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Interjú Czabai Balázs természetvédővel

n 4–5. oldal

+36 23 523 103

415259

+36 30 455 54 74

Új szolgáltatóház a Bagoly utcában
A kétszintes épület alsó szintjén gyermekorvosi rendelő és fiókgyógyszertár működik majd,
és két védőnői szoba is helyet kap
itt. A felső szintre költözhet a két
háziorvos, illetve a körzeti megbízott. A 150 négyzetméteres tetőteret közösségi térként, galériaként
hasznosítja majd az önkormányzat – ismertette a terveket Bács
István alpolgármester (Fidesz–
KDNP), aki kérdésünkre elmondta azt is: az épülethez tizennyolc
állásos parkoló is tartozik majd.
– Bízom benne, hogy tavasszal
el tudjuk kezdeni a munkálatokat,
és jövő ilyenkor átadhatjuk az új
épületet. Ez a gyermekorvosi körzet jelenleg betöltetlen; pár napja
írtuk ki a pályázatot a praxisra.
Az ide érkező új gyermekorvos
már egy vadonatúj rendelőben
tudja majd megkezdeni működését – zárta szavait az alpolgármester.
n 7. oldal

Pluszkukák igényelhetők

Sportosztály a Gárdonyiban

Aranyos búcsú a ringben

Eddig kb. tizennégyezer család vette át a kukákat a
huszonegyezerből. Vannak persze olyanok is, akiknek
további gyűjtőedényekre lenne szükségük: ők a már
kiosztottak mellett igényelhetnek plusz szelektív kukákat is.
n 3. oldal

Az egyesületeknek gyakran gondot jelent, hogy a
sportoló hogyan tudja összehangolni az edzést a tanulással. Ennél az osztálynál elképzelhető, hogy nem
reggel nyolckor kezdődik az oktatás, és rugalmasabb
lesz az órarendjük.
n 17. oldal

Dobrádi Csilla könnyedén jutott a fináléba, miután az
elődöntőben elsőmenetes technikai KO-val verte ellenfelét, majd a döntő tízéves pályafutása utolsó négy
menete volt, ahol 5:0-ra nyert és lett ismét magyar
bajnok.
n 20. oldal
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Egyedi megjelenésű
LADA Jubileum széria.
Készletről, azonnal!

Variálható
ex trák,
testres zabo
tt
kényelem.

Idén 50 éves az AVTOVAZ. Ünnepeljen velünk és állítsa össze autója extra
felszereltségét. Válasszon készleten lévő személyautóink közül és kérje az
Ön igényeinek megfelelő plusz tartozékokat. A részletekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben!
LADA Sipos
2030 Érd, 6-os út 23 km · 2030 Érd, Iparos u. 34.
06 (30) 530-7140 · 06 (23) 521-630

416446

ladasipos.hu
A feltüntetett árak az áfát és regisztráció
ós adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • Vegyes
fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km). A fotó illusztráció.
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a hét témája

közérdekű

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a
Polgármesteri
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522313-as telefonszámon.

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

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-369es telefonszámon.

A képviselők fogadóórája
1. ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

10. KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-800-9079
 keri.mihaly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2. SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11. DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, minden
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra
között a Polgárok Házában.

3. MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
4. DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
5. TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

12. SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, a
Parkvárosi Közösségi Házban,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-986-8808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030)
 06-30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján
folyamatosan.
DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
PULAI EDINA (JOBBIK)
 06-70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen
minden szerdán 15–20 óra között
a Mária utca 22-ben.

A diákpolgármester fogadóórája
URBÁN JONATÁN, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn 15 órától, telefonos egyeztetés alapján

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 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

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

Több hulladékot gyűjtünk, de rosszul

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

Sikeres a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Érden: vannak olyan hónapok, amikor
a begyűjtött szelektív hulladék mennyisége
tízszerese a bevezetést megelőző időszakban leadottakénak. Problémát jelent viszont
az, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékban
nagyon magas a kommunális szemét aránya:
előfordul, hogy eléri a 37 százalékot is – mondta múlt szerdai sajtótájékoztatóján dr. Bács István
alpolgármester (Fidesz–KDNP).

BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 06-23-420-337; E-mail:
birosag@budaors.birosag.hu
Bírósági vezetők ügyfélfogadási
rendje: minden hónap első hétfőjén
9.00–11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján. A kezelőirodák
ügyfélfogadási rendje: hétfőn
9.00–12.00 és 13.00–15.30,
szerda-péntek 9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: minden hétfő
9.00–11.00. Illetékességi terület:
Budapest Környéki Törvényszék.
ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007,
06-23-365-041
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuIDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
vek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
Telefon: 06-23-375-185;
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
péntek 7.00–13.00.
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Plusz szelektív kukák igényelhetők

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

HATÓSÁGOK
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– A hulladék begyűjtését
végző ÉTH-nak ez hatalmas
pluszterhet jelent, két okból
is: egyrészt az oda nem való
szemét kirostálása pluszidőt
és ráfordítást jelent, másrészt anyagi kárral is jár.
Csökken ugyanis a szelektív
hulladék értékesítéséből
származó bevétel, a tárolási,
válogatási, raktározási,
majd elszállítási költségek
viszont nőnek – mutatott rá
Bács István, hozzátéve: a

fent említett 37 százalékos
arány országos átlagban is
nagyon rossz eredmény.
– Ezúton kérem a lakosokat, figyeljenek oda jobban a
szelektív edények feltöltésére. A kék fedelű kukába csak
papírt helyezzenek, a sárga
fedelűbe pedig műanyag csomagolási hulladékot – hangsúlyozta Bács István.
A hulladék elkülönített
gyűjtése, tárolása mindenkinek jogszabályban előírt kö-

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
12. § (4) A hulladékbirtokos (azaz a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a
birtokában van) a hulladékot a kezelésre történő elszállítás
érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és
gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon,
telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
(5) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a
hulladékbirtokost kötelezheti a hulladék meghatározott
anyagfajta vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtésére, a hulladék jellegének megfelelő csomagolására és
megjelölésére, továbbá arra, hogy az ilyen módon előzetesen válogatott hulladékot a gyűjtőnek, a közszolgáltatónak
vagy a hulladékkezelőnek átadja.

telessége, nemcsak Érden,
hanem az ország minden településén. Ez azokra is vonatkozik, akik nem vették,
illetve veszik igénybe a szelektív edényeket – ők műanyag zsákokban tehetik ki
a szelektív hulladékot. Érden sajnos az ingatlantulajdonosok egyharmada még
nem vette át a kék és sárga
fedelű edényeket.
– Az ÉTH azoknak is kiszállította a szelektív kukákat, akik ezeket nem tudták
elhozni a cég Sas utcai telephelyéről. Még így is csupán 70 százalék körül van a
kiosztott edények aránya,
ami azt jelenti, hogy tizennégyezer család vette át a
kukákat a huszonegyezerből. Szeretnénk azokat is
rászorítani valamilyen módon az edények átvételére,
akik nem jöttek el érte, és
nem is kérték a kukák házhoz szállítását. Vannak
persze olyanok is, akiknek
további g yűjtőedényekre
lenne szükségük: ők a már
kiosztottak mellett igényelhetnek plusz szelektív kukákat is. Ha a kék, illetve
sárga fedelű kukák megteltek, zsákolva is ki lehet tenni a papír-, műanyag és
fémhulladékot – hangsúlyozta az alpolgármester,
aláhúzva: a többletmennyiség elszállítása (amennyiben szelektíven g yűjtött
hulladékról van szó) nem
jelent pluszköltséget a lakosságra nézve.
Míg a kommunális hulladék közvetlenül a pusztazá-

Az ingatlantulajdonosok egyharmada még nem vette át a kék és
sárga fedelű edényeket
mori lerakóba kerül, a szelektíven gyűjtöttet az érdi
telephelyre szállítják a gépjárművek, ahol szétválogatják – tudtuk meg Szamek
Zsolttól, az ÉTH ügyvezető
igazgatójától.
– Sajnos, előfordul, hogy
ételmaradékot vagy állattetemet is beledobnak a kék,
illetve sárga fedelű edényekbe. Emiatt a szalagot, amely
mellett a válogatás történik,
le kell állítani, illetve fertőtleníteni. Ez nagy pluszköltséggel jár, az időkiesésről
nem is beszélve – jegyezte
meg az ügyvezető, aki kérdésünkre elmondta: annak
ellenére, hogy a begyűjtött
hulladékban sok a szemét,
az uniós programban meghatározott mennyiséget teljesíteni tudják.

– A probléma a pluszhulladékkal van. Sajnos, a zsákos
gyűjtéssel ellentétben a kukáknál nem látszik, hogy mit
helyeznek az edénybe, bár
ürítésnél a munkatársak
észrevehetik, hogy a szelektív hulladékba kommunális
szemét került. Ilyen esetben
nem kötelesek azt elvinni,
hiszen a törvényi szabályozás szerint tilos a szelektívhez másfajta szemetet tenni
– hívta fel a figyelmet Szamek Zsolt, hangsúlyozva: az
edények átvételénél minden
lakos kap, illetve kapott egy
írásos tájékoztató anyagot
arról, hogy milyen hulladékok helyezhetők el a szelektív kukákba; célszerű lenne
az ebben foglaltakat be is
tartani.
QQÁdÁm Katalin
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„A génjeimben hordozom a növények tiszteletét”

Élet a titkok kertjében
Közel 40 évig a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen dolgozott, öt esztendeig vezette
az Érdi Szociális Gondozó Központot, s mind
eközben elhivatott környezetvédő és az amatőr
művészek lelkes támogatója. A város természeti
értékeire éppúgy gondot visel, mint a saját tulaj
donú tölgyesére. Czabai Balázzsal beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Mielőtt felelevenítenénk
a Czabai-kert megmaradásának történetét, kérem, meséljen arról, miként került
Érdre!
– Kalandos és megrázó a
történetem. Szabadka ma is
egy soknemzetiségű város,
rengeteg magyar élt ott akkor, ahogy napjainkban is.
Ám a II. világháborúban,
1944-ben a német, majd a
szerb megszállás alatt rettenetesen felerősödött a szerb
nacionalizmus, s egyszerre
elkezdték üldözni a magyar
származású embereket. Különösen azok voltak veszélyben, akik magasabb pozíciót
töltöttek be a munkahelyükön. Márpedig édesapám a
helyi húsgyár egyik fontos
embere, vezetője volt. Kétéves sem voltam, amikor felfegyverzett szerb katonák
dühödten dörömböltek nálunk, majd berúgták a kaput,
berontottak a házunkba és
édesapámat keresték. A
gondviselésnek köszönhető,
hogy hiába dúlták fel az otthonunkat, őt nem találták.
Az történt, hogy ahogy jött
hazafelé a munkából, egy ismerőse elébe sietett és figyelmeztette: „Feri, haza ne
menj, mert ott vannak érted
a szerb katonák! Ki fognak
végezni! Menekülj, amerre
tudsz!” Ő pedig úgy, ahogy
volt, a kis aktatáskájával,
pénz és minden nélkül Mag yarország felé vette az
irányt. Valahogy át is jutott a
határon, de hosszú ideig nem
mert és nem is tudott életjelet adni magáról, olyan borzasztó állapotok uralkodtak
akkor.

– Önöket nem bántották
a felbőszült szerb katonák?

kat, Érden is gyakran jártak, s egyszer-egyszer a
tölgyfaerdő mellett vezetett
az útjuk, ami mindig megdobogtatta édesapám szívét,
hiszen a kényszerből otthagyott otthonára emlékeztette, ahol egy erdőszéli házban
éltünk. El is kezdett azon
gondolkodni, hogyan vásá– Nem, de kivették a szek- rolhatná meg.
rényből apám zsinóros öltönyét, felakasztották az ajtó– Az észszerűség szintjén
ra, minket pedig – nagy- ez szinte lehetetlennek tűnt,
anyámat, anyámat meg en- de a szerencse ismét mellé
gem – két oldalt odaállítottak szegődött. Miként szerezte
mellé, aztán az egyik parti- meg az ingatlant?
zán elővette a pisztolyát és
hét-nyolc golyót belelőtt a
– Nem hagyta nyugodni a
ruhába. Borzasztó volt! Ma is terve, s valahányszor erre
előttem van, mintha most is jártak, mindig el kellett menlátnám, s hallanám a golyó- ni az erdő mellett, hogy megzápor iszonyatos durranása- csodálhassa. A kkoriban
it! Szerencsére ennyivel „be- még nem volt így beépítve ez
érték”. Fizikailag ugyan nem a városrész, de körülötte
bántottak, de lelkileg telje- már kivágták a fákat, csak
sen összetörtünk. Máig nem ebben a kicsi szegletben matudtam szabadulni ettől a radt meg érintetlenül a tölrettenetes emléktől.
gyes. A tulajdonosa ugyanis
ragaszkodott a Hamzsabégi
– Mi lett az édesapjával? erdő utolsó maradványához.
Volt egy kis ház is az ingat– Másfél évig azt sem tud- lan közepén. Édesapám adtuk, egyáltalán él-e. Mint ké- dig kutatott utána, hogy vésőbb kiderült, Budapesten a gül megtudta, kié az erdő,
már korábban elmenekült majd személyesen is megkeszabadkai, vajdasági bará- reste dr. Diska Győzőt, aki a
toknál, ismerősöknél húzta fővárosban, az Áldás utcámeg magát egy ideig. Csuka ban lakott. Apám elmesélte,
Zoltán akkor a Honvéd utcá- milyen körülmények között
ban lakott, ő is befogadta, került Magyarországra, s
mint régi ismerősét. Édes- szomorúan tudatta azt is,
apám meg próbált minél hogy a családja még odaát
előbb a saját lábára állni, ragadt. Szeretne a szabadnem akart mások terhére kaihoz hasonló új otthont telenni, de közben ő sem tudta, remteni, ezért minden vágya
mi van a családjával, mi tör- ennek az érdi ingatlannak a
ténhetett azon a rettenetes megvétele. Azt sem titkolta,
napon. Eközben az orosz hogy nem tudja mindjárt kimegszállók már itt voltak fizetni, de ha megegyeznek,
Budapesten és a környékén, azonnal elkezdi a részletfis mivel édesapám jól beszél- zetést. Hogyan adjam el, hite a szerb nyelvet, az oroszt szen a házba betelepítettek
is megértette. Feltűnt neki, egy családot, s nem lehet
hogy a katonák nem tudnak őket kitenni onnan! – szaszót érteni a helyi lakosság- badkozott a tulajdonos. Nem
gal, ezért odament és fel- számít, nyugtatta az édesajánlotta a segítségét, hogy apám, ha igent mond, elkezlefordítja a párbeszédet. di fizetni az ingatlan árát.
Nem is sejtette, hogy ezzel Letette az addig félretett
állást is szerez magának! pénzét, s megígérte, hogy
Így került kapcsolatba egy minden hónapban hozza a
orosz parancsnokkal, aki részletek összegét. Mindez
felfogadta őt tolmácsnak. szóbeli megegyezésre, bárSokfelé elkísérte az oroszo- miféle szerződés nélkül tör-

„Számomra az önkéntesség természetes és fontos”
tént, s rendületlenül teljesítette is, amit megígért. A tulajdonost annyira megfogta
ez a becsületes hozzáállás,
hogy elfogadta az ajánlatot.
Fél év múlva az adásvételi
szerződést is megkötötték.
Igen ám, de az ott lakók nem
engedték be apámat, hiába
lobogtatta a hivatalos iratokat! Csak jó sokára, egy
ügyvéd segítségével költözhetett be a ház emeletére,
majd egy idő után sikerült az
„albérlők” kilakoltatása is.

