNÁL
Érd fenyvesparkvárosi családi házhoz keresek nyugdíjas, hozzáértő
kertgondozót heti 2-3 alkalomra. Fizetés megegyezés szerint! 06-70201-4877
*52981*

352162

Érdi OMV töltőállomásra benzinkutast felveszünk! Érdeklődni személyesen fényképes önéletrajzzal Érd
6-os főút 23. km (Százhalombatta felé), vagy a gyorgyi@autocentrumszabo.hu email címen lehet.

keres a

dm drogerie markt

Magyarország ÉRDI raktárába!
Gyere és DOLGOZZ VELÜNK modern
környezetben, rugalmas vezetőkkel
és élvezd annak az előnyeit,
hogy dm-es munkatárs vagy!
Az utazáshoz céges buszt vagy utazási
hozzájárulást biztosítunk.

*31128*

Érdi Peugeot márkaszervizbe autószerelőt keresünk. Jelentkezni lehet:
petakft@peta.hu Tel.: 23/521-620.

*54068*

„ÉrDIGONDOZÓ” Iroda gondozást
igénylő rászorultak, valamint gyerekfelügyelethez és takarítói munkakörbe jelentkezőket keres. 06-70674-5281

*55307*

Fodrászt, kozmetikust, körmöst keresek érdi szépségszalonomba. Szeretnél igényes üzletben dolgozni?
Várom jelentkezésed! 06-30-3521091

*49443*

Tető építése/átrakása, lapostető szigetelést, kőműves munkát, kerítésépítést vállalok, kisebb javításokat
is! 06-30-566-9051

*12295*

*49666*

NÖVéNy
Szabolcsi Mg-i nyugdíjas vállal Érden szakszerű sövényvágást, bozótirtást, kertpucolást hulladékelszállítással, fák, veszélyes fák biztonságos kivágását, tuják levágását. 06-20312-7676

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, burkolás és kőműves munkák.
70/642-75-26.
*47261*

LAKÁSFELÚJÍTÁS
VÁLLALOK FESTÉST,
BURKOLÁST, BELSŐ
ÁTALAKÍTÁSOKAT, VÍZ- ÉS
GÁZSZERELÉST, ESETLEGES
JAVÍTÁSOKAT.
INGYENES FELMÉRÉS,
GARANCIÁT VÁLLALUNK!

06-20-487-6413

*34805*

ALBéRLET KÍNÁL

181624

KONTéNER

164210

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-30/2411-343

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

LOMTALANÍTÁS
Házak, lakások, telkek teljes
lomtalanítása pincétől a padlásig
Hagyatékokból, költöztetés után
megmaradt lomok elszállítása,
zöldHulladék elszállítás,
gyökérkiszedés, kisebb bontások.
betonozás, burkolás,
kerítésjavítás és festés!
06-20-525-1211

Munkavédelem
Munkaruházat

Mindenféle
Hulladékhoz
Kézi rakodással is

215875

Csókás vízvezeték-szerelő

Konténer
T: 06-20/9-346-354

349158

REdőNy

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

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
VEGyES
TŰZIFA ELADÓ kályhakészen,
13000ft/m3-tól. Akác, tölgy, cser, juhar. tel: 70/2908860, AA6258001

*55466*

PaPucsok,

Vásárolok Simson-t, lehet romos,
bontott. Régi motorkerékpárt. Felesleges robogót.
06706503168

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846
H-P: 8–20, Sz: 9–20

50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat, kiegészítő dísztárgyakat, festményeket, kerámiákat vásárolok. 0670/282-5381. Kiszállás díjtalan.

klumPák

*48194*

*41723*

Családi házban albérlet kiadó külön
bejárattal! 06-20-947-6916
*50174*

Az

SZOLGÁLTATÁS

fiatal, lendületes csapatába
es
rugalmas, kreatív, önálló kollégát ker

Ács, Tetőfedő, Bádogos Mesterek!
Minden tetőhöz kapcsolódó munkát minőségi anyagokkal elvállalunk
pl: széldeszkázás, új szerkezet kiépítése és fedése, ereszcsatorna készítése, régi tető szigetelése, cserépforgatás. Korrekt ár, megbízhatóság!
+36209940483

ÉrtÉ ke sí tő mun katá rs

munkakörbe.

