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„Nem hagyom, hogy rosszat mondjanak erre a városra!”
Interjú Romics Ervin mezőgazdásszal

n 4–5. oldal

Láng gyúlt az első adventi gyertyán
Gyermekkoncerttel, betlehemi tör
ténettel és gyertyagyújtással várták
advent első vasárnapján azokat,
akik szerettek volna ezen a napon
ráhangolódni az ünnepre. A hatal
mas városi koszorún az első gyertyát
T. Mészáros András gyújtotta meg,
az egyházak képviselőinek jelenlété
ben. A polgármester köszöntőjében
az ünnepi várakozás, a szeretteinkre
való odafigyelés fontosságáról be
szélt, sok örömet kívánva ebben a
négy hétben, és áldott, boldog kará
csonyt kívánva az érdieknek. Hajdu
Ferenc római katolikus plébános azt
hangsúlyozta: készület nélkül sem
mit sem tudunk elérni a világon, és
ilyenkor nemcsak a karácsonyra, ha
nem az Úr eljövetelére is készülünk.
– A mi meggyőződésünk szerint ez a
készület a legfontosabb, és a legna
gyobb bajban akkor vagyunk, ha az
Istennel való találkozásunk ér ben
nünket készületlenül – hangsúlyozta
Hajdu Ferenc atya.
n 19. oldal

(Fotó: Boros sándor)

Egészségházat avattak

Városok éjjel-nappal

„Halálcsoportban” az ÉRD

T. Mészáros András polgármester az ünnepélyes megnyitón hangsúlyozta: az elmúlt években két kivétellel
Érd összes orvosi rendelője megújulhatott, és XXI.
századi körülményeket tudnak biztosítani az orvosoknak és a pácienseknek.
n 7. oldal

A természeti különlegességek után a Duna-Art fotóklub tagjainak most látható fényképei dinamikusabb
színhelyekre kalauzolják az érdeklődőket. A művelődési központ előtéri fotógalériájában két fotográfusnak nyílt kiállítása.
n 9. oldal

Az Európai Kézilabda Szövetség kisorsolta az EHF-Kupa négy csoportjának beosztását. Az ÉRD a C csoportba került az orosz Rosztov-Don, a német SG BBM Bietigheim és a norvég Byasen Trondheim mellé. Nehéz
a továbbjutás, de nem lehetetlen.
n 21. oldal
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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

Hibabejelentés: 06-23-365-921 és
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu
GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23420-336, 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.

| 2016. november 30. |

3

Közmeghallgatás

A városért, a városról kérdeztek az érdiek
dött, hogy hogyan kívánja
megoldani a város a forgalomirányítást a Törökbálinti
út–Szövő utca sarkán, ahol
az új törökbálinti M7-es leés felhajtó miatt a korábbinál is sokkal nagyobb a forgalom. Ugyanez a lakó érdeklődött még arról, hogy

képviselők által felvetett kérdésekre adott válaszokat.
A Czabai-kert tulajdonosa
arról érdeklődött, hogy mikor valósul meg az üveghulladék szelektív gyűjtése Érden, valamint tájékoztatást
kért az EUROVELO 6 kerékpárút-fejlesztés állásáról is.
Dr. Bács István az üveg gyűjtésével kapcsolatban elmondta, hogy az ÉTH pályázati forrás útján kísérleti
jelleggel Parkvárosban 1000
háztartásban megpróbálta
bevezetni a lehetőséget,
azonban több mint 50 száza-

az alépítménye, van-e árok
és a többi, így az alpolgármesterek csak annyit tudtak
a kérdésre válaszul adni,
hogy valamennyi érdi utca
aszfaltozása egyéni felmérés kérdése. A sportkomplexum el fog készülni, futballpályák, wellnessrészleg, futópálya és street workout
park is létesül. A kerékpárút
parkvárossal történő összekötésével kapcsolatban
Simó Károly alpolgármester
elmondta, hog y reményei
szerint épülnek majd szakaszok, amik az összekötést