– Ön mikor találkozott ismét az édesapjával?
– Már hároméves voltam,
amikor jött az üzenet, hogy
hol és mikor vár bennünket a
határ túloldalán. Csakhogy
korántsem volt veszélytelen
átkelni a fegyveres katonákkal őrzött határvonalon!
Édesanyám két kosárba begyömöszölte a legszükségesebb holmijainkat, majd
minden mást hátrahagyva,
útra keltünk az éj leple alatt.
A határt szerb katonák őrizték, ha szökevényt észleltek,
könyörtelenül rálőttek. Ez
volt a korai gyermekkorom
másik olyan megrázó eseménye, amely szinte beleégett az emlékezetembe.
Még ma is beleborzongok, ha
felidézem a történteket, s
olyan tiszta előttem a kép,
mintha ma történne. Hajnali
3–4 óra körül kellett a határ-
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ra érnünk, mert ez a legkritikusabb időszak az éjszakai
őrök számára, ilyenkorra
már elfáradnak, lankad a figyelmük. Másfél kilométeres
szakaszon sétált a határőr.
Amikor kissé eltávolodott,
nesztelenül osontunk előre.
Édesanyám a kosarakat cipelte, míg én az egyikbe belekapaszkodva követtem őt.
Kicsi voltam, de ösztönösen
megéreztem, hogy most szót
kell fogadnom, sejtettem,
hogy óriási veszélyben vagyunk. Nem nyafogtam, nem
sírtam, csak mentem remegve, szótlanul anyám mögött.
Hála Istennek, szerencsésen
átjutottunk, s Tompán már
várt ránk édesapám. Végtelenül boldog találkozás volt
ez a szüleim számára, én viszont idegenkedtem apámtól, hiszen majd két évig nem
találkoztunk! Nem ismertem
meg. Érdekes, a későbbiekre
már nem nagyon emlékszem
kisgyermekkoromból, de ez
a történet kitörölhetetlen
maradt.

– Mindjárt az érdi, erdei
házba költöztek?
– Á, dehogy! Édesapámnak még egy ideig harcolnia
kellett a jogos tulajdonáért,
addig hol itt, hol ott laktunk
albérletben, miközben a szabadkai javaink az akkori jugoszláv államra szálltak!
No, de sok küzdelem árán,
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végül csak sikerült elfoglal- het, korlátozott négyzetménunk a Radnai utcai ingat- terig. A mi ingatlanunk közel egy hektár, amely összelant is.
sen hét telket tett ki. A ren– Jól érezte magát az új deletnek megfelelően olyan
progresszív adóval sújtotkörnyezetben?
ták, hogy két-három év alatt
– Olyannyira jól, hogy in- gyakorlatilag kifizettük volkább a természetben bók- na az ingatlan árát vagy –
lásztam, semmint a könyve- ezt elkerülendő – el kellett
ket bújtam volna! Kamasz- volna adni. Utóbbira gondolként alig érdekelt a tanulás, ni sem mertem, féltettem a
az általános iskolát is kínke- fákat, ha ennyit kibírtak,
servvel végeztem el. Ezért nem hag yhatom cserben
apám beíratott Kalocsára a őket! Persze, az eszméletlen
kollégiumba, hogy ott szigo- mértékű adót sem tudtam
rú felügyelet alatt legyek és volna megfizetni, így az akleszokjak – ahogy ő mondta kori tanácselnökhöz fordul– a csibészkedésről. Mező- tam, volna-e valamilyen átgazdasági technikumban hidaló lehetőség az erdő
tanultam, de valóságos bün- megóvására, hiszen ez a tetetésként éltem meg a be- rület valóságos oxigéngyár
zártságot, zavart a kötött ennek a lakóövezetnek! Azt
napirend. Végül mégis sike- javasolta, próbálkozzam a
rült leérettségiznem, s én nemrégen megalakult Terennyivel meg is elégedtem mészetvédelmi Hivatalnál.
volna, de édesapám nem. Ő Írjam le, hogy ez egyedüli –
ragaszkodott hozzá, hogy to- dr. Kubassek János geográvábbtanuljak. Hadd menjek fus szavaival élve – „relikinkább dolgozni, kérleltem. tum” itt Érden. Akkorra már
Erre beadott egy kórház sokan meglátogatták, közkonyhájára mosogatófiúnak. tük országosan ismert szakJól sejtette, hogy az óriási, emberek is jártak nálam,
600 literes üstök súrolása mindenki csodálattal járta
közben előbb-utóbb csak körbe a tölgyest. Meg is írmegjön az eszem! Fél év sem tam a kérvényeimet, s eltelt bele, beadtam a dere- küldtem, ahová csak lehekam, s vállaltam inkább a tett, még Kádár Jánosnak is,
továbbtanulást. Azóta is de vagy nem válaszoltak,
örülök, hogy így tettem, mert vagy elutasítottak. Két-háaz Egészségügyi Főiskolán rom év után eldöntöttem,
nemcsak diplomát szerez- nem várok, hanem szemétem, hanem megismertem a lyesen járok utána, hol
későbbi feleségemet is, aki- akadt el az ügy.
vel már 36 éve boldog házasságban élünk. Ő a Szent
Imre Kórházban helyezkedett el, s a mai napig is ott
dolgozik mint higiénikus.
Engem pedig felvettek a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Mivel pénzügyi területtel is foglalkoztam, a munka mellett meglett a közgazdasági diplomám is. A Semmelweis egyetemen 38 évig dolgoztam,
majd megpályáztam és öt
évre elnyertem az Érdi Szociális Gondozó Központ vezetői tisztségét.

kérelem elbírálása, legalább
a horribilis telekadót nem
követelték rajtam. Kiderítettem, hogy a Pest Megyei Városházára került a beadvány. Többször is bementem,
de szóba sem álltak velem.
Nem esett jól, de eldöntöttem, nem állok meg félúton.
Addig jártam a nyakukra,

nám, de sikerült rátalálnom
egy erdészre, aki megértette a szándékaimat, nem söpörte le asztaláról a beadványomat, hanem megtette,
amit tudott. Így lassan sínre
kerül az ügyem. Szerencsére, amíg folyamatban volt a
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mel adtam s adok helyet a
művészeti civil szervezeteknek, mert az ő tevékenységüket is éppoly fontosnak
érzem, mint a természetvédelmet. Jómagam ug yan
nem vagyok szerző, de csodálattal szemlélem, hallgatom a lelkes alkotókat. Csak
addig érzem jól magam egy

A Czabai-kertet negyven éve nyilvánították természetvédelmi területté
míg végül bejutottam a mezőgazdasági osztályra, s ott
találkoztam azzal az erdőmérnökkel, aki nemcsak leporolta a beadványomat,
hanem kezébe is vette az

– Nemcsak ezt a kis tölgyes erdőt, hanem a termé- Czabai Balázs az Alkotni KÉK nyári művészeti tábor résztvevőivel a
szet szeretetét is megörököl- tölgyfák árnyékában
te az édesapjától. Az egyedülálló parkvárosi ingatlan
– Ettől felgyorsultak az ügyet. Személyesen is megtekintette a tölgyest és elispedig 40 éve elnyerte a ter- események?
meréssel szólt róla. Ám hiámészetvédelmi terület minősítést. Sokat küzdött érte?
– Azt azért nem monda- ba írta meg az előterjesz– Rengeteget. Hét évem
ment rá, de a legreménytelenebb pillanatokban sem adtam fel! A 70-es években
született egy rendelet, hogy
mindenkinek egy lakó- és
legfeljebb egy üdülőtelke le-

is őrzöm és nagy becsben
tartom őket! Arra is büszke
vagyok, hogy később Madárbarát kertté is avatták a tölgyest, hiszen számos madárfaj fészkel itt. Odúkat,
itatókat, madárbarát kuckókat helyeztem ki, s évente
rengeteg gyermek és felnőtt
is ellátogat hozzánk. A ka-
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tést, hosszú hónapokba telt,
mire a Pest Megyei Tanács
végre napirendre tűzte és
elfogadta, hogy a Czabaikert elnyerje a természetvédelmi terület címet. A táblákat maga az erdőmérnök, dr.
Balázs István adta át, azóta

punk mindig nyitva áll az
érdeklődők előtt. Van, hogy
egy-egy évben 4–5 ezren is
megfordulnak nálunk.

– Mikor kapcsolódott be a
Természetvédő Egyesület
munkájába?
– Talán egy évtizeddel ezelőtt, Bartos Csilla vezetése
alatt kezdődött el egy olyan
intenzív munka, amikor rengeteg elhivatott, lokálpatrióta szakember is csatlakozott
hozzánk. Hosszasan sorolhatnám azon természetbarátok névsorát, akik időt és
fáradságot nem kímélve, keményen dolgoztak azért,
hogy felhívják a figyelmet
Érd természeti kincseire. A
Czabai-kert volt az első,
majd természetvédelmi terület lett a Fundoklia-völgy, a
Beliczay-sziget és a Kakukkhegy. Meggyőződésem, hogy
sokan civilként is hajlandóak a természeti értékek megóvásáért dolgozni, de a valódi eredményekhez a város
támogatása is kell. Számomra az önkéntesség természetes és fontos. Talán a génjeimben hordozom a növények
tiszteletét és szeretetét és a
közösségért való munkálkodásról sem tudok, s nem is
akarok lemondani! Számomra így kerek az élet. Öröm-

közösségben, amíg látom a
segítőkészséget, az egymás
iránti tiszteletet. Ha ez
nincs, ott nekem sincs helyem! Ug yanakkor az a
meggyőződésem, hogy nélkülözhetetlen a felnövekvő
nemzedék környezetvédelemre való nevelése, ami
nemcsak a pedagógusok,
hanem a szülők feladata is.
Gyermekkorban kell elsajátítani a természet tiszteletét,
megbecsülését, a környezettudatos életmódot. De nekünk kell a kicsinyeket arra
nevelni, hogy ne dobálják
szerteszét a szemetet, gondozzák a növényeket, szeressék és védjék az állatokat, s óvják a természeti értékeinket! Mi felnőttek járjunk elöl jó példával! Fontosnak tartom, hogy a fiatalok
megismerjék a helyi védett
és oltalom alatt lévő területeket, s ez iskolai kirándulásokkal, kihelyezett oktatással könnyen megoldható. Érdemes nekik bemutatni,
mennyi szeméttől szabadítjuk meg a természetet a szelektív hulladékkezeléssel,
vagy azt, honnan és hogyan
jutunk tiszta ivóvízhez.
Szükségesnek tartom, hogy
a városban élő gyermekek
jól ismerjék a saját környezetüket, s kell hogy tudják,
mivel büszkélkedhet Érd!
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HÍRHASÁB

Elégedettségmérés
Az Érd és Térsége Víziközmű
Kft. 2016 őszén is fogyasztói
elégedettségmérést végez
tisztelt felhasználói körében.
Teszt alapú kérdőívünkben
megkérdezzük felhasználóinkat ügyintézéseik során
gyűjtött tapasztalataikról, illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos elvárásaikról. A mérés

célja

szolgáltatásaink

ügyfélközpontúságának növelése és tájékoztatásaink
minél gyorsabbá és közérthetőbbé tétele.
A mérésben 2500 db kérdőívet küldünk ki papír alapon,
véletlenszerűen kiválasztott
felhasználóinknak. A honlapon is megtalálható kérdőívünket minden felhasználónk kitöltheti és elektronikus formában eljuttathatja
hozzánk véleményét.
A kérdőív kitöltésére 2016.
november 2. és 2016. november 25. között van lehetőség.
A

fogyasztóelégedettségi

kérdőívünk anonim és 10
perc alatt kitölthető ügyfélszolgálati irodánkon, illetve
honlapunkon: www.erdivizmuvek.hu.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Részönkormányzat
Az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat 2016. november 14-én (hétfőn) 17
órától a volt II. Lajos Általános
Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.)
tartja a következő ülését,
amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Antunovits Antal elnök

Közmeghallgatás
Az Érdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közmeghallgatást tart 2016. november
17-én, csütörtökön 17 órától
a Szepes Gyula Művelődési
Központ

3-as

termében

(2030 Érd, Alsó utca 9.).

közélet

közélet
Az emlékezés napja

Új szolgáltatóház épül

„Kötelességünk a szabadság megőrzése”

Költözik a Bagoly utcai rendelő

A nemzeti gyásznapon, november 4-én az 56osok terén, a Megtorlás emlékművénél koszorúzással és néma főhajtással emlékeztek az érdiek
az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. Ünnepi beszédet Tóth Tamás alpolgármester mondott.

Hamarosan szolgáltatóház épül a Fehérvári–
Bagoly utcák sarkán: a
kétszintes plusz tetőteres épületbe orvosok
és védőnők, a körzeti
megbízott, illetve
gyógyszertár és galéria
költözik majd.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc elfojtásának, a szovjet csapatok egykori bevonulásának 60. évfordulóján városunk önkormányzata megemlékezést
tartott az 56-osok terén.
Nemzeti imánk, a Himnusz a
Szirmok Pedagógus és Városi Női Kar előadásában csendült fel. Ezt követően Márai
Sándor Mennyből az angyal
című versét mondta el Kántor Flórián, a Vörösmarty
gimnázium tanulója.
A hat évtizeddel ezelőtt
történteket Tóth Tamás alpolgármester idézte fel, aki
személyesen is átélte az
1956-os forradalom napjait.
– Ahogy mentünk végig a
Dózsa György úton a Gorkij,
ma Városligeti fasor irányába, azt láttuk, hogy a szovjet
katonák dermedten álltak a
követségi épületek előtt,
mert nem tudták mire vélni a
nemzeti zászlók alatt felvonuló, éneklő, s „Ruszki damoj” kiáltásokkal felvonuló
tömeget. A Rádiónál már állt
a harc, provokálták a népet,
s a nép válaszolt rá” – emlékezett az alpolgármester,
majd így folytatta: Végighar-

colta ez a nemzet a tizenkét
napot. Elszántan, bátran és
becsülettel küzdöttek, szívükben a szabadság reményével.
Aztán november 4-én jött a
szörnyű terror, s akkor még
csak nem is sejtettük, mekkora terrorral kell szembe-

Az egybegyűltek elhelyezték koszorúikat és mécseseket gyújtottak a
Megtorlás emlékművénél
néznünk! Páncélosok százai
vonultak föl-alá a körúton, az
Andrássy úton és a város
más részein is, s lőttek mindenre, ami az útjukba került.
Dermesztően félelmetes volt,
hogy a páncélosokkal kellett
szembeszállni, de a rettegést