*55327*

Asztalos! Nyílászárók, konyhák,
gardrobok készítése, beépítése,
egyéb kivitelezések. 06/20/9166-034

Amit kínálunk:

*55340*

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Decemberre, januárra, februárra még van szabad hely. 06-20/3188142.

•
•
•
•

*54616*

LAKATOS
KERÍTÉSEKET, ÁLTALÁNOS
LAKATOS MUNKÁT VÁLLALOK

06-20-487-6413

164057

165958

3 rtg üveg ajandék! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

202722

*60415*

*36894*

Jó erőben lévő nyugdíjas kollégát
keresünk B kat. jogosítvánnyal tej
házhozszállításra Érden és környékén! 06-70-416-8387

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
299691

349350

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket vállalok. 0630/571-97-43, 06-20-214-9640
Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók novemberben 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722.

Munkavégzés helye: Baracska vagy Székesfehérvár vagy Martonvásár.
Egyéb felvételi feltételek: büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A Bau-Haus Kft. felvételre keres könnyű fizikai munkára korrekten bejelentett fizetéssel megbízható segéd- illetve betanított dolgozót 8 órás munkarendben.
Munkavégzés helye: Törökbálint
Feladatok:
• fémlemezek darabolása, bevonatolása
• lemezhajlítás, csavarozás
• műanyag habok, cementlapok méretre vágása, ragasztása
• elemek összeszerelése
Előny: CO hegesztési tapasztalat (nem elvárás)
Amit kínálunk:
• stabil, hosszútávú munkalehetőség
• korszerű munkavégzési körülmények, változatos munkák
• korrekt vezetői hozzáállás
• összetartó csapat
• versenyképes fizetés, teljesítményarányos ösztönzők
• segítségnyújtás a betanulási folyamatokban
Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
e-mail: bela.bagyon@bau-haus.hu
telefon: 06-70/380-8785

A pozícióról és juttatásokról részletes
információt a www.karrier.dm.hu oldalon
az „Állásajánlataink˝, majd ˝Állások – raktár˝
menüpontban találsz, és a jelentkezésedet is
itt tudod leadni.

*78115*

felvételt hirdet hivatásos, rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszonyú beosztások és munkavállalói munkakör betöltésére:
Szakápoló (OKJ54 és OKJ55 ápoló/asszisztensi végzettség)
Felügyelő
Gépjárművezető („D” kategóriás jogosítvány)
Fegyveres biztonsági őr

ÁLLÁSAJÁNLAT

350247

354999

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet

Komissiózó munkatársakat

Szaktanácsadó munkatársat

Feltételek:
• legalább középfokú végzettség
• általános építési ismeretek
megléte
• kivitelezésben szerzett tapasztalat
Előny:
• felsőfokú szakirányú végzettség
(építész, építőmérnök)
• esetleges telefonos tapasztalat
(call center)
• angol nyelvtudás
Munkavégzés helye: Budaörs
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• folyamatos szakmai fejlődés és
versenyképes szakmai tudás
megszerzése
• béren kívüli juttatási csomag

352012

www.allami-ingatlanfelvasarlas.com

Érdi autószervíz tapasztalattal
rendelkező autószerelő munkatársat
keres kiemelkedő fizetéssel.
Tel.: 06 70 33 60 476,
erdiauto@gmail.com.