végez-e a város levegőtisztasági méréseket. Válaszul elhangzott, hogy 2016-ban az
önkormányzat 15 millió forintot fordít a levegőszenynyezettség mérésre. Két
helyszínen végeznek vizsgálatokat a Levegő Munkacsoporttal együttműködve, s
amint olyan szakaszban tart
majd az elemzés, hogy arról
be lehet számolni, úgy meg is
történik majd. A Törökbálinti–Szövő utca kereszteződésében lámpás csomópont
fog épülni a Modern Városok
program részeként.
Az Alsóvölgyi utcában élő
városlakó arra hívta fel a figyelmet, hogy rendszeresen
jár közgyűlésre és sajnálja,
hogy az ott felvetett kérdésekre adott válaszok gyakran nem jutnak el a nyilvánossághoz, mert sok esetben
csak írásban ad választ a hivatal 15 napon belül. Azt kérte, hogy biztosítson fórumot
az önkormányzat arra, hogy
ezek a válaszok megjelenjek
szélesebb körben is. Az ülést
vezető dr. Bács István elmondta, hogy a jövőben a
www.erd.hu weboldalon teszik közzé a közgyűlésen a

lék volt azoknak az aránya,
akik nem akartak élni ezzel
az alternatívával, így egyelőre nem látja értelmét a város, hogy pluszforrásokat
vonjanak el máshonnan egy
egyelőre nem működő rendszer bevezetése miatt. A kerékpárúttal kapcsolatban
Simó Károly (Fidesz–
KDNP) alpolgármester elmondta, hogy a kerékpárutat a NIF Zrt. építi, így nem
a városi kasszából von el
pénzt. Az építkezés várhatóan jövőre el fog kezdődni.
A Badacsonyi utcából érkező lakó három kérdést fogalmazott meg. Arra volt kíváncsi, hogy mennyibe kerül
egy átlagos érdi mellékutca
aszfaltozása, hog y megépül-e az Ercsi úton a sportkomplexum, valamint, hogy
az épülő kerékpárút hogyan
kapcsolódik majd össze ÉrdParkvárossal. Az első kérdésre a jelen lévő alpolgármesterek nem tudtak egyértelmű választ adni, hiszen
minden utca más, tudni kell,
milyen széles, van-e vízelvezetés, építenek-e szegélyt,
milyen meredek az utca,
mennyire forgalmas, milyen

segítik, de véleménye szerint
az fontosabb, hogy a jelenleg
még nem leaszfaltozott utak
szilárd burkolatot kapjanak.
Az Elöljáró utca lakói arról érdeklődtek, hogy hogyan áll a Szent István híd, a
kivitelező mikor végez környezetfelmérést. A Szent István híddal kapcsolatban válaszként elhangzott, hogy
jövő tavasszal elkezdődik az
építkezés, és a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő felveszi a kapcsolatot
az ott lakókkal.
Egy városközpontban élő
férfi arra panaszkodott,
hogy Érd alsó és Érd felső
között szinte soha nem működik a lift az aluljáróban,
pedig nagyon sok idős ember
és kismama kényszerül babakocsival lépcsőzni vagy
pedig a STOP SHOP felé kerülni. Válaszul dr. Bács István elmondta, hogy folyamatosan jelzik a problémát a
tulajdonos MÁV Zrt.-nek,
mert az aluljáró és a lift is a
vasúttársaság tulajdona. A
város megoldásul azt fogja
tenni, hogy a hamarosan kihelyezendő 130 térfigyelő
kamerából az aluljáróhoz is