Zöldjárat
A zöldhulladékot az ingatlantulajdonos 0,5 m3-t
meg nem haladó mennyiségben, zsákban
vagy legfeljebb 1 méteres darabokra vágva és
kötegelve helyezheti az ingatlan elé, az ütemtervben feltüntetett időpontban. Az ingatlanok
elé zsákban kihelyezett zöldhulladék, kötegelt
fanyesedék gyűjtése és elszállítása minden érdi
ügyfélnek díjmentes. A zsákok száját nem kell
bekötni, mert alkalmanként ellenőrzik, hogy
valóban leveleket és gallyakat tartalmaznak-e.
A gyűjtés ütemtervét lapunkban hetente nyomon követhetik utcákra lebontva.
Bíró u. Bölömbika u. Cankó
u. Cinke u. Csalogány u. Csér
Arany J. u. Bagoly köz. Ba- u. Csíz u Csóka u. Damjanich
goly u. Báthory I. u. Berzse- J. u. Daru u. Deák F .u. Délinyi D. u. Bethlen G. u. Bibic u. báb u. Díjnok u. Dobó I. u.
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feloldotta a szabadság utáni
vágy. Nagyon sokan napokig
harcoltak a túlerővel szemben. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, hogyan is volt
remény e reménytelen küzdelmükben, de amíg éltek s
lőni tudtak, harcoltak.
Akkor még nem tudtuk,
hogy a terrornak ez csak a
nyitánya, mert ezután a
szovjetek magyar csatlósai
átvették a hatalmat és rettenetes bosszút álltak. Boszszút álltak azért, mert látta
a nép, milyen hitványak.
Mert látta a nemzet, hogy
semmirekellő hazaárulók, s

csak idegen páncélosok százainak, repülőinek és ágyúinak fedezete mellett tudtak
hatalomra kerülni – húzta
alá Tóth Tamás, aztán sorolta a fájdalmas adatokat:
Nég yszáz halálos ítéletet
hoztak, 225-öt végrehajtotEllenőr u. Elnök u. Előadó u.
Elöljáró u. Emil u. Ercsi út
Erkel F. u. Eszperantó tér
Fácán köz Fácán u. 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

tak. Napokig, hetekig, hónapokig voltak emberek a siralomházban, várva a véget,
nem tudván, hogy kegyelmet
kapnak-e vagy végrehajtják
az ítéletet. Több ezer embert
hosszú börtönbüntetésre
ítéltek. Tízezreket börtönre
vagy internálásra küldtek, s
250 ezer körül van azon magyaroknak a száma, akik
menekülni kényszerültek a
hazából.
A mai napig nem tudjuk,
pontosan hány halálos áldozata volt a szabadságharcnak. A legvalószínűbb adat
2500. Köztük volt, aki fegyverrel harcolt, s olyan, aki
éppen egy vekni kenyérrel a
hóna alatt vagy épp egy üveg
tejjel a szatyrában ment,
hogy gondoskodjon a családjáról – így érte a golyó, s ott
halt meg az utcakövön –
mondta beszédében az alpolgármester.
Jelenünket értékelve kifejtette: bár 1989-ben vértelenül zajlott le a hatolomátvétel, annak korábbi urai nehezen engedték azt ki a kezükből. Kétszer kellett kétharmados többséggel győzni,
hogy megtanulják: a nép a
szabadságot választja. Nem
kér semmiféle terrorból, erőszakból! Zárásként hangsúlyozta: Most, amikor nemzetünk hősei előtt némán fejet
hajtunk, ne felejtsük el, hogy
nekünk kötelességünk e szabadság megőrzése!

Az elmúlt évek folyamatos
fejlesztéseivel valamennyi
háziorvosi rendelő megújulhatott Érden, két kivétellel:
ezek az ófalusi és a Bagoly
utcai létesítmények. Most
azonban pozitív fejlemények
várhatók e két rendelő tekintetében is.
Mint Bács István alpolgármester múlt szerdai polgármesteri sajtótájékoztatóján
elmondta, az ófalusi rendelő
az elavult műszaki állapota
(gázkonvektoros fűtés, régi
palatető, vizesedő falak) miatt teljes felújítást kell végezni az épületen, amit a Modern
Városok program keretéből
szeretne megvalósítani a város vezetése.
– Mivel a komplett tetőszerkezetet cserélni kell, télen már nem, hanem várhatóan tavasszal, kora nyáron
kezdünk hozzá a munkálatokhoz – mondta az alpolgármester.

Az épület állapota mostanra szinte teljesen leromlott
matosan penészesek, feláznak, hőszigetelés nincs az
épületen.
– Erre az ingatlanra többet költeni nem érdemes – kiszolgálta az idejét. A Modern
Városok program keretében
új szolgáltatóházat szeretnénk létrehozni a Bagoly és
a Fehérvári út sarkán, a régebbi egység helyén, ahol
körzeti megbízotti iroda, virágbolt és gyógyszertár működött korábban – jelentette
be az alpolgármester, aki
beszámolt a részletekről is.
Mint elmondta, az ingatlant meg vásárolták, és a
szomszédos önkormányzati
ingatlannal történő telekegyesítést elindították, és
hamarosan aláírják a tervezői szerződést is.

tünk már, és elkészültek a
tanulmánytervek is: a kétszintes épület alsó szintjén
gyermekorvosi rendelő és fiókg yóg yszertár működik
majd, és két védőnői szoba is
helyet kap itt. A felső szintre
költözhet a két háziorvos, illetve a körzeti megbízott. A
150 négyzetméteres tetőteret közösségi térként, galériaként hasznosítja majd az
önkormányzat – ismertette a
terveket Bács István, aki
kérdésünkre elmondta azt
is: az épülethez tizennyolc
állásos parkoló is tartozik
majd.
– Bízom benne, hogy tavasszal el tudjuk kezdeni a
munkálatokat, és jövő ilyenkor átadhatjuk az új épületet. Ez a gyermekorvosi kör-

QQBálint Edit

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.

Az új szolgáltatóházban háziorvosi rendelők, gyógyszertár, védőnői szobák, körzeti megbízotti iroda és
közösségi tér is helyet kap majd
A Bagoly utcai rendelő
ugyan nem túl régi, hiszen a
’90-es évek elején húzták fel,
de mivel könnyűszerkezetes
technológiával épült, állapota mostanra szinte teljesen
leromlott: a falak a szükséges kezelések ellenére folya-

– Ez elég hosszú előkészítő
munka eredménye, hiszen
már júniusban kiválasztottuk a tervezőirodát, és elkezdtük keresni a megfelelő
megoldást a szolgáltatóház
létrehozására. Az illetékes
hatóságokkal is egyeztet-

zet jelenleg betöltetlen; pár
napja írtuk ki a pályázatot a
praxisra. Az ide érkező új
gyermekorvos már egy vadonatúj rendelőben tudja
majd megkezdeni működését – zárta szavait az alpolgármester.
n ÁdÁm K.
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Újrafúrják az artézi kutat
Pár héttel ezelőtt hatalmas munkagépek
vonultak fel Érd-Ófaluban, ahol elkezdődött
a régi, romos kút megújítása. A munkálatokat
azonban kútfúrással indították, mert nemcsak
a vízvételi helyet korszerűsítik, hanem új, korróziómentes csöveken érkezik majd az egészséges, kristálytiszta víz.
Ófalu lakossága régóta
várja népszerű artézi kútjának megújítását. Pár évvel ezelőtt jótékonysági
koncertet is szerveztek az
elöregedett, romossá vált
vízvételi hely korszerűsítésére. Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy a közkút megújítására összegyűjtött hárommillió forintot a város saját forrásból
kiegészíti és átépíti a régi
kutat, valamint kulturált
környezetet teremt a környékén.

az Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat elnöke, hozzátéve, hogy a környéken élőknek nem kell
aggódniuk, a mintegy 20
méternyi magas fúrószerkezet nem veszélyes, hiszen
nyolc kötéllel is ki van biztosítva és az előírásnak
megfelelően dolgoznak ott
a szakemberek.
A munkálatok befejeztével pedig ugyanolyan mélységből, de korróziómentes,
biztonságos fémcsöveken
keresztül érkezik majd a

A mintegy 20 méter magas fúrószerkezet nem veszélyes, nyolc kötéllel van biztosítva
Időközben, a Termál bezárását követő szakvizsgálatok eredményei kimutatták, hogy a kúthoz vizet
szállító, sok évvel ezelőtt lefektetett vascsövek – leginkább a rendszeres bevizsgálás és karbantartás elmaradása miatt – elöregedtek,
elrozsdásodtak és meglehetősen szennyezik a föld mélyéből érkező artézi vizet.
– Ezért volt szükség az
újrafúrásra, amelyhez a napokban a Római úton, az
egykori Haba ház telkén
hozzáláttak a szakemberek. Mint kiderült, a mostani kút mellett azért nem
kezdhették meg a fúrásokat, mert nem volt helye
sem a munkagépeknek,
sem annak a közel 10 köbméteres
medencének,
amelybe a talajvizet szivattyúzzák a munkálatok
során. Ennek ellenére a
megszokott helyen juthatnak majd hozzá a gyógyhatású vízhez – tudatta lapunkkal Antunovits Antal
önkormányzati képviselő,

mélyből felhozott víz a kifolyóba. Jelenleg a próbafúrások folynak, amelyek során
már körülbelül félszáz méterig eljutottak, de mintegy
300 méterig is le kell fúrni
ahhoz, hogy a 240 méternyi
mélységből felhozzák a jó
minőségű artézi vizet. A
csövek és a kifolyó rekonstrukcióját követően hozzálátnak a vízvételi hely korszerűsítéséhez, szépítéséhez is.
Ágó Mátyás főépítész
tervei alapján egy könnyűszerkezetes fatetőt kap
majd az új kút, amit ülőpadokkal is ellátnak és parkosítják a környezetét. Az ófalusi artézi kút rekonstrukciójának teljes bekerülési
költsége meghaladja a 70
millió forintot. A kivitelezést a közbeszerzési eljárás és az engedélyeztetések némileg hátráltatták,
de ha az időjárás engedi,
hamarosan egy szép új létesítmény várja majd a gyógyhatású vízre szomjazókat.
nQBÁlint Á.

kultúra

Presser Gábor érdi koncertje elé

Jégmadár, pillangók és vadvirágok

Egzotikus fotók Érdről
Még egy hétig megtekinthető a Szepes Gyula
Művelődési Központban Sebők Ferenc Érd védett
természeti értékei című fotókiállítása, amely a közelünkben megtalálható növény- és állatvilágba
nyújt némi betekintést.
– Sok helyen jártam már
az országban fotózás céljából. Most meg szeretném mutatni, hogy itt Érden is sok
védett természeti érték található. Vannak, amelyekkel
a kertekben is találkozha-

tunk és vannak, amelyek miatt ki kell mozdulni a Fundoklia-völgybe vagy a Beliczay-szigetre – vallja Sebők Ferenc, aki még az egyetemi évei alatt ismerkedett
meg a fotózással, majd ki-

Széncinege. Időnként a „talált” témából lesznek a legsikeresebb képek

sebb kihagyás után 2013 óta
ismét visszatalált a fényképezés öröméhez. Tavaly pedig csatlakozott a helyi Duna-Art fotóklubhoz.
Októberben megnyílt kiállításán 40 nagyszerű természetfotót láthatunk. Vannak
köztük igazi ritkaságok is,
de a felvételeken látható fajoknak csaknem felével bárki találkozhat Érden a saját
udvarában is. Sebők Ferenc
elárulta: bár legtöbb esetben
megtervezi, mit szeretne
fényképezni és már konkrét
céllal indul el fotózni, mégis
igen gyakran az alkalom
szüli meg az alkotást.
– Mi, akik itt élünk, s nap
mint nap járunk-kelünk a városban, nem figyelünk azokra a természeti csodákra,
értékekre, amelyek körülvesznek bennünket. Ráadásul a fényképek jó része nem
is valamiféle „egzotikus”,
távoli helyen vagy az érintetlen természetben, hanem a
saját kertünkben készült –
hangsúlyozta a fotográfus,
hozzátéve, hogy egyáltalán

A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművész,
zeneszerző, zongorista és énekes a jövő héten
Dalok régről és nemrégről címmel városunkban
koncertezik. A legendás Locomotív GT együttes tagja, a Vígszínház zenei vezetője, a magyar
könnyűzene kiemelkedő alakja szerzői estként
aposztrofálja a vele való rendkívüli találkozást,
amelyet már Magyarország számos nagyvárosában láthattak a rajongói, de nem volt belőlük
kettő egyforma!

Reggel. „Egyáltalán nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy észrevegyük, mennyire szép és izgalmas ez a világ”
nem kell messzire mennünk
ahhoz, hogy észrevegyük,
mennyire szép és izgalmas
ez a világ!
Magyarországon például
közel 170-féle lepke megtalálható, de a pillangók közül
csak négy él meg itt, viszont
Sebők Ferencnek már sikerült három faját lencsevégre
kapni. Sokan például azt
sem tudják, hogy a jégmadár
is megél a vidékünkön.
Egyik csodaszép példányát
az érdi Duna-parton, a Be-

liczay-szigeten örökítette
meg.
Azt is megtudtuk, időnként a „talált” témából lesznek a legsikeresebb képek.
Megesett, hogy épp tarkalepke-vadászatra indult, de
végül egy farkas almalepke
került lencsevégre, amelyet
ráadásul már három éve szeretett volna megörökíteni.
Sebők Ferenc fotókiállítása november 15-ig tekinthető
meg a művelődési házban.
QQBálint E.

– Szeretek filmzenét, színházi kísérőzenét, balettet
írni... de a dalírástól sehogy
sem lehet engem eltéríteni, a
végén mindig oda lyukadok
ki. Zeneszerző vagyok, aki
néha elénekli a dalait” – vallja az érdemes művész, aki
hosszú pályafutásának
majdnem minden fejezetéből
idéz majd egy keveset, de
nemcsak a jól ismert dalokat
játssza, hanem kis történeteket is mesél hozzá.
Az érdi koncert exkluzivitását tovább fokozza, hogy az
általa is nagyra becsült vendége Szabó Tamás szájharmonika-művész, aki tizenéves korában még grafikusnak készült, papagájtollas

micisapkát viselt és 153 forintért vette élete első szájharmonikáját.
Presser Gábor egy korábbi interjúban elárulta: eddigi
pályafutása során csaknem
650 dalt írt. Közülük jó néhány csupán vázlatban maradt meg, de akadt olyan is,
amely „nem ütötte meg a
mércét”, így a fiók legmélyére került. Azt mondta, nehéz
meghatározni, mi teszi sikeressé a dalszövegírót. Némelyeknek víziói vannak, mások a saját élettapasztalataikat írják ki magukból, de ő
maga se zenét, se dalszöveget nem tud magyarázni, de
nem is látja értelmét, mert
egyedül a közönség dönti el,

miből lesz sláger, mit hallgat
szívesen.
Közel 35 éve ír másoknak
dalokat, s ilyenkor annak az
előadónak a bőrébe kell belebújnia, akinek a dal készül.
Még soha nem passzolta át
másnak a konkrét személynek készült szerzeményt.
Más kérdés, hogy később a
dal is elkezd önálló életet élni
és egyes szerzemények átkeverednek másik előadóhoz.
Példaként említette a legendás Ringasd el magad című
slágert, amelynek 134 feldolgozását regisztrálták.
Koncertjein soha nem játszik egy dalt kétszer ugyanúgy, mert őt a közönsége is
megihleti. Úgy fogalmazott:
akik a koncertjére eljönnek,
tudják előre, hogy egy interaktív műsor vár rájuk, s a
színpadon újraszületnek a
dalok. Nem szokta előre öszszeválogatni az elhangzó
szerzeményeket, hallgatóságának rezdüléseit, reakcióit
figyelve válogat a meglehetősen gazdag szerzői anyagából.
Presser Gáborral november 18-án találkozhatnak az
érdi rajongók.
n BE

Ifjú tehetségek mutatkoztak be a Szepesben

416198

A kiállítók közös erénye a hitelesség és az őszinteség, így képzettségtől függetlenül érint meg
minket bárki igazsága és eredetisége – hangsúlyozta a fiatalok szemléjét megnyitó beszédében
Jónás Csongor tervező grafikusművész, a zsűri
elnöke.
Hat év kihagyás után a
Szepes Gyula Művelődési
Központ ismét lehetőséget
biztosított az érdi fiatal alkotóknak a bemutatkozásra.
Az idei csoportos tárlaton
huszoneg y képzőművész

munkáját láthatják az érdeklődők.
– Az egyéni alkotói világok találkozása, a vizuális
világok esetleges hasonlósága és különbözősége jellemzi az idei kiállítást. Játékos-

ság és komolyság, fájdalom
és öröm, valóság és fantázia,
s még hosszasan sorolhatnánk a keretbe került festmények, grafikák és fába
faragott formák adta érzéseket. Nekünk pedig örömteli
az alkotók sokoldalúsága, s
a velük való találkozás – fogalmazott a telt házas megnyitó résztvevőit köszöntve
Lukács Orsolya művészeti
menedzser, a Mustra ötletgazdája és szervezője.
Jónás Csongor tervező
grafikusművész, a zsűri el-

Az egyéni alkotói világok találkozása, a vizuális világok esetleges hasonlósága és különbözősége jellemzi az idei kiállítást

nöke azzal indította megnyitóbeszédét, hogy a munkákat megtekintve sok átfedést tapasztalt az alkalmazott művészet és az inkább
díszítő festészet között. Ezt
pozitívumként értékelte,
mert azt mutatja, hogy a két
világ képes hatni egymásra,
s napjainkban is egyre többen ötvözik ezt a két fajta
látásmódot. Grafikusként és
festőként pedig jól tudja,
hogy az egyik oldalon a piaci elvárás, a másikon pedig
az alkotói szabadság áll, s a
kettő ritkán vagy alapvetően nem találkozik egymással. Biztató, hogy ezen a
szemlén mégis sokan megugrották ezt az akadályt. A
fiatal alkotók roppant színesen és változatosan oldották
meg saját világuk kifejezését.
A Mustrának vitathatatlan
előnye, hogy megvalósította
azt a közös platformot, amelyen a hivatásos képzőművészektől kezdődően, az úgynevezett „vanabi” művészeken át, a teljesen autodidakta, csak lelkes amatőrnek
számító alkotókig, vala-

szerzői estje

Dalok régről és
nemrégről
Vendég: Szabó Tamás
Jegyek vásárolhatók 4000–5500 forint
közötti áron a művelődési központban

Társkereső
Iroda
nyílt
Érden.