Szeretnél egy lendületes céltudatos csapat tagja lenni?
Szereted a kihívásokat?
A Mapei Kft. folyamatosan bővülő
csapatába keres

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6. vagy
allas@mapei.hu címekre
kérjük elküldeni

tel.: 06-70-286-5607

t: 06-30-682-1390

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27% kedvezménnyel. Hétvégén is. Garanciával. 06-30/318-21-73.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

Kováts Miklós

346858

353363

Fűtés- és szanitertechnikai,
szakkereskedelmi cég az alábbi
munkakörökben keres munkaerőt
érdi munkahelyre:

Kérjük, hogy személyes iratait minden esetben hozza magával.
* Céges buszaink a következő településekről járnak: Vál, Kajászó, Baracska, Martonvásár,
Dunaújváros, Szórád, Ercsi, Ercsi/Sinatelep, Pusztaszabolcs, Besnyő, Ráckeresztúr,
Beloiannisz, Iváncsa, Adony, Kulcs, Rácalmás.

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, jelentkezzen
a 06-30/648-8276-os telefonszámon.

Kérjük önéletrajzát a hr@biofilter.hu
e-mail címre juttassa el.

JÁRmű

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

T: 20/9351-817, 20/9317-114

VÁLLALKOZÁS

Budapesten és vidéken.

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

164255

Tájékoztatás és tesztírás minden hétfőn 8:00 órától cégüknél:
2440 Százhalombatta, Iparos u. 2.
Jelentkezni a 23/540-711-es telefonszámon vagy
a hr@toyoseat.hu e-mail címen lehet.

Feladat:
gépjárművezető napi feladatának
támogatása rakodás során.

Tulajdon részek, telkek, osztatlan
közös tulajdon, haszonélvezeti jog,
végrehajtással terhelt. Életjáradék
felvásárlása akár 24 órán belüli készpénz
fizetéssel. Közjegyző és ügyvéd jelenlétében.

06-20-487-6413

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!
MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

T: 06-20-991-3405

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS

ÉRDI GYORSSZERVIZ

garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

350213

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Teljesítményorientált, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
Versenyképes bejelentett jövedelem:
NETTÓ 212 000 Ft, PLUSZ 13. havi
fizetés, ezen felül fizetett túlóra,
pótlék lehetőség

INGATLAN FELVÁSÁRLÁS

355019

Elvárások:
• Műszaki végzettség
• Többműszakos munkarend vállalása
• Teljesítményorientált, precíz munkavégzés

keres munkatársat.

Dél-Budai régió, Pest megye

355437

Amit kínálunk:
• Akár bruttó 270.000.-Ft/hó
• Nettó 50.000 Ft belépési bónusz
• Nettó 50.000 Ft ajánlási jutalom
• Ingyenes céges buszjárat*
• Céges rendezvények

Jelentkezz:
+36 20 366-3993
oneletrajz@napra-forgo.hu

Szórólapterjesztő

355749

RAKODÓ munkakörbe

Amit kínálunk:
• Akár bruttó 350.000.-Ft/hó
• Nettó 50.000 Ft belépési bónusz
• Nettó 50.000 Ft ajánlási jutalom
• Ingyenes céges buszjárat*
• Céges rendezvények

Irodák, üzlethelyiségek, éttermek,
szórakozóhelyek, apartmanok, magán
ingatlanok alkalmilag vagy rendszeresen!
06-70-355-7169
kalotaitakaritas@gmail.com

Szigetszentmiklós

Feladatok:
• A mérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése
• Országos közúton a téli tisztántartási feladatok teljes körű ellátása,
• Téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke adapterrel felszerelt kombinált gépek
vezetése
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• B kategóriájú jogosítvány és vezetői tapasztalat
Az elbírálásnál előnyt jelent:
• C kategóriájú jogosítvány
• Szakirányú szakiskolai, vagy szakmunkásképző iskolai végzettség
• Útépítő, karbantartógép-kezelő OKJ-s bizonyítvány
• NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra
• Kőműves szakmában való jártasság
• Tehergépjármű- és/vagy munkagépszerelő tapasztalat
Munkavégzés helye: Tárnok
A munkakör betöltésének kezdete: sikeres felvételt követően 1-2 héten belül
A jelentkezés határideje: folyamatosan
346673

A Biofilter Zrt. törökbálinti telephelyére

TAKARÍTÁST VÁLLALUNK!