Megtartotta rendes évi közmeghallgatását a város vezetése. Dr. Bács István (Fidesz–KDNP) alpolgármester
bevezetőjében hangsúlyozta, hogy nem ez az egyetlen
alkalom az évben, amikor a lakók a képviselőkkel, illetve a városvezetőkkel találkozhatnak és megfogalmazhatják észrevételeiket, hiszen az irodáik nyitva állnak
egész évben a lakosság előtt.
Az alpolgármester ezután
átadta a szót a megjelenteknek. Elsőként egy Ágota utcai lakó fogalmazott meg
kérdéseket, aki arra hívta
fel a figyelmet, hogy az Erika utcai buszmegállóöbölnél
rendszeresen áll a víz, kevés
a hely a Posta-parkolónál,
valamint, hogy hiába cserélték LED-esre a lámpákat Érden, ha a gallyak kitakarják
a búrákat. Válaszul az alpolgármester elmondta, hogy
az Érdi Közterület-fenntartó
Intézmény folyamatosan bejelentés útján gyéríti a fákat.
A Posta parkolójával kapcsolatban pedig megjegyezte,
hogy az Adél utca felől nyilvános; ingyenes ügyfélparkoló áll az autósok rendelkezésére, a STOP SHOP-nál
pedig P+R parkoló található, ahonnan könnyedén gyalogosan megközelíthető az
Angyalka utcai intézmény.
Végül a buszmegállóban tapasztalható állapotokkal
kapcsolatban ígéret hangzott el, hogy kivizsgálják, és
a kérdezőnek írásban adnak
választ a megoldással kapcsolatban.
A Hírnök utcában élő család arra volt kíváncsi, hogy
megépül-e az ún. delta vágány az Érdet Székesfehérvárral összekötő vasúti vonalon, ugyanis a tervek szerint több házat kell kisajátítania az építő NIF Zrt.-nek –
azonban az ott élők elmondása szerint még semmilyen
megkeresés nem érkezett
feléjük az állami cégtől. Az
alpolgármester arról adott
információt, hogy éppen a
napokban írtak levelet az állami beruházónak. Úgy tudja, hogy 2017 tavaszán fogják megkeresni az érintetteket a kisajátítással kapcsolatban és valamennyiükkel
egyenként fognak tárgyalni.
Dr. Bács István elmondta,
az önkormányzat csak és kizárólag akkor ad hozzájárulást a delta vágány megépítéséhez, ha az ott élőket a NIF
Zrt. azonnal és teljes körűen
kártalanítja.
A parkvárosi Borbolya utcából egy férfi arról érdeklő-

tenni fog, remélve, hogy a
rongálókat elrettenti a lebukás esélye.
Egy Kálmán utcában lévő
család azt kérte, hogy állítsa
vissza az önkormányzat a
korábban az ott élők pénzéből megcsináltatott mart
aszfaltot, mert a Kálmán
utca a csatornázást követően más burkolatot kapott,
ami a nagy forgalom miatt
folyton kátyúsodik. Simó
Károly alpolgármester azt
ígérte, hogy helyszíni bejárást tartanak a bejelentett
területen; és ha beigazolódik
a felvetett probléma, úgy garanciális javítás keretében
visszaállítják az eredeti burkolatot.
Az érdi Elvira Major őshonos ültetvényeiért aggódott
egy parkvárosi lakó, mert az
önkormányzat ipari parkot
kíván létesíteni a terület egy
részén. Az alpolgármester a
kérdezőnek azt ígérte, hogy
az önkormányzat 15 napon
belül írásban választ ad a
kérdésére, azonban a közmeghallgatás leg végén az
üggyel kapcsolatban annyit
elmondott, hogy nincs veszélyben a gyümölcsös, viszont annak érdekében,
hogy a városnak növekedhessen az iparűzésiadó-bevétele, muszáj területet átminősíteni, hiszen hetente
több alkalommal keresik
meg az érdi önkormányzatot
befektetők, akiknek jelen
pillanatban nem áll módjában a városban ipari területet eladni.
Egy parkvárosi asszony
arról érdeklődött, hog y
mennyi Érd adóssága, valamint, hogy mikor újítják fel a
Tárnoki úti óvodát. Dr. Bács
István a kérdésre elmondta,
hogy megkapták a Napsugár
Óvoda támogatási szerződését, így hamarosan el tudják
kezdeni a felújítást, de csak
úgy, hogyha megszervezik,
hogy 4–5 hónap hosszan
csak egy csoportszoba működjön, ugyanis olyan nagy
volumenű munkát fognak ott
végezni, ami indokolja, hogy
addig az oda járó gyerekek
más óvodában kapjanak elhelyezést. Az adóssággal
kapcsolatban az alpolgármester elmondta, hogy Érdnek nincs adóssága, hiszen
az Orbán-kormány 2013-ban
konszolidálta a magyar települések tartozását.
QQBa-Nyilas H.
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Beszélgetés Romics Ervin mezőgazdásszal