Fotó alapján portré készítését vállalja
Már most gondolj a karácsonyra
Egyedi ajándék kihagyhatatlan lehetőség

Elérhetőségeink: 06 20 32 48 435
margittai.studio@gmail.com
A portrék grafittal, pasztellkrétával
vagy szénnel készülnek.
A5-ös 3990-Ft, A4-es 4990-Ft.

A tárlat november 30-ig megtekinthető a Szepes galériában
mennyien egyazon kiállítás
résztvevői lettek. Ez azért is
óriási dolog, mert a saját
presztízsüket féltő, a fejlődésüket szem előtt tartó professzionális művészek korántsem lelkesek, ha amatőrökkel kell együtt mutatkozniuk. Itt Érden azonban, valamiféle csoda folytán, a laikusok jól megférnek a hivatásos alkotók mellett, és ez
fordítva is igaz. Természetesen jó néhány kiállító esetében felmerült, hogy itt-ott
még nélkülözhetetlen a pár
éves művészeti stúdium, de
az irány jó – árulta el a zsűri
elnöke. A nyílt zsűrizés pedig lehetőséget kínált a konzultációra, s ezáltal irányt,
támpontot kaphattak az alkotók a továbblépéshez.

Ezen a szemlén tehát két
külön világhoz tartozó – a
tehetséges autodidakta és a
képzett, de szakmájukba
kissé bezárkózó hivatásos –
ifjú művészek kerültek egy
platformra, s óhatatlanul képesek hatni egymásra – fogalmazott Jónás Csongor,
majd zárásként azt tanácsolta az alkotóknak: legyenek továbbra is nyitott szívűek és nyitott szeműek, érzékenyek és kíváncsiak!
A Mustra megnyitójának
fiatalos, laza hangulatáról
az Organism zenekar gondoskodott. Az idei kiállítókról pedig egy impozáns bemutatkozóalbum is készült.
A tárlat november 30-ig
megtekinthető a Szepes galériában.
n Bálint Edit

9

2016. 11. 18. 19 óra

A Margittai Stúdió Rajz és Kreatív Műhely

Lelkes laikusok, „látens” és profi alkotók mustrája
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Bejelentkezés:

4164
421

kultúra

06-30-531-1648

JÖNNEK A HIDEGEK,
MOST rendeljen 3-rétegű üveges

ablakot-ajtót gyártói áron!

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
FA NYÍLÁSZÁRÓK
K

ALU PORTÁLOK ÉS TÉLIKERTEK
GARÁZSKAPU ÉS TETŐABLAK

Napvitorlák, napellenzők, zsalúziák (akár motoros is!)
Redőnyök, párkányok, takarólécek, kilincsek, beltéri ajtók

BONTÁS, BESZERELÉS, FALJAVÍTÁS GARANCIÁVAL
Részletekről érdeklődjön személyesen!.

EMA AJTÓ-ABLAKGYÁRTÓ CENTRUM
2030 Érd, Iparos u. 30. www.ema.hu
: 70/608-0808 |
: erd@ema.hu

416152
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November 27. – FŐTÉR
ADVENTI FORGATAG
15.10 Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda karácsonyi műsora
15.30 Csurgó Zenekar interaktív koncertje
16.30 Maszk Bábszínpad – Betlehemi történet
17.15 Adventi gyertyagyújtás a polgármesterrel
és az egyházak képviselőivel
A rendezvény ideje alatt: kézműves-kuckó, játszóház Tamaskáné Jakab Margit vezetésével; kürtőskalács, házi csoki, patchwork-babák,
mézeskalács-figurák, köleses sör, forralt bor

december 4. – Szepes Gyula Művelődési Központ
45 ÉV EGYÜTT – Érdi Bukovinai Székely Népdalkör
16.00 órától ünnepi műsor, közreműködnek: a Pittyendáré zenekar,
a diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakának növendékei. – A szünetben gyertyagyújtás a főtéren a Bukovinai Székely Népdalkörrel
– Paradicsomolás, gyerekek népszokása Bukovinából, a Hadikfalvi
Betlehemes játék bemutatása

KÖNYV

Gurmai Beáta: Borka könyve

„Szerintem fontos, hogy a
régi tárgyakat megőrizzük, a
fényképeket néha elővegyük,
a történeteket továbbmeséljük, és új történetek is szülessenek. Mert ezek a történetek
és tárgyak összekötnek és
gazdagítanak bennünket. Ez
a családi legendáriumunk.”
Így foglalja össze ennek a
könyvnek a fő mondanivalóját Borka, a könyv kis főszereplője. Ez a könyv szépen
magyarázza a különböző
családi kapcsolatokat, kötelékeket, onnantól, hogy egy
kisgyermek megérkezik a
családba, és nevet kap a szüleitől, egészen az ükszülők
mennyből integetéséig. Szó

esik gyermekvárásról, szülőképről, nagyszülőkkel való játékról, a mi leszek, ha nagy leszek? kérdéséről, arról, hogy
azok is veszekedhetnek, akik
szeretik egymást, és hogy
milyen fontos is a kibékülés.
És hogy milyen fontos a család egy gyermek életében.
Hiszen a gyerekek olyanok,

mint a madarak, szükségük
van fészekre, hogy repülni
tanuljanak.
Az írónő a rövid történetek
végén kérdésekkel segíti a
kis olvasót abban, hogy saját magára vonatkoztathassa
ezeket az őt is érintő élethelyzeteket, megfogalmazhassa
saját érzéseit, elmondhassa
a vele hasonlóképpen megtörténő dolgokat. Mindezt
Megyeri Annamária szép illusztrációi kíséretében.
Szeretettel ajánljuk ezt a
felolvasós-beszélgetős könyvet kisgyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Keressék a
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban!

december 11. – Szepes Gyula Művelődési Központ
KARÁCSONYVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
15.00
HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel
15.30
TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisharang
Táncegyüttessel. Élőben zenél a Pittyendáré zenekar
15.00–18.00 KREATÍV SAROK – karácsonyi ajándékok
és díszek készítése
17.15-től Közös éneklés és gyertyagyújtás a főtéren
A programokra a belépés ingyenes.
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Urbán LászLó – sajtótükör

Munkácsy és Van Gogh Érd-alsón
Tapasztalataink szerint olvasóink nemcsak hétköznapi
bosszúságaikról számolnak
be leveleikben. Az elmúlt időszakban többször előfordult
az is, hogy telefonon kaptunk
hírt egy-egy követésre méltó
kezdeményezésről. Így történt
ez az elmúlt napokban is, amikor Kertai László érdi olvasónk jelentkezett. Mondandóját így kezdte:
– Hosszú évek óta hűséges
előfizetője vagyok a Pest Megyei Hírlapnak, ezért tudom,
hogy értelmes vállalkozásokról mindig hírt adnak. A munkám olyan, hogy sokat utazom az országban, s így, sajnos, jól ismerem az elhanyagolt, piszkos vasúti várótermek nyomasztó légkörét.
Amit viszont az elmúlt napokban Érd-alsó vasútállomáson
tapasztaltam, az szerintem
már az elkövetkezendő éveket idézheti: a tiszta és modern váróteremben a festészet klasszikusainak alkotásaiból kiállítást nyitottak.
Érdemes lenne megnézni,
amint a reggeli órákban, köz-

vetlenül egy-egy vonat beérkezése előtt, az emberek nyugodtan nézegetik a képeket.
És itt senki nem ideges! Nem
tudom, rendeztek-e másutt
már hasonló tárlatot. Véleményem szerint azonban egy
dolog vitathatatlan: ezt a kezdeményezést másutt is követhetnék!
Jártunk a helyszínen, s magunk is meggyőződhettünk
arról, hogy Érd-alsón, az új
állomásépület várótermében
valóban szép sikere van a nem
mindennapi kiállításnak. A
nemrég megnyílt tárlatot eddig legalább 20 ezren látták. S
szinte kézenfekvőnek tűnik az
összehasonlítás: vajon menynyi idő alatt tekinthették volna meg ugyanennyien Munkácsy, Egry József, Van Gogh,
Monet és Csók István képeit a
helyi művelődési központban?
A gyors számítások szerint
ehhez több mint fél év kellett
volna.
– Ezzel tisztában voltunk
magunk is – mondta érdeklődésünkre Kéri Mihály, az
érdi járási művelődési köz-

pont munkatársa, a kiállítás
szervezője s a kezdeményezés elindítója. – Érd sajátos
viszonyai, a bejárók nagy
száma, a település földrajzi
fekvése arra ösztönöztek
bennünket, hogy teljesen új
megoldásokkal kísérletezzünk. Nekünk ugyanis kétszeresen nehéz a munkából
hazatérőket elcsalogatni
eg y-eg y művelődési központbeli kiállításra. A bejárók művelődését akkor tudjuk igazán elősegíteni, ha
teljes mértékben figyelembe
vesszük sajátos körülményeiket.
A kivitelezés is simán, zökkenőmentesen zajlott le. Miután rögzítették az első tárlat
helyszínét – Érd-alsó állomás
váróterme megfelelt erre a
célra –, darabonként 12 forintért reprodukciókat vásároltak, leüvegeztették valamenynyit, majd egy kis papírdarabra rövid ismertetőt készítettek
mindegyikhez: a festő életútjáról, a korról, amelyben élt, s
arról, melyik múzeumban látható az eredeti alkotás.

Amint a várakozó utasok a
festményeket nézegették, Kéri
Mihály mosolyogva említette:
– Amikor elképzelésünk
nyilvánosságra került, többen
bizalmasan azt tanácsolták:
hagyjuk abba az egészet, bolondok vagyunk, ha ilyet csinálunk, mert előbb-utóbb úgyis eltűnnek. A festményeket
nem rongálták meg. De ennyi
rizikót feltétlenül vállalnunk
kellett a cél érdekében.
S nyomban tegyük hozzá: a
jelek szerint érdemes volt. Ott
jártunkkor Varga Sándor,
Érd-alsó állomásfőnöke már
azt tudakolta Kéri Mihálytól,
mikor érkezik a következő
tárlat anyaga? Kérdéséhez
pedig mag yarázatképpen
hozzátette:
– Az állomás épülete tavaly
nyáron nyílt meg, valamenynyiünk nagy örömére, hiszen
a régi teljesen korszerűtlen,
ósdi volt. Itt naponta 12 ezer
ember érkezik és indul. Az új
várótermünk tágas, világos
és jól fűtött, de hosszú ideje
azon törtük már a fejünket,
hogyan tudjuk még otthonosabbá, barátságosabbá tenni.
A kiállítás megnyitása óta ez
a gondunk is megoldódott, és

véleményem szerint így most
már valóban kulturált körülmények között várakozhatnak az utasok. A reggeli
órákban gyakran körbejárom az épületet, s ebben az
időpontban a váró olyan, mint
egy kiállítóterem: senki nem
álmos, az emberek érdeklődve nézegetik a festményeket.
S az állomásfőnököt nyomban
megnyugtatta Kéri Mihály:
másfél hónap türelmet kért.
Az elkövetkezendő időben
ugyanis hasonló, reprodukciókból álló kiállítás nyílik az
érdi és a Kosztolányi Dezső
téri autóbusz-végállomáson,
valamint az orvosi rendelőben is. Továbbá azt fontolgatják, hogy a vasútállomáson
könyvet is lehessen kölcsönözni. Az utazással töltött
órák ugyanis gyorsabban és
főleg hasznosabban telnek olvasással.
Az érdi példa egyértelműen
bizonyítja: a kultúra terjesztése nem mindig és kizárólag
anyagi kérdés. Adott esetben
a jó és megvalósítható ötlet is
nagyon sokat ér!
QQFalus Gábor

Pest Megyei Hírlap,
1977. márc. 5.

50 éves családi szövetségen alapuló

416447

ADVENT

hely, történet

Sipos Kft
,

VASÚTMODELL, TEREPASZ TAL
– LÁTVÁNYOS KIÁLLÍTÁS –

2016. november 11–12–13.

LÁTOGATHATÓ: pénteken 9–18, szombaton 10–18, vasárnap 10–17 óráig.
JEGYÁRAK:

felnőtt 900 Ft; családi (2 felnőtt, 2 gyerek) 2000 Ft;
gyermek, nyugdíjas 500 Ft; csoportos (15 fő felett) 400 Ft/fő

Szakmaiságon alapuló céget szeretnék bemutatni Önöknek. A történet a hatvanas évek elején kezdõdött, mikor két fivér kitanulta a szakmát. Sipos Árpád karosszérialakatosnak, fivére
Lajos pedig autószerelõnek tanult. A szakma
létfenntartó volt, hiszen ebben az idõben Édesapjuk az 56-os események áldozataként politikai fogoly volt, Édesanyjuk, pedig több éves
kórházi ellátásra szorult. Így szülõk nélkül nem
is volt más lehetõségük, mint jól csinálni, amit
hivatásnak választottak… és Õk jól csinálták.
A klasszikus mondás szerint, minden sikeres férfi
mellett keresd a Nõt! Ez itt
sincs másként. Szintén az
élet kemény iskolájában
cseperedett, tragikus elvesztések miatt, nag yszülõk által szeretetben nevelt Sinkó Veronika lett Árpád párja. Napjainkban lesz
a szövetség ötven éves, amihez ez úton is szívbõl gratulálok!