351568

– 2 műszak

Dísznövény-kertész

munkakörbe munkatársat keres.

346450

GYÁRTÓSORI OPERÁTOR

Gyál, Budaörs, Törökbálint, Tárnok

ÚTÜZEMELTETŐ SZAKMUNKÁS

346746

– 2 műszak

Elérhetőség:
andrea.szirmak@maraton.hu
orsolya.csere@maraton.hu

354471

KARBANTARTÓ

355459

12.06-án!

Százhalombattán, japán tulajdonban lévő autóalkatrész-gyártó cég,
az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

Csomagoló-címkéző-áruösszekészítő

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság, tárnoki mérnöksége

350253

Megjelenik

Duguláselhárítás non-stop,
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Dolgozz velünk!

6 településen

30 000 példányban

355269

| 2019. március |

m

Vidékjáró
magazin

| 2019. november 13. | 21

165245

apróhirdetés

349158

20 | 2019. november 13. | hirdetés

fix alapbér + jutalék;
laptop;
telefon;
rugalmas, részben otthonról
is végezhető munka

Amit várunk:
• proaktív, precíz,
gyakorlatias hozzáállás
Az önéletrajzokat a
eszter.hamori@maraton.hu
e-mail címre vájuk.
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A dagonyában is meneteltek
Nem voltak túl jók az előjelek az Érdi VSE balatonlellei
vendégjátékán, hiszen a hét
közben is arról szóltak a hírek az edzőváltáson áteső
somogyi együttesnél, hogy a
pályára eső jelentős mennyiségű csapadékot elszivatytyúzzák, de ezen nem segített, hogy a mérkőzés előtt és
közben is szakadt az eső, így
még a mérkőzés lejátszása is
kérdésessé vált, de a játékvezető alkalmasnak minősítette a pályát.
A mérkőzés az időjárási
körülmények miatt kiegyenlített játékot hozott, hiszen
az éllovas érdiek sem tudták
sokat birtokolni a labdát.

Ennek ellenére az első tíz
perc számos helyzetet hozott, az érdiektől Kollega
Krisztián, Bozsoki Imre és
Mojzer György is veszélyeztetett, míg a túloldalon egy
távoli kísérlet mellett két lövésnél is játékba kellett avatkoznia Kertész Ferencnek.
Az első negyedóra után a
16. percben Kollega Krisztián beadására tökéletes
ütemben érkezett középen
Melczer Vilmos, akinek az
érdiek vezető góljához csupán bele kellett térdelnie a
labdába, hogy bevegye az
üres kaput (0–1).
Ezt követően azonban
megakadtak a helyzetek, a

GREENPLAN BALATONLELLE SE–ÉRDI VSE
0–2 (0–1)

Balatonlelle, 100 néző. V: Kubicsek (Vörös D., Rózsás)
Érdi VSE: Kertész F. – Pál Sz., Bozsoki, Csiszár, Németh G. V. – Koós,
Kónya B., Melczer (Kalmár, 86. p.), Gera D. – Mojzer (Balogh Á., 72.
p.), Kollega (Pintér N., 80. p.). Vezetőedző: Limperger Zsolt; Gól: Melczer (16. perc), Pál Sz. (66. p.).