Élet a meggyfák árnyékában
Állattenyésztőnek készült, de örül, hogy kertész lett.
Kicsi gyermekkorától fogva szeret dolgozni. Közel két
és fél évtizede vezeti fáradhatatlanul az Elvira major
gyümölcsösét. Szabadidejében társadalmi munkát vállal, rendszeres támogatója az Érdi VSE labdarúgó szakosztályának. Romics Ervinnel beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Milyen munkákat végeznek ilyenkor a gazdaságban?

meggy zömét konzervgyáraknak adjuk el, míg az őszibarackot egy kft.-nek szállítjuk, amely áruházláncoknak
is terít. Tulajdonképpen párhuzamosan történik a nagybani és a kiskereskedelmi
értékesítés. Az idei év azonban kivételnek mondható,
mert úgy tűnik, az almatermés mind elfogy itt a boltunkban, nem marad belőle
a külső értékesítésre, mert
ez a gyümölcs meglehetősen
rosszul termett ebben az évben. Tavasszal elfagytak a
fák virágai, ami mégis megmaradt, valamiféle betegség
tizedelte.

– Nálunk nincs téli leállás. Igaz, hogy befejeztük az
alma betakarítását, de most
a faiskolai tevékenységünkre kell összpontosítani. Dióoltványt állítunk épp elő, valamint az úgynevezett vad
növényeket telepítjük, amelyek a következő esztendőben szemzés alá kerülnek, s
belőlük lesznek a facsemeték. Jelenleg tehát az alanyok előállításával kapcsolatos teendők vannak soron:
kiválogatjuk, méret szerint
– Ön szerint van-e igazosztályozzunk őket.
ság abban, hogy íztelen az

– A gyümölcstermesztés a
fő profiljuk?
– Igen nagy mennyiségben termesztünk meggyet,
őszibarackot és almát. Természetesen vannak egyéb
haszonnövényeink is, de jóval kisebb mennyiségben.
Almából viszont sok fajta
megtalálható, 12–13-félét is
megkülönböztetünk, de ennek a feléből – hála Istennek
– kevesebb van, ugyanis nem
igazán jó fajták, nem illenek
a mi vidékünkre. A fő fajtáink inkább az Idared, a Jonagold és a Golden. A hazai
fogyasztók is ezeket keresik,
egyre nagyobb az igény az
édes almákra. Húsz éve foglalkozunk almatermesztéssel, de nincs okunk panaszra, mindig nagy a kereslet a
magyar termés iránt. Különösen közvetlenül a termelőktől vásárolnak szívesen a
fogyasztók.

– Ezek szerint a termés zömét itt helyben értékesítik?
– A gyümölcsök mintegy
20–25 százalékát valóban itt
veszik meg nálunk. Almából
talán még többet is, de a

alma?

– Tartok tőle, hogy időnként a vevő is túlzásokba
esik, mert jómagam például
egy Szabolcsban termett almáról nehezen tudom elképzelni, hogy nem jó ízű!
Ugyanakkor tény, hogy a
termőhely jelentősen meghatározza a gyümölcs minőségét. Emellett hatással
van rá az évjárat is, hogy
mennyire napos vagy csapadékos volt az időjárás.
Idén például én is alig ettem
igazán finom sárgabarackot, mert ha „felvizeződik”,
máris veszít a számunkra
megszokott állagából, ízéből. A zamatanyagok
ugyanis a nap hatására alakulnak ki, de a fajtájától is
nagyban függ. Nem utolsósorban, az sem mindegy,
hogy itthon termett-e vagy
külföldről érkezett a gyümölcs, hiszen mindenütt
más az íze! Egyébként a
külföldről behozott terményeknek nemcsak az a veszélye, hogy íztelenek, hanem ennél sokkal rosszabb
a fogyasztókra nézve, hogy
más növényvédő szereket
használnak. A kártevők ellen természetesen nálunk is

védekezni kell, de nem
mindegy, milyen szerekkel
oldjuk meg.