Õk ketten erõs alapokra helyezték a céget. Bár a szívük
mindig száz százalékon benne volt a munkájukban, a gyakorlatias, tiszta, logikus gondolkodásuk segített még abban is, hogy ha kell visszabontsák, kijavítsák egészen
addig, amíg nem lett teljesen
stabil és az Õ értékrendjüknek megfelelõ. Nem hallgattak a lehúzó, pesszimista gondolatokra. Nem érdekelte

Õket, hogy nem bíznak Bennük, mert Õk bíztak egymásba. Kis egyéni vállalkozás,
majd bõvülõ tevékenységi kör,
a 90-es évek elején még sokak
által kinevetett és értelmezhetetlen autókereskedés. Lé-

Sipos Árpádné, Sinkó Veronika
pésrõl-lépésre haladtak. Haladtak és helytálltak.
Ma már a mindennapi munkában nem vesznek részt, de
a szemük egy picit még figyeli, hogy a gyermekeik, Árpád
és Ildikó hogyan folytatják,
amit Õk elkezdtek. Hogy az
üzleti életben megmaradnake azok az elvek, amikkel útra
indították Õket. Hogy nem

kell a cifra nyomorúság és ne
lépd túl a lehetõségeidet!
Hogy a befektetett munkának
mindig van eredménye és
hogyha nem most, akkor majd
a jövõben meglátod, mert a fizika törvénye szerint energia
nem vész el, csak átalakul.
Hogy ne ess pánikba, ha valami nem megy úgy, ahogy szeretnéd! Mert nem kell minden
üzletnek megkötõdnie, majd
jön helyette más és talán annak kell a „hely”. Hagyj neki
és magadnak idõt! Hogy átgondoltan, megfontoltan, de
merj dönteni és vállald érte a
felelõsséget! Hogy sosem a
körülmények a hibásak. Állj
fel, ne sajnáltasd magad, „porold le a ruhád” és menj tovább! És soha ne tedd azt
mással, ami neked sem esne
jól! Ha mégis megtetted, tudj
bocsánatot kérni.
Sok minden történik ebben
a XXI. századi fogyasztói társadalomban. Kicsit megmar,

kicsit megváltoztat, de biztos
forrásból tudom, hogy ezek az
igazi értékek megmaradtak
és a lehetõségeim szerint tovább adom õket a következõ

Sipos Árpád
generációnak. Mert én hiszek
a családban, annak erejében
és szentségében.
Drága szüleim, csodálattal
nézek fel Rátok. Köszönöm,
hogy így neveltetek:
Sipos Ildikó
(X)
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
Sebők Ferenc fotókiállítása
Megtekinthető november 15-ig
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása
Megtekinthető november hónapban

ELŐADÁS
Az Északi-sarkvidék
Kércz Tibor természetfotós vetített előadása
November 15-én, szerdán 18 órakor
BABASZÍNHÁZ 2016. ŐSZ
Játszótér – a Kezeslábas Társulat
előadása
2030 Érd, Alsó u. 9.
Jegyek korlátozott számban, csak elővéTel.: 06 23 365 490
telben kaphatóak! Belépő 800 Ft.
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18 November 17-én, csütörtökön 10 órakor
óráig, hétvégén rendezvénytől függően, PRESSER GÁBOR SZERZŐI ESTJE
Dalok régről és nemrégről
a rendezvény előtt 1 órával
Vendég Szabó Tamás. Jegyek vásárolA Szepes Gyula Művelődési
hatók 4000–5500 forint közötti áron a
Központ termei bérbe
művelődési központban
vehetők kulturális,
November 18-án, pénteken 19 órakor
közművelődési
alaptevékenységgel
SZÍNHÁZ
összeegyeztethető célokra.
Anconai szerelmesek
Információ: Bakó Beatrix
Szereposztás: Csengeri Attila, Gregor Ber06 23/365-490/105
nadett, Cseke Katinka, Köllő Babett, BaroPROGRAMOK
nits Gábor, Nyári Dia, Kecskeméti Roland,
Gieler Csaba
TEREPASZTAL-KIÁLLÍTÁS
November 20-án, vasárnap 15 órakor
A 424-es Vasútmodellező Klub
bemutatója
Belépő: gyermek, nyugdíjas 500 Ft. Fel- KIÁLLÍTÁSOK
nőtt 900 Ft. Családi (2 felnőtt, 2 gyermek) KAMARATEREM
2000 Ft. Csoportos (15 fő felett) 400 Ft/fő. MUSTRA
További információ Czinderné Tassi Beáta Érdi fiatal alkotók kiállítása
Megtekinthető november 30-ig
06-30-597-8823
November 11–12–13-án, péntek-szom- ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Érd védett természeti értékei
bat-vasárnap 10–18 óráig

KLUBÉLET
KERTBARÁT KÖR
Adventi koszorú készítése
Helyszín: Klubövezet, Enikő utca 2./b
November 18-án, pénteken 17 órakor
KÉZMŰVES KLUB
Szövés egyszerű eszközön
Helyszín: Klubövezet, Enikő utca 2./b
November 19-én, szombaton 10 órakor

PROGRAM
VILÁGJÁRÓ ESTÉK
Sri Lanka – az Indiai-óceán álomszigete

Olvasnivalók, érdekességek

A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

Nagykanizsa

Érd
Veszprém

Siófok

Székesfehérvár

Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információk elérhetőek a 06-23-365-470
telefonszámon, vagy a www.csukalib.hu
honlapon
A könyvtár részlegeibe 18 éves korig
és 70 éves kor felett INGYENES a
beiratkozás. Családi jegy váltása,
érvényes diákigazolvány, pedagógusigazolvány és nyugdíjas igazolvány is kedvezményre jogosít
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár
nem hagyományos típusú anyagának
(CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkoznak!
FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVBEMUTATÓ
Kopor Tihamér „Talán: novellák,
kisregények”
November 16-án, szerdán 17 órakor
TÁRLAT
Kosztolányi Dezső emlékkiállítás
Megtekinthető nyitvatartási időben
KÖNYVAJÁNLÓ
Őszi lakásdíszítés
GYERMEKKÖNYVTÁR
KÖNYVBEMUTATÓ
Vig Balázs: Puszirablók
November 16-án, szerdán 13.30 órakor
FOGLALKOZÁSOK
Márton-nap
November hónapban
ZENEI KÖNYVTÁR
ZENEI KLUB
Vendég Bárány Péter kontratenor,
operaénekes-énekművész
November 17-én, csütörtökön 18 órakor
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Szombathely

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu

CSALÁDI

A DUNÁNT
MAGAZINJÁNAK

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

A múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10-től
18 óráig
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• Interjú Várkonyi Andreával
• Olvasni jó: gyermekeink
és a könyvek
• Hidegben is
biztonságban
• Bőrápolás télen
• Vekerdy Tamás:
a 4 életkori szakasz

Előadó Hegedűs Gyula agrármérnök, barlangkutató
Az előadásokra a belépőjegy ára felnőtteknek 300 Ft, 14 év alatt 200 Ft. Múzeumbarát köri tagkártyával a belépés
ingyenes!
November 15-én, kedden 17 órakor
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Magyar utazók, földrajzi felfedezők
A Kárpát-medence tudományos
feltárói
3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
Hely- és sporttörténeti kiállítás
Szabadulás nélkül
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére
Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft, a
kedvezményes jegy ára 500 Ft, tárlatvezetési díj 3000 Ft kiállításonként
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FOGLALKOZÁSOK
Itt van az ősz, itt van újra
Hangszerek állathangokon
Zenés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak
November hónapban
RAJZPÁLYÁZAT
A természet hangjai
Bővebb információk elérhetőek a Zenei
könyvtár elérhetőségein, valamint honlapunkon.
A belépés minden
rendezvényünkre ingyenes!
Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után
tudunk fogadni. Kérjük, hogy
legalább két héttel előre
kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén,
telefonszámán vagy
személyesen, ahol a
foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig
GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Bem tér
Tel.: 06 23 367 162
Hétfő, szerda, csütörtök: zárva
Kedd: 12-től 18 óráig
Péntek: 12-től 17 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933
Hétfő: 12-től 18 óráig
Kedd, szerda, péntek: zárva
Csütörtök: 12-től 17 óráig

2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével
nyitva 10–18 óráig
TÁRLAT
Emlékezés – Győrffy Sándor kiállítása
Megtekinthető november 19-ig

SZULÁK
ANDREA
koncertje

Olvasni jó!
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Beltéri játékok,
foglalkozások
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A MAGAZINT KERESSE VÁROSUNK ÉS A KÖRNYÉK
NYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN
CSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!

kedvenc
dolgaim
december 18., vasárnap 15.30
Jegyek elővételben
2990 forintért válthatók
a művelődési központ
pénztárában
munkanapokon
10–18 óráig.
Tel.: 23/365-490/105

NovEmBEr 14., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2016–2017. évi női kézilabda EHF
Kupa
Érd–Dunaújváros
21:00 Bibliai Szabadegyetem
90/18. rész
22:00 Fény-Kép
kulturális magazin
22:30 mozgás
sportmagazin
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

NovEmBEr 15., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Chaplin szereti a zenét
– jazz sorozat
Rák Béla Combo
21:00 vámos miklós beszélgetős műsora
Radnóti Sándor
22:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 mozgás
sportmagazin
23:00 Fény-Kép
kulturális magazin
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó

NovEmBEr 16., SZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás
sportmagazin

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 Bálint Lászlóval
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 Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Bigyó
Az Érd FM 101.3 technológiai
magazinja
20.00 Bigyó előző 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

20:00 Bibliai Szabadegyetem
90/19. rész
21:00 Szökés Soriborból
színes, angol–jugoszláv filmdráma,
R: Jack Gold, 1987
12 éven felülieknek!
23:00 Sztárportré 70. rész
23:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
0:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:15 Híradó
0:30 Tűzijáték

NovEmBEr 17., CSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 72. rész
20:00 2016–2017. évi női kézilabda-bajnokság
Budaörs–Érd
21:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
22:00 Fény-Kép
kulturális magazin
22:30 mozgás
sportmagazin
23:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:45 Híradó
0:00 Tűzijáték
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21:30 Sztárportré 72. rész
22:00 Globo világjáró 47. rész
22:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

NovEmBEr 20., SZomBAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Globo világjáró 48. rész
20:00 Szökés Soriborból
színes, angol–jugoszláv filmdráma,
R: Jack Gold, 1987
12 éven felülieknek!
22:00 Fény-Kép
kulturális magazin
22:30 Bibliai Szabadegyetem
90/19. rész
23:30 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
0:00 Tűzijáték

NovEmBEr 21., vASÁrNAP

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Zorro
színes, olasz-francia kalandfilm,
R: Diccio Tessari, 1974
12 éven felülieknek!

19:00 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 mozgás
sportmagazin
20:30 Fény-Kép
kulturális magazin
21:00 Zorro
színes, olasz–francia kalandfilm,
R: Diccio Tessari, 1974
12 éven felülieknek!
23:00 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
23:30 Tűzijáték

11.00 Bigyó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
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 Rockbarlang
Gidófalvi Attilával

14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix

NovEmBEr 19., PÉNTEK

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 Filmszerész ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3
dzsesszmagazinja
20.00 Kis esti zene
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 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél

SZOMBAT
8.00 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 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Aréna ism.
VASÁRNAP
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
16.00 JazzPresszó ism.
17.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
18.00 HeuRéka
Az Érd FM 101.3 életmód
magazinja
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. tör
vény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Lakosságszolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport,

csoportvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat
lan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó
utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok
ellátása.
Ellátandó feladatok:
• gondoskodik az Építéshatósági Csoport mun
kájának szakszerű irányításáról, a munkatársak
munkájának összehangolásáról, a vonatkozó
jogszabályok általi jegyzői hatáskörbe utalt épí
tési engedélyezési és egyéb, építésügyi hatósági
eljárások teljes körű lebonyolításáról;
• ellátja az Építéshatósági Csoport feladatkörébe
tartozó ügyek szignálását, kiadmányozás előtti
ellenőrzését, a határidős nyilvántartásba, illetve
irattárba helyezendő ügyek vezetői ellenőrzését;
• felelős az Építéshatósági Csoport feladatkörébe
tartozó ügyek határidőben történő elintézéséért,
a hivatali ügyiratforgalmi statisztikák lekérdezé
sével ellenőrzi az ügyek állását;
• gondoskodik a más hatóságok engedélyezési el
járásához, más szervek feladatainak ellátásához
szükséges építéshatósági szakhatósági állásfog
lalások és tájékoztatások kiadásáról;
• felelős az építéshatósági és eljárási jogszabályok
betartásáért és betartatásáért;
• köteles az Építéshatósági Csoport tevékenysé
géről naprakész információval rendelkezni, és
erről az irodavezetőt és a jegyzőt rendszeresen
tájékoztatni.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 16 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszol
gálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• egyetemi szintű építészmérnöki vagy építő
mérnöki (magasépítő területen szerkezetépí
tő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki (magasépítő területen szerkezet
építő szakirány) vagy városgazdasági üzem
mérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki)
szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek
elismert szakképzettség, vagy
• alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szer
zett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben
szerzett tervező építészmérnöki, szerkezetter
vező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan
képzésben szerzett építész szakképzettség vagy
ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzett
ség,
• magyar állampolgárság,

• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigaz
gatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
• rendszerezett problémamegoldás,
• objektivitás,
• jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
• precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség,
felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerinti szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egy
szerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016.
december 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. no
vember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 14/934/21/2016,
valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági csoportvezető;
• személyesen, Bartos Beatrix, dr. Kertész Orsolya,
Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. de
cember 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ:
• A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése
szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány.
• A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos
próbaidő kikötésével.
• Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést
csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy köz
igazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól
adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
teljes körű mentesítésével rendelkező kormány
tisztviselő kaphat.”
• Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől
eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormány
tisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazga
tási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2
éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötele
zettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő
számára felróható okból elmulasztja, kormány
zati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél
fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga le
tételére nyitva álló határidőbe nem számít bele
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság
vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot
meghaladó kiküldetés időtartama.”

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városrendészeti Csoport, Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 30. pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•
közterületek jogszerű használatának, közterületen engedélyhez kötött
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
•
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése;
•
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcio
nálása;
•
az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok járőrszolgálat keretében történő
elvégzése, dokumentálása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai
végzettség és közterületfelügyelői vizsga,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet,
•
„B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban, közterületfel
ügyelői munkakörben eltöltött gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás,
•
objektivitás,
•
jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•
precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhel
hetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016.
november 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 0623522
300/280 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószá
mot: 14/934/20/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület
felügyelő;
•
személyesen, dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd,
Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
•
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
•
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET

matematika–informatika szakos
általános iskolai tanár
•

végzettséget igazoló okiratok
másolata,
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél,
•
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Pintérné Bernyó Piroska
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné Bernyó
Piroska igazgató részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. november 13.

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban, az alábbi
telefonszámokon, illetve e-mail
címen tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

csoportvezetői
munkakör betöltésére.