vagdalkozásból jobbára
mezőnyjáték alakult ki, a
kapuk nem forogtak veszélyben, s csak az volt a
kérdés, melyik csapat hibázik bele a játékba. A játékrész hajrájában a hazaiak
kapusa, Bogdán Ádám védett nagyot, majd egy bal
oldali beadást Koós Gábor
fejelt fölé, végül Németh
Gábor lövését blokkolták a
védők, így a szünetig nem
változott az eredmény.
A fordulás után sem változott a játék képe, a pálya állapota pedig egyre rosszabb
lett, így jobbára a pontrúgások és ívelgetések után lehetett esélye a feleknek a gólszerzésre, s egy ilyen volt az
50. percben is, amikor Koós
Gábor bal oldali szabadrúgását kellett kitolnia a léc
alól Bogdánnak.
Aztán a 66. percben megduplázták előnyüket a vendég érdiek, amikor egy felívelt labdát Pál Szabolcs vett
le mellel, majd közelről lőtt a
kapuba (0–2). A kétgólos
előny ellenére is nagy erőket
mozgósított a listavezető a
különbség növeléséért, hiszen Kollega Krisztián, Mel-

Négyszer is az ob-döntő dobogóján

A hat érdi közül négyen is dobogón végeztek Hajdúszoboszlón
Eg y ezüst- és három
bronzérmet szereztek az
Érdi Spartacus fiatal birkózói a hajdúszoboszlói
diák egyes szabadfogású
diákolimpiai döntőn.
Az Érdi Spartacus hét
diák eg yes korcsoportú
birkózója harcolta ki a hajdúszoboszlói országos diákolimpiai döntőn való
részvételt szabadfogásban, miután korábban a területi döntőn Bori Richárd, Narancsik Bence,

Jakab Dániel, Gazsi Máté
és Gyenes Bence is győzött, Bákai Ferenc másodikként, Virlics Marcell
pedig bronzérmesként jutott az országos döntőbe.
A fináléban már nem sikerült aranyérmet szerezni
az érdieknek, ehhez legközelebb a 32 kilogrammos
Narancsik Bence állt, ám ő
végül ezüstérmet szerzett
súlycsoportjában. Mellette
Jakab Dániel az 50, Gazsi
Máté a 63, Gyenes Bence pe-

(Fotó: Érdi Spartacus/archív)

dig a 76 kilósok mezőnyében állhatott a dobogó legalsó fokára, míg a 29 kilogrammosok között Bori Richárd negyedikként zárt.
A diák I-es korosztály
után legközelebb a diák IIesek országos döntőjét november 23-án rendezik Kiskunfélegyházán, ahová az
érdiek közül az 54 kilós
Bokros Márk, a 32 kilós
Szenicza Nimród, illetve a
46 kilós M. Kovács Keve jutott be.
Q Domi

Hétgólos előnyben
az ÉRD
Hazai pályán 39–32-re győzte le az orosz HC Kuban
Krasznodart a női kézilabda EHF-Kupa harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén az ÉRD.

Pál Szabolcséknak a körülményekkel is meg kellett harcolniuk
(Fotó: Balogh István)

czer Vilmos, Koós Gábor és
Pál Szabolcs is helyzetbe került, de az adódó lehetőséggel
egyikük sem tudott élni.
A hajrában sem változott
az állás, az Érdi VSE megérdemelten szerezte meg a három pontot a kétgólos idegenbeli sikerrel, s nyolcmeccsesre nyújtotta veretlenségi szériáját.
– Annak köszönhetjük a
győzelmünket, hogy jobban
alkalmazkodtunk a körülményekhez. Attól függetlenül,

hogy játékra alkalmatlan
volt a pálya, voltak szép támadásaink és sok helyzetünk. A második félidőben is
végig uraltuk a játékot, így
megérdemelten nyertünk –
fogalmazott az Érdi VSE vezetőedzője, Limperger Zsolt.
Az Érdi VSE legközelebb
az NB III Nyugati csoportjának 15. fordulójában, november 17-én 13 órától a VLS
Veszprém ellen játszik az
Ercsi úti Sporttelepen.

kiegyenlített játékát követően a félidő utolsó tíz perce
kiválóan sikerült az érdieknek, akik Alexandra Nascimento cundergóljával léptek
el 17–14-re, majd a szünetre
Schatzl Natalie góljával
négygólos, 21–17-es előnnyel
vonult az ÉRD.
A fordulás után is jól jöttek ki az öltözőből Kiss Nikolették, akik Alexandra
Nascimento góljával a 40.
percben már 29–23-ra vezettek, s a fáradó oroszok is
egyre többet hibáztak, amelyet kihasználva akár kiüté-