– Honnan ered a növények iránti szeretete?
– Tulajdonképpen onnan,
hogy ebben nőttem föl. Igaz,
édesapám asztalosmester
volt, de földünk, őszibarackosunk mindig volt. Nekem
pedig már 7–8 éves koromtól
kint kellett dolgozni, ha mást
nem, hát gallyazni vagy gyümölcsöt szedni. A középső
bátyám meg apám összegyűjtötte a gallyakat, én meg
a ládákat vittem ki a kocsihoz. Hosszú, keskeny földünk volt az érdi határban.
Szerettem dolgozni, de már
kiskoromban inkább állattenyésztőnek készültem. Még
ötéves sem voltam, amikor
egy lapáttal a kezemben bemerészkedtem a disznóólba,
a hatalmas hízók közé. Cseppet sem féltem, csak édesanyám lett falfehér, amikor
meglátta, mit művelek. Én
meg jól éreztem magam az
állatok között, de amikor pályaválasztásra került a sor,
apám lebeszélt a székesfehér vári Mezőgazdaság i
Technikumról, ahol állattenyésztést tanulhattam volna. Ő meg nem akart kollégiumba adni, a budapesti
szakközépiskolába viszont
naponta bejárhattam Érdről. Igen ám, de ott csak kertészeti szak volt, így végül
kertész lettem. Ma már azt
mondom: szerencsémre,
mert az állattenyésztés
máig a mezőgazdaság mostohagyereke maradt. Éjjelnappal dolgozni kell, pénz
viszont soha nincs belőle!
Nem mondom, a gyümölcstermesztésben is rengeteg
energiánk benne van, óriási
befektetést is követel, és
persze kockázata is van bőven, mert előre sosem lehet
tudni, milyen lesz az éves
hozam, de ma már belátom,
jól tettem, amikor megfogadtam édesapám tanácsát.

„Már 7–8 éves koromtól kint kellett dolgozni, ha mást nem, hát galylyazni vagy gyümölcsöt szedni”
– Hiába van a szüleim révén hétvégi házunk a Balatonon, én egész nyáron legfeljebb 1–2 napra tudok lemenni. Még soha nem nyaraltam végig egy teljes hetet!
Mindig van halaszthatatlan
feladat, tennivaló. Egy gazdaságot soha nem lehet csak
úgy napokra otthagyni! Nálunk nyár elején beérik a
meggy, aztán jön a kajszibarack betakarítása, majd 7–8
hétig, egészen szeptember
közepéig az őszibarackot
szedjük. Utána következik
az alma, s ha az is leérik,
folytatni kell a munkát a faiskolai tevékenységekkel.
Most már úgy tervezzük a
társammal, hogy jövőre leállunk a faiskolával. Ő ugyanis már 75 éves, megelégelte,
de nekem sem hiányzik már
ez a megfeszített munkatempó. Ahog y idősödöm,
egyre inkább csökkentem a
korábbi tevékenységeket.
Régebben volt szőlőm, pincém, borászatom is, de megváltam tőlük, nem bírtam
energiával. Nemrégen még a
házam udvarában is üzemeltettem faiskolai árudát,
de azt is feladtam. Sőt, lassan már a gyümölcsös is
soknak tűnik...