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 tagozaton matematika és informatika tantárgy oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
főiskolai végzettség, matemati•
ka-informatika szakirány,
•
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

| 2016. november 9. | 15

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

Rafael Attila,
a hétfői és szerdai napokon
13 és 15 óra között ügyfélfogadást tart
a Polgárok Háza 204-es
szobájában!
Telefon:
522-300/297-es mellék

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI:
A hét minden napján,
0–24-ig hívható telefonszámok:
Szociális Gondozó Központ:
Intézményvezető:

20/231-6273

Utcai szociális munkás:

20/376-5363

Kríziskoordinátorok:

20/576-9021
20/949-5477

Gyermekjóléti Szolgálat:

20/231-8561

Mentő:

30/466-0074

Polgárőrség:

30/621-2596

Hajléktalanszálló:

20/336-8773

Érdi Vöröskereszt:

70/933-8306

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca
1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. és 32. pont.
Ellátandó feladatok:
•
városfejlesztési, beruházási feladatokkal kapcsolatos
egyeztetés, közreműködés;
•
közledekési, útügyi és forgalomtechnikai feladatok
végrehajtásának koordinálása;
•
vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntéselőkészítésben közreműködés;
•
az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési és bizottsági előterjesztések, döntések előkészítése, döntések végrehajtásában való közreműködés;
•
önkormányzati beruházással kapcsolatos projekt
adatlapok folyamatos vezetése,
•
az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások,
fejlesztések, pályáztatások előkészítésben, lebonyolításban közreműködés; beszerzések során az
igényfelmérés, piackutatás, becsérték-megállapítás
feladatainak ellátása, szerződések előkészítése;
közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljárásban részt vevőkkel;
•
az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése;
•
az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüzemeltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatai.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi,
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési,
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
vagy
•
felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak
ügyintézői vizsga,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,

•
büntetlen előélet,
•
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett
gyakorlat,
•
hatósági feladatok ellátásában való gyakorlat,
•
közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői
gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
•
rendszerezett problémamegoldás,
•
objektivitás,
•
jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
•
precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
szakmai önéletrajz,
•
végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű
másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november
22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Horváth-Szulimán Tibor nyújt, a 06-23-522-300/276-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/23/2016, valamint
a munkakör megnevezését: település-üzemeltetési
ügyintéző;
•
személyesen dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix részére, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november
30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
•
A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány.
•
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos
próbaidő kikötésével.
•
Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak
felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”
•
Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő
nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell
tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn
belül a kormánytisztviselő számára felróható okból
elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e
törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási
szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem
számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30
napot meghaladó kiküldetés időtartama.”
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Szociális Gondozó Központ Érd

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános
Iskola és Gimnázium

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

Szociális Gondozó Központ Érd, Időseket Ellátó Központ

2 fő angol-bármely szakos tanár

ápoló

munkakör betöltésére.

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, egészségmegőrzési,
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:
•
középiskola/gimnázium, általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens,
•
magyar állampolgárság,
•
büntetlen előélet,
•
cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•

hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november
30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Demjén Szilvia nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó
Központ Érd címére történő megküldésével (2030
Érd, Emma utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/1054/2016, valamint a munkakör megnevezését:
ápoló;
• elektronikus úton Demjén Szilvia részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail címen keresztül;
• személyesen Demjén Szilvia részére, Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel tölthető be.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

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: általános iskolai és
gimnáziumi tagozaton angol nyelv
oktatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
angol-bármely szakos tanári
végzettség,
•
büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

•

iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
•
szakmai önéletrajz, motivációs
levél,
•
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Pintérné Bernyó Piroska
igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné Bernyó
Piroska igazgató részére a gardonyi.
erd@gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 13.

Sportosztály indulhat jövőre a Gárdonyiban
– Minden iskolának jó,
ha van eg y arculata. Az
kevés, hogy egy gimnázium általános tantervű,
valamilyen pluszt kell
adni a diákoknak, hog y
az segítse őket a munkában és a továbbtanulásban. A mi iskolánkban
volt és marad is emelt óraszámú angol- és németoktatás, illetve a másik osztályban emelt óraszámú
informatikaoktatás. Néhány évvel ezelőtt ez még
vonzó volt, de ma már az
informatika az általános
iskolában is olyan magas
szintű, hogy ez már nem
egy speciális arculat – vágott a közepébe Pintérné
Bernyó Piroska, a Gárdonyi igazgatója.
Az ötlet magától az igazgató asszonytól származik, hiszen az intézménybe
temérdek tehetséges, kiváló eredménnyel rendelkező
sportoló jár és járt, mint
például a tavaly elballagó
úszó, Tekauer Márk, a jelenlegiek közül pedig a két
korosztályos Európa-bajnok, Milák Kristóf és Ba

rócsai Petra, vagy Szabó
Laura, az ÉRD fiatal kézilabdázója, aki már a felnőtt válogatottba is meghívót kapott október elején.
De említhetnénk a korosztályos válogatott röplabdázó, Tátrai Nikolettet és
számos birkózót, ökölvívót,
karatékát, vívót, dzsúdóst,
és a sort még hosszasan lehetne sorolni.
Hangsúlyozni kell, hogy
az új sportosztály nem
sporttagozat, azaz nem
lesz emelt óraszámú a testnevelésóra. Sőt, épp ellenkezőleg. A jelenlegi köznevelési törvény szerint a diákok egy tanévben 250 órát
hiányozhatnak. Ám egy fiatal, tehetséges sportoló
esetében edzőtáborokba és
versenyekre kell járni, valamint például az úszóknál
napi két edzésen kell részt
venni, így viszont akár magántanulóként eg yénileg
kell felkészülni a vizsgákra – ennek elkerülése miatt
kezdeményezték a sportosztály létrehozását.
– Budapest déli részétől
Székesfehér várig i lyen

nincs. Ezt nem is gondoltam, amikor elkezdtem
szervezgetni, hogy ekkora
igény van rá. Olyan sportegyesületek kezdtek el keresni, amikre nem is számítottam. – mondta az
igazgató, aki kifejtette,
hog y a sporteg yesületeknek gyakran gondot jelent,
hog y a sportoló hog yan
tudja összehangolni az
edzést a tanulással. Ennél
az osztálynál viszont figyelembe kell venni mindkettőt, így elképzelhető, hogy
a diákoknak nem reggel
nyolc órakor kezdődik az
oktatás, hanem rugalmasabb lesz az órarendjük.
Az iskola az első két évben „próbaidőn” van, azaz
nem kap támogatást a
sportosztályra. Ahogy Pintérné Bernyó Piroska fogalmazott: „Nekünk is bizonyítanunk kell.” Utána
lehet anyagi támogatás.
Ennél viszont sokkal fontosabb az erkölcsi érték. Az
igazgató asszony könnybe
lábadt szemmel mesélte el,
hog y milyen érzés volt
neki, amikor nyáron a tv-re

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei
Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi
gyermekorvosi körzetének ellátása területi
ellátási kötelezettséggel, vállalkozás
formájában, az önkormányzattal kötött
feladatellátási szerződésben rögzített
feltételekkel. A városban a 24 órás
alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági
társaság működteti.
A feladat ellátásának helye: 2030 Érd,
Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő
A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés ötéves időtartamra szól,
amely kérelemre meghosszabbítható.
Pályázathoz
kapcsolódó
egyéb
információk: Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata térítésmentesen biztosítja
a rendelő helyiség használatát. A rendelő
használatával felmerülő rezsiköltség – a

közműszolgáltatókkal kötött szerződés
alapján – a praxisjog jogosultját terheli.
Pályázati feltételek: az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező
313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek
megléte:
• csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• magyar állampolgárság;
• Magyar Orvosi Kamarai tagság.

•
•
•
•

•
•

kéréséről szóló postai feladóvevény
másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal
már rendelkeznie kell;
szakmai önéletrajz;
nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy a pályázati
eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerjék és abba
betekinthessenek;
a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e vagy
hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles
másolata;
• egészségügyi alkalmasságot igazoló
okmány másolata;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi A pályázat benyújtásának határideje:
bizonyítvány, vagy az annak meg- 2016. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. december 31. Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat benyújtásának módja:
a pályázatot egy példányban, zárt
borítékban, postai úton (vagy személyesen)
Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T.
Mészáros András polgármesternek címezve
(2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi
gyermekorvosi körzet pályázat”.
A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási
szerződés megkötését követően, az
egészségügyi tevékenység folytatására
vonatkozó praxisengedély alapján, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerződés
hatályba lépését követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23522-318 telefonszámon munkaidőben,
vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

416418

Házi gyermekorvosi praxis betöltésére
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot ír ki házi gyermekorvosi
praxis vállalkozási formában, területi
ellátási kötelezettséggel történő ellátására.
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tapadva figyelte, amint az
iskola diákja, Milák Kristóf megnyerte a 200 méter
pillangóúszást a hódmezővásárhelyi úszó junior Európa-bajnokságon.
– Ez az erkölcsi érték
minden pénzt megér. Egy
iskola életében az ilyen emberekre szükség van, ők
példák kell hogy legyenek a
többi diáknak – tette hozzá
az intézmény vezetője.
Az új osztály nem titkoltan hiátust akar betölteni,
hiszen közel-távol valóban
nincsen hasonló iskola,
ezért például a Batthyány
Sportiskolai Általános Iskola testnevelés tagozatáról is többen érkezhetnek,
de természetesen a térség
minden intézményéből
várják a jelentkezőket. A
bővítés a „hétköznapi” felálláshoz képest nem érinti
a Gárdonyit, csak annyiban, hogy a testnevelő tanárok munkáját összehangolják az egyesületi edzőkével, emellett Pintérné
Bernyó Piroska ígéretet
kapott arra, hogy a Gárdonyi tanuszodában hetente

egyszer úszhatnak a diákok, hiszen ez minden
sportágnak remek kiegészítő mozgásformája. Sőt,
egy tantermet a közeljövőben konditeremmé szeretnének alakítani, ami szintén hasznos lesz a diákságnak.
A központi felvételit a
sportosztályba jelentkező
diákoknak ugyanúgy meg
kell csinálniuk, illetve a jelentkezéshez a sportegyesületi és sportorvosi igazolást is csatolni kell, de kaphatóak többletpontok is:
aki például a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon részt vett, az huszonöt
pontot kap. Ezenkívül a felvételi beszélgetéseken a
jelentkezőknek saját sportágukról, annak történelméről is számot kell adniuk. A sportosztályba való
bekerüléshez – a többihez
hasonlóan – rangsorolják a
felvételizőket, és az igazgató tájékoztatása szerint
harminc-harminchét fővel
indulna el.
QQDomonkos Bálint
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Érvényes: 2016. november 7-étől
Érintett vonalak:
Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2016. november 7-étől (hétfőtől) a
745-ös és 746-os autóbuszvonalakon az alábbiak szerint változik a
menetrend:


Iskolai előadási napokon 7:10-kor, 12:40-kor, 13:40-kor és
14:40-kor új körjáratok közlekednek 745-ös vonalszámmal a
Fehérvári út – Kossuth Lajos utca útvonalon.



Munkanapokon 6:50-kor új 746-os autóbusz közlekedik Érd,
Minaret és Érd, Autóbusz-állomás között.



A 746 autóbuszvonal járatai Érd, Minaret felé 12:40-ig 10 perccel később, valamint Érd, Minaret felől 13:55-től 10 perccel
korábban közlekednek.



Munkanapokon 6:35-kor új 746-os autóbusz közlekedik Érd,
Autóbusz-állomás és Érd, Minaret között.

A részletes menetrendeket keressék a megállóhelyeken található indulási
jegyzékeken, valamint a a www.volanbusz.hu és a www.menetrendek.hu
oldalakon.

Kellemes utazást kívánunk!

Tanárok, szülők és gyerekek együtt munkálkodtak
képkeretek papír, őszi termések és ágak felhasználásával, szarvasok fenyőtobozból, hogy csak párat említsünk a lehetőségek (illetve a
próbadarabok) közül.
A négyórás kézműves délelőttön a gyerekeket és szüleiket zsíros kenyér és alma
várta; kellett is a „muníció”,
hiszen volt, aki reggel nyolctól délig csak egy-egy harapás erejéig kelt fel az asztal
mellől. Volt olyan anyuka,
aki a három fiával érkezett,
és sok kedves díszt készítet-

tek együtt, de voltak gyerekek, akik szülő nélkül jöttek,
mint például a harmadikos
Boglárka. Mint mesélte,
apukája reggel, munkába
menet hozta el az iskolába;
nem szerette volna kihagyni
ezt a délelőttöt, mert nagyon
szeret kézműveskedni.
Aki kimaradt ebből a családi délelőttből, hamarosan
pótolhatja: péntek délután
Márton-napi kézműves foglalkozást tart az iskola, amit
lámpás felvonulás követ
majd.
n ÁdÁm

osztálytársakkal összefogva, sokszínű prog ramot
szerveztek az idei rendezvény résztvevőinek.
A november 5-ei program
első részében olyan diákok

Klubhelyiséget is berendeztek, ahol az egykori osztálytársak tanáraikkal együtt, zavartalanul felidézhették az itt töltött éveket

Közel Afrikához

Minőségi
borok

Forró és egzotikus
tájakra kalauzolta el
múlt csütörtökön az
érdeklődőket Szilasi
Ildikó Afrika-szakértő,
aki a Földrajzi Múzeum
tetőterében tartott
vetített képes előadást
Szenegálról.

Szilasi Ildikó antropológus több alkalommal tartott
már előadást, élménybeszámolót a múzeumban; több
évig élt Afrikában, expedíciókat vezetett Torday Emil,
illetve Magyar László kutatók nyomában Kongóban, illetve Angolában. Évek óta
vezet csoportokat a kontinens több országába, és Magyarország tiszteletbeli külgazdasági tanácsosa Szenegálban.
– Ezzel az esttel az volt a
célunk, hogy bemutassuk,
megismertessük és megszerettessük az emberekkel Afrikát. Igyekeztünk ezen az
estén minél több információt
és tudást átadni erről a csodálatos kontinensről – mondta lapunknak Szilasi Ildikó,

Amiként megújult a VMG
Baráti Kör Egyesület vezetősége, úgy kapott friss lendületet az idei Diáktalálkozó.
Az elnöki tisztséget Riebel
Zsófia vette át, s a korábbi

közvetlenül
a pincészetből

Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, ÁszárNeszmélyi borok
Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16

ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika
Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése
Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek
altatásban is
dr. nÉmeth ákos
ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között

Szendvicspanel tetőre
és oldalfalra készletről!
Szigetelt tető panel PUR töltettel
bruttó 4763Ft/m 2 -től

Abdoul Camara varázsolt hamisítatlan afrikai hangulatot a Földrajzi
Múzeum tetőterébe
hozzátéve: nemcsak azokat
várták erre az ing yenes
programra, akik afrikai utazást terveznek, hanem azokat is, akik érdeklődnek Afrika tájai, kultúrája iránt.
És hogy miért ajánlja e
kontinenst az Afrika-szakértő?
– Mert itt még lehet utazni;
friss, spontán úti élmények
érik az embert, főleg NyugatAfrikában, ahol még sok helyütt érintetlen a természet,
és tetten érhető a hagyományos kultúra. Az emberek
rendkívül barátságosak és
nagyon más, izgalmas ez a
világ. Az átélt élmények éve-

kig elkísérik az utazókat,
akik még sokszor emlegetni
fogják útjukat, lett légyen
szó szafarikról vagy csodálatos szigetekről, illetve különleges helyszínekről – zárta szavait Szilasi Ildikó.
Míg az Afrika-kutató vetített képes előadáson keresztül mutatta be Szenegált és
villantott fel képeket Madagaszkárról és Mauritiusról,
férje, Abdoul Camara (a
szenegáli nemzeti színház
táncosa) pár tradicionális
hangszer segítségével varázsolt hamisítatlan afrikai
hangulatot a Földrajzi Múzeum tetőterébe.
n Á. K.

Szigetelt fal panel PUR töltettel
bruttó 4318 Ft/m2 -től

Trapéz- és cserepes lemezek széles választéka,
színes és famintás síklemezek dekorációs célra is!
2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu

mutatkoztak be, akik egykor
vagy nem oly régen vörösmartysok voltak. Elmesélték, miként folytatódott az
életük az érettségi után.
Szakmai sikerekről, izgalmas utazásokról és tudományos kutatásokról derültek
ki érdekes részletek.
Szilasné Mészáros Judit,
az intézmény vezetője pedig
tíz képben számolt be az elmúlt időszak legfontosabb
iskolai eseményeiről, többek
között arról is, hogy a minap
ezüst Eötvös-díjjal jutalmazták a gimnáziumot.
A Diáktalálkozó ünnepélyes megnyitóján megkoszorúzták Vörösmarty
Mihály szobrát, majd változatos kulturális programok következtek. A zenés,
táncos műsorban jelenlegi
és eg ykori tanulók eg yaránt színpadra léptek. A
Diáktalálkozó idei újdonsága volt még, hogy a Baráti Kör Egyesület megalapította a Közösségért díjat.
Ezt elsőként Pelyva Dávid, az iskola jelenlegi tanulója vehette át.