ÉRD–KUBAN KRASZNODAR (orosz)
39–32 (21–17)

Érd, 1650 néző. V: D. Loncar, Z. Loncar (horvátok)
ÉRD: Janurik – Nascimento 8 (3), Kiss N. 8, Tóth G. 4, Szabó L. 6 (2),
Jerábková 5, Schatzl Natalie 3. Csere: Foggea (kapus), Kisfaludy 3,
Termány, J. Kovacsevics 2, Lavko. Vezetődző: Szabó Edina; Kiállítások: 6, ill. 8 perc; Hétméteresek: 5/5, ill. 3/1.

QQDomonkos Bálint

Kiss Nikoletta megszórta magát, nyolcat vágott a Krasznodarnak
ses győzelmet is arathatott
volna az ÉRD: a 48. percben
a Szabó Laura által értékesített hétméteresnél már
nyolc is volt közte (34–26),
ezt az előnyt azonban nem
sikerült tovább növelni a
foly tatásban. A Kuban
Krasznodar kozmetikázott
az eredményen, de az ÉRD
így is 39–32-re győzött.
– Nagy iramú mérkőzés
volt, ez látszik a gólszámon.
Nagyszerű mérkőzés volt,
szép dolgokat lehetett látni
mindkét oldalon. Örülünk a
győzelemnek, de pontosan
tudjuk, hogy ennek a pár-

harcnak messze nincsen
vége. Nagyon fogunk készülni a visszavágóra és az utolsó pillanatig küzdeni a továbbjutásért, amit nagyon
szeretne elérni a csapatunk
– fogalmazott a győzelmet
követően Szabó Edina.
– Nagy iramot mentünk,
hiszen nagy fizikális erővel
rendelkezik az ellenfél, ezért
szerettük volna mi diktálni
az iramot és ez az első félidő
második felében sikerült is,
amivel sikerült fárasztani is
az ellenfelet, úgyhogy gratulálok az egész csapatnak.
Remélem, elég lesz ez a hét-

(Fotó: Boros Sándor)

gólos előny, mert egy ilyen jó
csapat ellen hétgólos különbséggel nyerni nagyon
jónak számít, de nagyon fogunk küzdeni a következő
meccsen. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy
ilyen sokan kijöttek, mert
nagy segítség volt – nyilatkozta a mérkőzést követően
a nyolc gólt szerző érdi jobbátlövő, Kiss Nikoletta.
A csoportkörbe jutásért
rendezett párharc visszavágójára november 15-én,
18.30-tól kerül sor Krasznodarban.
QQDomonkos

RÖVIDPÁLYA

Rádupláztak a Pilisre
Tovább menetel a férfi kosárlabda NB II Közép A-csoportjában a VMG DSE, amely legutóbb, a bajnokság ötödik
körében a Pilis Basket együttesét ütötte ki 110–55-re.
A Szent Pál Akadémia elleni idegenbeli vereséget követően zsinórban negyedik hazai mérkőzését játszotta a
VMG DSE, amely eddigi mindhárom mérkőzését megnyerte
a gimnázium tornacsarnokában. Az aktuális ellenfél a tabellán tizenharmadik helyen
álló Pilis Basket volt, amely
eddig csupán a sereghajtó
BKG Prima Akadémia U18-as
együttesét verte hazai pályán, emellett a TF-BP SE-től,
a MAFC BME-től és a Szent
Pál Akadémiától idegenben
kapott ki.
A jó győzelmi esélyek mellett egy új játékos is debütált
az érdieknél, hiszen Kis Molnár Zoltán papírjai a múlt héten készültek el, így már ő is
pályára léphetett a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokában.
A korábbi NB I-es Pilis a
mérkőzés elejétől próbálta lassítani a játékot, de a jó lendülettel játszó hazaiak ezt nem
engedték, a kemény letámadásnak köszönhetően sok labdát szereztek, így már az első