– Mindig arra törekedtem, hogy a gyermekeimnek
megadjam a lehetőséget a
tanulásra. Két lányom van.
Egyikük orvos lett és Németországba ment férjhez, a másikuk jogot végzett. Őket
nem vonzotta a mezőgazdaság, én meg nem erőltettem.
Egyedül csak azt fájlalom,
hogy a nagylányom messzire költözött Érdtől, de ma
már ez a távolság is könnyen
legyőzhető. Az édesapám
mindig azt mondta: „Fiam,
neked az a dolgod, hogy tanulj, nekem pedig az, hogy
megkeressem a rávalót!”. Ki
is taníttatott két orvost, meg
engem is, mint mezőgazdászt. Ehhez a hagyományhoz én is ragaszkodtam,
mármint a gyermekek taníttatásához. Az orvos lányom
esküvőjén, a pohárköszöntőben őszintén elismertem: a
munkám miatt nagyon keveset lehettem együtt a gyerekeimmel. Nem voltak közös
nyaralásaink, kirándulásaink, de arra büszke vagyok,
hogy tudtam őket taníttatni.
Nekem az volt a fontos, hogy
biztosítsam a gyerekeim jövőjét. Meg aztán, amíg fiatal
voltam, úgy gondolkodtam,
hogy most – amíg még bírom
erővel – van lehetőségem
– Egy jó gazda számára
– Nincs, aki a nyomdokai- megalapozni a családom
alig van megállás, mindig rátalál a tennivaló. Soha nincs ba lépjen, s átvegye öntől a anyagi hátterét. Így hétvégeken sem pihentem, sőt még
ideje lazítani?
gazdaság irányítását?
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most se nagyon állok le, romban is inkább füllentet- évvel volt nálam idősebb, így ugratták: „Pista, minek vettem a szüleimnek, hogy nem ő már szinte felnőtt volt, ami- tél egy gödröt a falu szélén?”
amíg bírom, csinálom!
kell tanulni, mert másnap kor én megszülettem. A bir- Azóta bizony igencsak meg– Régi érdi családban nőtt gyakorlatra megyünk, csak kózásokon kívül – fiúknál ez változott ez a település! Sőt,
fel. Két orvos bátyja van, azért, hogy elengedjenek a normális – leginkább arra talán túl gyorsan nőtt, túl
egyikükről elnevezték az érdi szomszéddal kútgyűrűt fek- emlékszem, hogy szedtük a nagyra, s a betelepülők neszakrendelőt. Ezt miként élte tetni. Azzal ugyanis keres- barackot, s borzasztóan me- hezen értik meg, hogy a fejhettem egy kis zsebpénzt. leg volt és nagyon csípte a lődéshez idő kell. Én viszont
meg?
Nagyon tisztelem az egész- bőrünket a héja. Az is eszem- soha nem hag yom, hog y
– Az idősebbik bátyám, ségügyi dolgozókat, mert én be jut, hogy a fiatalabbik bá- előttem rosszat mondjanak
Romics László Széchenyi-dí- nem lennék képes mindarra, tyámmal hajnali 3 órakor erre a városra! Mindig nagy
jas belgyógyász, egyetemi amit ők magukra vállalnak! keltünk, felraktuk a barack- lokálpatrióta voltam, ezért,
tanár volt. Jóleső érzés, hogy Nekem a mezőgazdaság volt, kal teli ládákat a Skodára, s ha valaki panaszkodik a herá gondoltak, amikor elnevezték az érdi szakrendelőt!
Jó érzés látni a családunk
nevét az érdi egészségügyi
intézményen! Szerencsére
én ritkán járok arrafelé, de
nagyon büszke vagyok rá,
főleg annak tudatában, hogy
alig jutott be az orvosi egyetemre! Pedig kiválóan tanult, de hiába szerezte meg a
felvételin a maximális pontszámot. Először azért utasították el, mert „maszek” volt
az apánk, másodszor meg a
párttitkáron keresztül leinformálták, hogy vallásosak
a szülők! Aztán mégis közbeszólt a szerencse. A bátyám ugyanis focizott is az