A fotófalnál a fotókör tagjai emlékfényképet készítettek azokról,
akik ezt kérték
Kovács Gergő, aki az
idei Diáktalálkozó szervezésében is segédkezett,
2007-ben érettségizett. Az
eltelt közel eg y évtized
alatt eg yetemet végzett,
ma építészmérnök ként
dolgozik, s jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem
doktorandusza. Emellett
ma is táncol a Forrás Néptánceg yüttesben, amely
egykor a Vörösmarty gimnáziumban alakult meg.
Mint mondta, ebben az iskolában fantasztikus osztályközösségben tanulhatott, de a tanárai is kivétel
nélkül nag yszerűek voltak, sokat köszönhet ne-

kik, nag y szeretettel és
tisztelettel gondol rájuk.
Ilka Gábor ikertestvérével, Erzsébettel egy kicsit
régebben – pár évtizede –
érettségizett, de ma is örömmel járnak vissza a diáktalálkozókra. Gábor elégedetten nyugtázta, hogy idén
már a fiatalabb nemzedék is
kivette a részét a szervezésből és az újítások is tetszettek neki. Annyira jó ide viszszajárni – fűzte hozzá –,
mert vörösmartys diáknak
lenni nemcsak a büszkeséget, hanem egy jó közösséghez való tartozás nagyszerű
életérzését is jelenti.
QQBálint Edit
415819

Sokéves hagyomány az Érdi Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban, hogy az egykori osztály- és
évfolyamtársak, valamint tanáraik évente egyszer
összejönnek az intézményben. Felidézik a régi
szép emlékeket, s elmesélik egymásnak, kivel mi
történt az elmúlt időszakban. A múlt hétvégén is
ezt tették.

375685

MENETRENDI VÁLTOZÁS

Harmadízben rendezték
meg ezt a programot az érdi
sportiskola pedagógusai,
azzal a céllal, hogy pár kellemes órát töltsenek együtt a
gyerekek, a szülők és a tanárok. Ki-ki kedve szerint készíthetett képkeretet, apró
ajándéktárgyakat, dekorációkat, a közelgő advent, illetve Márton-nap jegyében.
A kicsik – mert elsősorban
az alsó tagozatosoknak szólt
ez a foglalkozás – sok ötletet
kaptak a tanáraiktól, de bárki alkothatott a saját elképzelései szerint is: alapanyagokban nem volt hiány,
ahogy ötletekben sem. Készültek hóemberek fakorongból és zseníliadrótból,

Vár egy szép összetartozás

413880

Minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól az előre
megváltott csomagjegy ellenében.

Az őszi szünetben
sem állt meg az
élet a Batthyány
iskolában: november
másodikán családi
kézműves délelőttöt
tartottak a diákoknak
és szüleiknek.

414012

Belépő: 900 Ft, csomagjegy: 800 Ft
Jegyek elővételben november 25-ig
válthatók a művelődési központ
pénztárában munkanapokon 10-18 óráig.

Márton-napi készülődés
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Diáktalálkozó a VMG-ben

415264

december 4-én, vasárnap
11 órakor
a művelődési
központban

helyi érték
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LABDARÚGÁS

BOKSZ

KÉZILABDA

Elszenvedte második vereségét az Érdi VSE
labdarúgócsapata, amely az NB III Nyugati csoportjának 14. fordulójában hazai pályán kapott
ki a III. kerületi TVE-től 2–1-re.

Összességében eredményes ob-t tudhat maga
mögött az Érdi Box Klub, hiszen egy arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmet szerzett a házigazda
a négynapos, a Batthyány Sportiskolai Általános
Iskolában rendezett XX. Női Ökölvívó Országos Bajnokságon. Dobrádi Csilla (felnőtt, 48 kg)
arany-, Csóka Klaudia (serdülő, 70 kg) ezüst-, Häfner Ildikó (ifi, 60 kg) pedig bronzérmet szerzett.

Mind a Magyar Kupa harmadik, mind a bajnokság hetedik fordulójában győzött az ÉRD női
kézilabdacsapata, amely így az MK-ban bejutott a legjobb nyolc (tíz) közé, míg az NB I-ben
továbbra is veretlen.

amelyet ettől függetlenül
még mindig nég ypontos
előnnyel vezetnek.
– Tompák voltunk, fásultak, nem voltunk frissek.
Talán most jött ki az elmúlt
heti három mérkőzés fáradtsága. Fejben nem voltunk ott a mai meccsben.
Ezzel együtt nem érdemeltünk vereséget – nyilatkozta lapunknak a meccs után
Limperger Zsolt.
A 15. fordulóban, november 12-én, szombaton 11.00kor az Érdi VSE a Videoton
FC II ellen lép pályára, a tatabányai Grosics Gyula Stadionban.

csarnokban szinte csak a
szegedi versenyző edzője
nem skandálta az érdi bokszoló nevét. A négymenetes
csatában Dobrádi Csilla 5:0ra nyert és lett ismét magyar
bajnok.
De csak ez után következett az igazi show! Mint

Szabó Edina lányai a Budaörs otthonában léptek pályára a Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol a hajrában dőlt el a találkozó.
Mihály Attila gárdája a
negyvenedik percig tartotta
magát, de a végjátékot nem
bírta, az ÉRD pedig könynyednek tűnő, hétgólos, 31–
24-es győzelmet aratott és
jutott a legjobb nyolc közé
(amely valójában tíz, hiszen
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 11 (4), A. Bulatovics, Signaté 2, KISFALUDY 1, KLIVINYI
8, Fekete B. 1. Csere: Gridnyeva (kapus), Havronyina 1, Barján 2, M. González 2, Araújo 2,
Gulyás, Vajda, Szabó L. 1 (1).

nQH.J.

Békéscsaba–ÉRD
19–22
Nehezen kezdődött az
ÉRD vendégjátéka, hiszen
Szabó Edina csapata első
gólját a hatodik percben szerezte, de a folytatásban át-

Hét érem az úszó ob-n

IV. AQUATIC-CEWE KUPA

A bajnok nem akart sírni, de amikor meglátta öccsét és egyben példaképét, aki egy csokor virágot tartott a kezében, rögtön könnybe
lábadt a szeme

SZINKRONÚSZÓ VERSENY
416091
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A serdülő 70 kilogrammos
súlycsoport döntőjében Csóka Klaudia a hévízi Kökösi
Virág ellen lépett szorítóba,
és az érdi ökölvívó egyhangú
pontozással alulmaradt,
ezért érthetően csalódott
volt.
– Sokkal többet vártam
magamtól. A Budapest-bajnoksághoz képest jobb
meccs volt, számítottam
arra, hogy megnyerem. Csalódott vagyok, többre számítottam. Jövőre már csak az
aranyérem az elfogadható
számomra – mondta Csóka
Klaudia.
Dobrádi Csilla, a felnőtt 48
kilogrammos súlycsoportban könnyedén jutott a döntőbe, miután az elődöntőben
elsőmenetes technikai KOval verte a tatai Pukló Csillát, majd a döntő tízéves pályafutása utolsó négy menete volt. A szegedi Gál Mónika elleni összecsapásán az
érdi versenyző végig élénkebb volt, sokkal több tiszta
ütést vitt be, de nem is lehetett máshogy, hiszen a teljes

ahogy mondta, nem akart
sírni, de amikor meglátta
öccsét és egyben példaképét, Zsoltot, aki egy csokor
virágot tartott a kezében,
rögtön könnybe lábadt a szeme. Aztán, amikor egy csarnoknyi ember állva tapsolta
meg a fényes pályafutását
lezáró sportolót, már nem
bírt az érzelmeivel.
– Elég szép volt ezt így, itt
Érden befejezni. Fantasztikus közönség előtt, ilyet
soha nem éltem még át. Ilyen
búcsúztatásra nem számítottam. Otthon beszéltük,
hogy ez lesz az utolsó, de
erre tényleg nem számítottam. Most meg bennem volt,
hog y Zsolti miatt tudjak
nyerni” – mondta Csilla, akinek példaképe öccse, az
ÉBK vezetőedzője, a verseny
főszervezője, Dobrádi Zsolt.
– Felnézek rá, amit most
itt véghez vitt, meg arra,
amit az egész életében csinált és arra, ahogy hozzááll
az ökölvíváshoz és minden
máshoz – zárta szavait Dobrádi Csilla.
n Domonkos

Az érdi úszók ígéretesen
kezdték a százhalombattai
felnőtt rövidpályás úszó országos bajnokságot, hiszen az
első versenynapon Sós Dániel 200 méter vegyesen bronzérmes, Kovács Benedek 200
háton ezüstérmes lett. Kovács
nem tétlenkedett 50 háton
sem: a döntőben bronzérmet
szerzett, mivel csak Földházi
Dávid és Balog Gábor tudták
megelőzni őt. Előbbi három,
utóbbi nyolc évvel idősebb,
mint az érdi úszó.
Joó Sára a csütörtöki versenynapon 50 pillangón ötödikként végzett, de úgy, hogy
a középdöntő és a döntő között eltelt hetven percben még
két futam várt rá. Az elsőben,
100 háton nem tudott mit kezdeni az extraklasszis Hosszú
Katinkával, de 1:00,12-es
idejével ezüstérmet szerzett!
A 100 hát után maradt nagyjából bő hét perce a regenerálódásra, hiszen következett a
100 vegyes középdöntője,
ahol hetedik, összesítésben
14. helyen végzett.
Barócsai Petra a 200 méter pillangó döntőjében állt
rajtkőre, de a hétfőn tizenötödik szülinapját ünneplő úszó
2:12,79 perces idejével csak

Berecz Blankát tudta megelőzni, Hosszú Katinkát, Jakabos Zsuzsannát, Szilágyi
Liliánát, Novoszáth Melindát, Kapás Boglárkát és
Bokros Blankát nem.
Az ob harmadik napján Joó
Sára ismét nem tudta tartani
a lépést Hosszú Katinkával,
pedig legjobb idővel (0:28,29)
lett döntős, a fináléban azonban Hosszú megelőzte őt!
Nem kezdődött túl jól az érdieknek a szombati versenynap, hiszen a 4×50 méteres
mix vegyesváltó döntőjében a
Kovács–Sós–Barócsai–Joó
négyest rossz váltás miatt kizárták.
50 gyorson Joó Sára az előkelő, ötödik helyen zárt. A
folytatásban Sós Dániel a 100
vegyes döntőjében bronzérmet szerzett. Aztán Joó Sára
100 pillangón indult, a döntőben Hosszú Katinka, Szilágyi
Liliána és Galamb Szimonetta előzte meg, így negyedik
helyen zárt. 100 háton Kovács
Benedek gyengébben kezdett,
de végül remekül hajrázott és
bronzérmet szerzett!
Az Érdi Úszó Sport Nonprofit Kft. a pontversenyben 680
egységet gyűjtve a kilencedik
helyen zárt.
n Domi

A Békéscsaba ellen kiválóan védett a meccs napján születésnapját
ünneplő csapatkapitány, Janurik Kinga
legjobb. Ezt építjük és reméljük, hogy ugyanígy fog folytatódni – fogalmazott a
meccs napján születésnapját
ünneplő csapatkapitány, Janurik Kinga.
– Hatalmas harcban dőlt el
a két pont sorsa. Voltak pillanatai a meccsnek, amikor
eldönthettük volna a mérkőzést, hiszen megvoltak hozzá a labdáink, de kulcspillanatokban hibáztunk. Onnantól kezdve nagyon nehézzé vált a labda, hiszen idegenben játszottunk. Ami végig tartotta magát, az a védekezés és Janurik Kinga.
Neki külön gratulálnék és

csapattársának, Szvetlana
Gridnyevának, aki három
hétméterest fogott. Ez egy
nagyon szép ajándék volt Janurik Kingának a szülinapjára, úgyhogy már ezért sem
szabadott ma vesztenünk –
értékelte a mérkőzést Szabó
Edina vezetőedző.
nQDomonkos Bálint
ÉRD: JANURIK – Krpezs-Slezák 5 (4), M. GONZÁLEZ 4, A.
Bulatovics 1, Kisfaludy, Signaté 1, ARAÚJO 5 Cserék: GRIDNYEVA (kapus), KLIVINYI 4,
Szabó L. 2, Barján, Fekete B.,
Gulyás.
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A szombati zárónapon
Simó Károly, Érd alpolgármestere (Fidesz–KDNP) beszédében elmondta, hogy az
érdiek számára nagyon fontos a sport, és a városvezetés
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy számos rangos rendezvény legyen a városban.

az előző évi bajnoki eredmények miatt a Győr és az FTC
alanyi jogon jutott be a négyes döntőbe).
– Nagyon örülünk a továbbjutásnak, eg y remek
hangulatú mérkőzés volt,
igazi kupameccs, kiélezett
volt egészen a játék végéig.
Azt hiszem, hogy a két klub
jó kapcsolatára jellemzően
egy nagyon sportszerű találkozó volt. Jól küzdött mindkét csapat. A végjátékban
kijött a rutinkülönbség –
mondta Szabó Edina.