A Kuban kezdte jobban a
csoportkörbe jutásért rendezett párharc első találkozóját, hiszen másfél perc alatt
kétgólos előnybe került, ez
viszont nem tartott sokáig,
Szabó Edina lányai pillanatok alatt eg yenlítettek.
Ugyan egy rövid időre ismét
meglépett kettővel az orosz
együttes, 9–6-os érdi hátrány után elkapta a fonalat a
házigazda, s Kiss Nikolett
révén előbb egyenlített, majd
Markéta Jerábková találatával átvette a vezetést is
(11–10). A következő percek

negyed végén tisztes különbséget alakítottak ki (24–10).
A második tíz perc során
sem változott a játék képe, a
sokkal jobb tempóban játszó
házigazda már a nagyszünetre eldöntötte a lényegi
kérdéseket, hiszen 56–21gyel fordult.
A harmadik és negyedik negyedre sem tudott felpörögni a
vendégegyüttes, amely a játék
minden elemében gyengébben
teljesített az érdieknél. A VMG
a harmadik negyedet tizenkét,
a negyediket nyolc ponttal
nyerte meg, ezzel összességében duplaannyi pontot termelt,
mint a Pilis és 110–55-re diadalmaskodott.
A mérkőzés legeredményesebb játékosa az első meccsén
kilenc triplát is a gyűrűbe sülylyesztő Kis Molnár Zoltán lett,
aki 29 ponttal zárt.
A VMG DSE az újabb sikerrel tapad a dobogósokra, a
4–0-lal álló éllovas Pénzügyőrre, illetve a szintén 4–1-es mérleggel álló Szent Pál Akadémia, Józsefvárosi KC kettősre.
QQ(débé)

Röplabda
A sereghajtó Közgáz SC junior vendégeként lépett pályára a női röplabda NB II Nyugat A-csoportjának 14. fordulójából előre hozott
mérkőzésen a Delta RSE Érd. A Delta az első szettet óriási különbséggel, 25:10-re nyerte meg. A második szett már szorosabban alakult,
de az érdiek ezt is behúzták 25:17-re, s a harmadik – utolsó – játszmában sem tudta megnehezíteni a Delta dolgát a Közgáz, hiszen ezt a
felvonást tíz ponttal nyerték meg Tátrai Zsanették.

Futsal
Fordulatos mérkőzésen ejtette ki az élvonalbeli budaörsi Aramis
SE-t a 5 Stars Érdi VSE a futsal Magyar Kupában. Varga László együttese Gáspár Tibor mesterhármasával és Kajdy Zekő góljával a második játékrész elején már 4–0-ra is vezetett, majd ugyan az Aramis
feljött egy gólra, de a hajrában negyedik gólját jegyző Gáspár Tibor
mellett Pintér Olivér is betalált. A mérkőzés utolsó percében ugyan
kozmetikázott az Aramis, ám a 5 Stars a 6–4-es hazai sikerrel búcsúztatta az élvonalbeli térségi riválist.

Tollaslabda
Bronzérmet szerzett női egyesben a norvégiai Sandefjordban rendezett, tízezer dollár összdíjazású nemzetközi pontszerző versenyen az érdi olimpikon tollaslabdázó, Sárosi Laura. A 27. szülinapját
november 11-én ünneplő érdi nevelésű sportoló a norvég esemény
első két mérkőzésén dán riválisokat vert, majd indiai ellenfele legyőzésével már az elődöntőbe jutott. A legjobb négy között azonban a
torna első kiemeltje, a kínai Thuy Linh Nguyen két szettben győzte le
a végül harmadik helyen végző Sárosi Laurát.