Z I L A B DA

Az Érd még mindig négypontos
előnnyel vezet a bajnokságban

Budaörs–ÉRD
24–31

KE

Érdi VsE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Ebedli (Pintér N. 31.), Németh G. V. –
Kónya, Csizmadia, Pallagi,
Melczer – Balázsovics
(Gyurácz B., 75.), Kelemen
(Palásthy, 62.). Vezetőedző: Limperger Zsolt.

madót, de ezt is szabálytalanul tette. A megítélt büntetőt Melczer Vilmos értékesítette. A 82. percben a
korábban műesésért első
sárga lapját begyűjtő Kenesei Krisztián a kezdőkörben buktatta Melczer Vilmost, Mencsik játékvezető
pedig újabb lapot mutatott
fel a rutinos csatárnak, aki
így mehetett zuhanyozni. A
hidegzuhanyt mégis az érdiek kapták, amikor egy, a
védők mögé berúgott labdára Kertész Ferenc rosszul
mozdult ki és szabálytalanul állította meg az ellenfél
játékosát. A tizenegyest pedig Szilágyi Máté értékesítette a hosszabbítás letelte
után. Az érdieknek már
csak a középkezdés elvégzésére maradt idejük, így
elszenvedték második vereségüket a bajnokságban,

vette a kezdeményezést a
vendégcsapat. Hiába vezetett azonban az ÉRD, a Békéscsaba nem akart leszakadni, a viharsarkiak legnagyobb hátránya két gól volt a
hajráig. Az ÉRD a hazai tízperces gólcsendet kihasználva a végjátékban ellépett
és végül háromgólos, 22–19es győzelmet aratott.
– Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk. Örülök,
hogy sikerült elvinnünk a
két pontot. Ez a legszebb
szülinapi ajándék. Talán nagyon sok hibát vétettünk,
amikor megtörhettük volna
a Békéscsabát és elmehettünk volna több góllal, de ez
az ő érdemük, hogy nem adták fel és mindig visszajöttek. Ami a mi javunkra szolgál, hogy nem tudták átvenni a vezetést, mindig tudtunk
egy pluszt hozzátenni és ott
tartottuk az eredményt,
hogy mi vezessünk. A védelmünk, amikor összeáll, akkor kapusként védeni extra
dolog, mert a védekezésünk
Magyarországon az egyik

Z I L A B DA

A negyedik percben hátrányba került az Érdi VSE,
amely Kónya Benjámin
labdavesztése után a leshatárról kilépő Domokos Bálint találatával került hátrányba. Aztán ugyan az érdiek támadtak többet, de a
nagy lehetőség a III. kerületiek előtt adódott, viszont
Németh Gábor Vince bravúrosan tudott menteni. Az
55. percben Balázsovics
Máté lépett meg védőjétől,
aki csak a tizenhatoson belül állította meg az érdi tá-

Szülinapi győzelem

KE

Megszakadt a sorozat Gyönyörű búcsú
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Feladatok:
• komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalkozók és intézmények számára
• széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása
• ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás
• ügyfélkör ápolása és bővítése
• személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Munkavégzés helye: Budaörs/Törökbálint

Leendő munkatársunk felelőssége:

• A vásárlók szakmai szempontoknak, szabványoknak megfelelő kiszolgálása,
az értékesítések számának növelése a vevői elégedettség elérésével
• Az árukészlet napi szintű kezelése, áruátvétel akár mindennapos gyakorisággal
• Az áruk kihelyezése és feltöltése az üzletekben
• A termékszabványok ismerete és azok alkalmazása
• A CCC üzletlánc arculatának gondozása
• Aktív részvétel egy integrált és hatékony csapat létrehozásában

Amit leendő kollégánktól elvárunk:
• középfokú végzettség
• tárgyalóképes kommunikáció
• üzleties megjelenés
• eredmény- és ügyfélorientáltság
• önálló munkaszervezés
• saját gépjármű
• hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett
tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

Elvárásaink a leendő munkatársunktól:

Eladói és ügyfélkezelési tapasztalat
Felelősségtudat, lelkiismeretes és becsületes munkavégzés
Kiváló kapcsolatteremtő képesség
Pozitív személyiség
Motiváltság és a feladat iránti elkötelezettség
Nagyfokú rugalmasság (váltott műszak és hétvégi munkavégzés)
Az aktuális divattrendek iránti érdeklődés

• Biztos munkahely egy stabil, dinamikusan fejlődő cégnél
• Szakmai fejlődési és gyors előrelépési lehetőség
• Barátságos légkör
Amennyiben felkeltettük érdeklődésed, kérlek, küldd el önéletrajzod
a„Budaörs/Törökbálint eladó munkavégzés” jelige megjelölésével a karrier.hu@ccc.eu e-mail címre.

Amit kínálunk:
416049

• előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok
• aktív segítség az értékesítésben
• tréningek, szakmai továbbképzések

Jelentkezés
szakmai önéletrajz e-mail útján
történő megküldésével a
szaboi@megatherm.hu címre.

Kiadó 2 ágyas szoba, dolgozó férfiaknak. (előny, ha kollégák) 0630/429-53-65.
Szoba kiadó kb. 40-50 éves dolgozó férfinak ház körüli munkáért. 23/366-581.

KIADÓ INGATLAN
A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
munkakörbe.
KÖVETELMÉNYEK:

AUTÓ/MOTOR

• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

t: 06-30-682-1390

06-23/886-451 KÉPES LÁSZLÓ
Mobil: 06-30/498-2590

ÁLLAT - NÖVÉNY

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltások, gyógykezelések stb. Telefon: 06-20-2166-979.

Műanyagfeldolgozó üzembe
3 műszakos munkarendbe

OKTATÁS

férfi gépkezelőt

Matematika és fizika korrepetálást vállalok. Tel: 30/566-44-56,
23/386-324.

felveszünk.
XXXII. kerület, Ipari Park
Tel: 06-1-207-5389,
E-Mail: recyclen@recyclen.hu

Matematika korrepetálás. Házhoz megyek. 06-70/9410-775.

TÁRSKERESÉS
Fehér Orchidea Társközvetítő várja jelentkezését: 20/487-6047,
30/974-1056, Budaörs, Templom tér 19.

Jól működő

SZÉPSÉGSZALONBA
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező

VEGYES

kozmetikus, fodrász és műkörmös

T: 06-20-417-1665

EsztErgályost

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:

felveszünk XXII. kerületi
munkahelyre, hagyományos
gépre 8/6/4 órás munkaidővel.
tel.: 06-209808077

Készpénzért vásárolok teljes hagyatékot, festményt, porcelánokat, órákat, ezüstneműt,
bronztárgyakat. 20/318-4555
Lomtalanítást vállalok! hagyatékból, költöztetésből megmaradt
lim-lomját elszállítom. Telefon:
06-20/318-4555

413766

413093

Konténer

(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)
garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
kisebb munkát is vállalok, reális
áron. T:06-20-967-2221

ÉRDI GYORSSZERVIZ

EGÉSZSÉG
Fogyás éhezés, és mozgás nélkül.
Próbálja ki, a forradalmian új
termékünket!
www.blaci.sevenpoint2.com

REDŐNY

Redőny
sZúnyOgháló

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Ne várjon tavaszig, fizessen
nettó áron most! 20/318-8142.

Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676
www.erdiredony.hu

Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

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

PaPucsok,

Mindenféle kőműves és burkoló
munkákat, családi házak hőszigetelését vállalom. 06-20/96694-68.

Emlővizsgálatok széles körű vizsgálatát
végezzük akkreditált mammográfiás
jártassági vizsgával rendelkező
radiológusok közreműködésével.

Burkolást vállalok, referencia
munkával. 06-30/197-86-74.

Előjegyzés telefon alapján:

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202

06-30/195-46-76
Érd, Szabadság tér 9.

ÉRDI BÉTA KKT.

Konyhabútor Készítése
Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523
www.edax.hu/adambutor

klumPák

Csókás vízvezetékszerelő

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-30/2411-343

TéliGUMi-AKCiÓ!
SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.
éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

Gázszerelés, gázvezetékek építése, gáztervezés, kémény építés,
nyomáspróba, műszaki átadás.
06-20/9-888-640.

Lábklinika

Munkavédelem
Munkaruházat

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

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 06-30/272-32-70.

401898

T: 06-20/9-346-354

T: 06-20/288-5148

416084

Hulladékhoz

413879

Mindenféle

413846

AutomAtA mosógépjAvítás

413869

414905

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426

VÁLLALKOZÁS

Külön bejáratú kis szoba, konyha
egy személynek kertes házban
kiadó. T:06-23-375-585

CNC CSISZOLÓ POLIROZÓ

munkatársak jelentkezését várjuk.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és alkalmasnak érzi magát
a feladatok ellátására, kérjük, juttassa el fényképes szakmai önéletrajzát az allas@erdiujsag.plt.hu e-mail címre.

412664

414908

keres.

Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a dízel targoncavezetői engedély.

Csupa csupa vitamin! Ingyenes házhoz szállítás.

TELEfon: 30/272-1769,
www.fInoMGYuMoLCSLE.hu

Gázkazánok, cirkók,vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje. Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

Duguláselhárítás éjjelnappal,
falbontás nélkül, nyugdíjaskedvezmény!
Hétvégén is! Garanciával!
Egy órán belül! Fakivágást is vállalok!
T: 06-70-380-7006, 06-20-943-5803,
06-30-725-5374

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes
talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

413860

médiatanácsadó

Érden kis méretű szoba (gázkonvektoros) fürdő és konyha használattal 1 fő részére kiadó. 0620/434-57-24.

Tartósítószer,színezékésmesterségesaromamentesen!

www.erdibeta.hu

facebook.com/erdibeta

INGYENES

416067

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.

RAKTÁROSOKAT

ALBÉRLET KÍNÁLAT

termelői áron megvásárolható!

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

396479

• magas kereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

Épületgépész szakkereskedés
(Érd-Parkváros)

Érdi lakótelepen felújított, 60 nmes, bútorozott lakás kiadó/eladó. Telefon: 06-20/566-91-80.

EPER -és MEGGYLEKVÁR

KONTÉNER

414899

munkakörbe.
betanÍtáSt váLLaLunk
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Amit ajánlunk:

LAKÁS

A PLT lapcsoport ingyenes lapokat értékesítő szegmense médiaajánlatának értékesítésére bővíti csapatát, amelyhez új kollégákat keres.

ELADÓ

•
•
•
•
•
•
•

www.pannonjob.hu

Duguláselhárítás non-stop,

414886
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Budaörsi és törökbálinti üzletünkbe keresünk munkatársakat a következő pozícióba:

Házvezetőnő keddenként/csütörtökönként besegítene Önnek a háztartásba (takarítás, vasalás, vásárlás)! 30/858-22-11.

T: 06-20/935-1817, 06-23/74-05-01

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

Erdészettől száraz tölgy tűzifa
15.800 Ft/m3 -től szállítva. 0630-288-1943

415572

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

A CCC Európa egyik vezető cipőértékesítő vállalata. 15 országában jelen lévő üzlethálózatunk közel
1200 márkaboltból áll, munkatársaink száma megközelíti a 12 000 főt.
2012-ben kezdtük meg magyarországi tevékenységünket, jelenleg 67 üzletünk van országszerte.
2016-ban veled szeretnénk folytatni fejlődésünket.

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

Jelentkezés:

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

ÁLLÁST KERES

06-20/326-1996

2030 Érd, Szabadság tér 12. (Siker
Üzletház)
E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu
• Tel.:
06-23-520-117

munkakörbe.

Kertimunkást heti egy napra felveszünk. info@himerklima.hu
06-23/381-589 - 18h után.

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.
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garanciával, bontás nélkül,
díjtalan kiszállás,
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz.
Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t: 06-20-5858-838

407435

E-mail: szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu
szerkesztoseg@erdiujsag.plt.hu •• Tel.:
Tel.: 06-23-520-117
06-23-520-117
E-mail:
ElérhEtőségEk:

Konyhakészen háztáji tömött
májkacsa 5-6kg 7500ft/db májával. Tel.: 06-30/5326507.

397989

ElérhEtőségEk:

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

Érd és környékéről gyakorlott varrónőt keresek, egész vagy részmunkaidőre, nyugdíjas is lehet.
Tel.: 06-30/65-70-762.

biztos munkalehetőség
magas bérezés
cafeteria és bónuszok
vállalati buszjárat

ElérhEtőségEk:
Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Fő tevékenység: tűzgátló nyílászárók
szerelése, általános tűzvédelem.
Előny: szerkezetlakatos végzettség,
tűzvédelmi szakvizsgák, jogosítvány.
Munkavégzés főként Budapest
környékén, de országszerte is.
Frissen végzett és gyakorlott szakmunkások jelentkezését várjuk.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal

Vásárolnék régi papír, fém koronát, pengőt, forintot, kitűntetést. 06-20/997-11-53.

413886

25%

Amit kínálunk:

*A keretes hirdetési alapár nettó ár, az áfát nem tartalmazza,
*egyszeri megjelenésre vonatkozik.
egyszeri
vonatkozik.
Érvényesmegjelenésre
2015. április 1-től
visszavonásig.
Érvényes
április
1-től nettó
visszavonásig.
*A
keretes2015.
hirdetési
alapár
ár, az áfát nem tartalmazza,
Érvényes
2015. április 1-től
visszavonásig.
egyszeri
vonatkozik.
Érvényesmegjelenésre
2015. április 1-től
visszavonásig.
Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

ffuniversal2002@gmail.com címen.

414904

Meghatározott helyre:

OPERÁTOROKAT

Frissen vágott, konyhakész, kukoricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

416088

20%
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100%
100%
50%
100%
50%
100%
50%
25%
50%
25%
100%
50%
25%
25%
50%
25%

Érdi és százhalombattai
partnereinkhez
keresünk
e esü

413790
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Hosszútávra és biztos állásra
vágyó, ügyes kezű, szorgalmas
dolgozókat várunk.
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zártságot, de egy kertben kitűnő- zett, így befogadóra vár. Hízelen érezné magát. Emberközpon- gős, játékos, mozgékony, kertes
házban érezné jól magát.
tú, békés természetű.

ÁLLÁST KÍNÁL
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apróhirdetés

416430

A legnagyobb öröm számunkra, ha egy hányatott
sorsú állat végre biztos, szerető gazdájára, új családra
lel. Arra biztatunk minden
kedves gazdijelöltet, válaszszon magának olyan kedvencet, akinek befogadásával még egy életnek ad lehetőséget, hiszen a helyére
újabb rászoruló kerülhet.
Semmi sem ér fel egy sokat
szenvedett kutya vagy cica
hálájával, szeretetünket
százszorosan viszonozzák!
Ha örökbe fogadná Nyafit
vagy Archit, vegye fel a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30
276 6071 vagy 06 30 910 6987,
E-mail: siriusalapitvany@
gmail.com. A többi gazdike-
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Papír:
42,5 g/m22 újságnyomó papír
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Gazdikereső

Újság
Újság
Újság
Újság

413782
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MEGHO ER 30-IG!
B
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Csak

nálunk!
Multifokális
lencsék

39.980 Ft-tól
Diósd, Balatoni u. 2/A.
(az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375,
30/709-16-24

Az akció november 1–30-ig tart.
Ajánlatunk 1 pár HOYA
szemüveglencsére vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön
üzletünkben!
Egészségpénztári kártya
elfogadó hely.
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Isten éltesse Klári nénit!

A humor a hosszú élet titka
Századik születésnapja alkalmából köszöntötték
az érdi László Jenőné Zakariás Klárát múlt héten
a Kende utcai Napfény Otthonban. Az asszony
idős kora ellenére nagyszerű egészségi és szellemi állapotnak örvend, és a kedve is rendkívüli.
Kedves hag yomány Érden, hogy a kerek születésnapjukat ünneplő nyugdíjas
városlakókat személyesen
köszönti fel T. Mészáros
András polgármester, aki

ezúttal sem tett másként és
múlt pénteken a Napfény Otthonban köszöntötte fel az
1916. november 4-én született asszonyt. A polgármester azt mondta, hogy nagyon

fontosnak tartja, hogy jelen
lehessen azokon az évfordulókon, ahol ilyen tiszteletreméltó kort ünnepel valaki.
– Ez a gesztus reményeim
szerint mindenki számára
arra hívja fel a figyelmet,
hogy az idősebb generáció
tagjait meg kell becsülnünk,
és meg kell köszönni nekik
mindazt, amit a mi jövőnk építéséért tettek. Szerencsések
vagyunk, mert idén már a
harmadik hölgyet köszöntT. Mészáros András polgármester is felköszöntötte a 100 éves ünnepeltet
(Fotók: Boros Sándor)
rejtvényt is fejteni, de a mindennapjai azért már nem
olyan aktívak, mint korábban.
Az idős asszonyról azt is
megtudtuk, hogy Erdélyből
származik és egykoron jegypénztárosként dolgozott a
vasútnál. Magyarországra
1948-ban szökött át, azóta itt
él. A hosszú élet titka véleménye szerint a jó kedély,
ami mindig is jellemezte őt, s
ami a legnehezebb rosszban
sem hagyta el soha.
QQNyilas HajNalKa

416199

A jó kedély a legnehezebb rosszban sem hagyta el soha Klári nénit

hettük a 100. születésnapján
– mondta T. Mészáros András.
Klári néni 23 éve lakója az
otthonnak, ahol barátai és
gondozói is megünnepelték a
kerek évfordulót. Az idős
hölgynek nincs családja, viszont testvérével – aki jövőre
lesz 100 éves –, aki Izraelben
él, hetente kétszer beszél telefonon. Az asszony a mindennapjaival kapcsolatban elmondta, hogy szeret beszélgetni a barátnőivel, szeret
boltba járni és szeret kereszt-