Karate
Csapatban és egyéniben is kitettek magukért az Érdi Kyokushin Karate SE sportolói a ceglédi kata országos bajnokságon, ahonnan
huszonegy érmet hoztak haza. A 23 érdi résztvevő az egyéni kategóriákban hét arany-, hat ezüst- és öt bronzérmet, valamint négy
negyedik és egy ötödik helyezést is elért, míg három csapat is indult,
akik egy első és két harmadik helyezést szereztek.
QQD. B.
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Tovább őrzi veretlenségét az Érdi VSE, amely az újonc
Balatonlelle SE vendégeként győzött Melczer Vilmos és
Pál Szabolcs góljaival 2–0-ra az NB III Nyugati csoportjának 14. fordulójában rendezett mérkőzésen.
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Lámpások és jó cselekedetek
Szent Márton napjához
sokféle hagyomány fűződik;
német nyelvterületen elterjedt szokás a fáklyás, lámpás felvonulás, amely a szent
emlékét őrzi és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt
juttatja el az emberekhez.
Érden is egyre több iskola,
óvoda szervez ilyen felvonu-

lást, amit a német nemzetiségi Marianum iskola honosított meg évekkel ezelőtt.
– A tanév során igyekszünk olyan emberek életével megismertetni a gyerekeket, amelyekből példát
meríthetnek. Ilyen Szent
Márton is: az alázatot, a szeretetet és a segítségnyújtást

A gyerekek apró lámpásokat készítettek az osztályaikban, ezzel világítottak hétfő este

igyekszünk átadni a gyerekeknek – mondta lapunknak
Takácsné Tóth Noémi, a
Marianum iskola igazgatója.
A készülődés már napokkal korábban elkezdődött; a
gyerekek apró lámpásokat
készítettek az osztályaikban, ezzel világítottak hétfő
este, miközben lassan, énekelve sétáltak az iskola udvaráról az újvárosi templomba a korán érkező novemberi
estében. A templom kivilágítva, nyitott ajtókkal várta
a gyerekeket: miután elhelyezkedtek, a hatodikosok
mesélték el Szent Márton
életét (német és mag yar
nyelven), előadva azt a történetet, amikor Márton Amiens kapujánál egy nélkülöző
koldussal találkozott, kardjával szétvágta a saját köpenyét, és az egyik felét a koldus hátára borította.
– Nagyon szeretem ezt az
ünnepséget, a lámpás felvonulást. Idén szerepeltem a
műsorban is – mondta lapunknak a hatodikos Dóri, aki nagyon jól ismeri Márton életét.
– Leghíresebb története a koldushoz kapcsolódik, de ismert az is, amikor a legenda

Az újvárosi templomban a hatodikosok mesélték el Szent Márton életét
(Fotók: Á. K.)

szerint a libák közé rejtőzött,
hogy ne találják meg és ne válasszák püspökké, de a libák
elárulták a gágogásukkal –
tette hozzá a kislány.
– Márton segítőkész volt,
felebarátait nagyon szerette. A lámpások, amiket gyújtunk ilyenkor, egy-egy jó
cselekedetet jelképeznek.
Ezeknek a lámpásoknak a
fényében keressük azokat,
akiknek seg íthetünk –
mondta a szintén hatodikos
Joli. Otthon is ünneplik a
Márton-napot: a család
együtt fogyasztja el a nagymama által készített libát.

Persze, nemcsak libát
esznek i lyen kor német
nyelvterületen, hanem eg y
különleges süteményt is, a
Weckmannt, ami eg y édes
tésztából készített, ember
alakú fig ura. A Pumukli
német nemzetiségi óvodában, a hétfői Márton-napi
rendezvényen ezt a süteményt is megkóstolhatták
a g yerekek, akik szüleikkel és az óvó nénikkel sétálták körbe a környező
utcákat, bevilág ítva lámpásaikkal az őszi szürkületet.
QQÁ. K.
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Szent Márton napján gyerekek, szülők és pedagógusok
– mintegy négyszázan – sétáltak hétfő este énekelve,
lámpásaikkal világítva az utat a Marianum iskola udvarától az újvárosi templomig.