érdi csapatban és a hétvégi
meccsen egyik boltos szurkolónak feltűnt, hogy nem
játszik teljes odaadással.
Apámtól megtudta, hog y
azért olyan kedvetlen, mert
a kiváló teljesítménye ellenére, másodszorra is elutasították az egyetemi felvételét.
Ha csak ez a gond, én majd
intézkedem! – mondta, s be
is tartotta a szavát. László
bátyám a második évben
mégis felvételt nyert az orvo- Romics Ervint az érdi labdarúgás támogatásáért 2015-ben Érdi Sport Díjjal tüntették ki
si egyetemre és gazdag életpályát futott be. A fiatalab- s ma is az a mindenem. Bár elindultunk a dunaújvárosi lyi körülményekre, megkérbik bátyám szintén orvos- ifjúkoromban a kőműves- piacra, hogy fél ötre már el- dezem: vajon jobb volt-e ott,
professzor, ő az urológiai munka is vonzott. A házépí- foglalhassuk ott a legjobb ahonnan ideköltözött? Az,
klinikának volt húsz évig az téseknél is örömmel dolgoz- helyek egyikét. Inkább a aki sok évtizede él ezen a teigazgatója, s bár már 70 tam, s meg is tanultam min- munkával kapcsolatos élmé- lepülésen, sokkal inkább
éves, orvosként még ma is ott dent, ami érdekelt. Talán, ha nyekre emlékszem, hiszen észreveszi és megbecsüli a
dolgozik.
az építőipar mellett döntök, köztünk is 7 év a korkülönb- pozitív változásokat, s tud is
ma abban is vállalkozó len- ség, így nem lehettek közös nekik örülni. Aki most vagy
– Ön miért nem lett orvos? nék. Egyik nagyapám kőmű- barátaink sem, ritkán vol- alig pár éve költözött csak
ves volt, a másik meg pa- tunk egy társaságban.
ide, nem érzi magáénak a
várost. Én viszont soha nem
– Mert engem jobban ér- rasztember, biztosan tőlük
dekeltek a növények meg az örökölhettem mindkét hajla– Érdhez milyen a viszo- tudnék elmenni Érdről.
Nemcsak azért, mert itt van
állatok! Ráadásul – mivel jó- mot. Nekem már fiatalko- nya? Szeret itt élni?
a munkám, hanem, mert
val fiatalabb vagyok – azt is romban is szinte mindegy
láttam, milyen sokat kell volt, mit csinálok, csak dol– Hogyne! Roppant büsz- minden más is ideköt. Ha behozzá tanulni. Én meg – gozhassak, s lássam az ke vagyok arra, hogy tős- ugrom a tornácos kocsmába
kénytelen vagyok elismerni eredményét! Egytől viszont gyökeres érdinek számítok, egy sörre, mindig találko– nem voltam az a „székhez menekülök azóta is: az iro- sőt nemcsak a szüleim, a zom egy-két kedves barátragadt” típus, nem szeret- dai munkától. Az adminiszt- nagyszüleim meg a dédszü- tal, régi ismerőssel. Mi megtem a könyveket bújni, in- ráció sem az én asztalom.
leim is itt éltek. Igaz, kide- értjük egymást, pontosan
kább a szabadban éreztem
rült, hogy a mi családunk tudjuk, hol van, ha azt mondjól magam. A gyakorlat, a
– Gyermekkorában ho- tulajdonképpen Hercegovi- juk: a „Csutár-ház vagy a
termelés, a fizikai munka gyan fért meg a fivéreivel?
nából származik, de 300 év- villanytársaság, a vasbolt
jobban érdekelt. Elvégeztem
vel ezelőtt telepedtek le itt helyén”. Ahhoz, hogy az ema középiskolát, majd a főis– Vannak szép emlékeim, az őseink. A bátyám nemré- ber ne csak lakjon valahol,
kolát is, de nekem ennyi elég de tekintettel arra, hogy igen gen megkereste a hercegovi- hanem igazán otthon is
volt. Sokkal jobban szeret- nagy a korkülönbség köztem nai Romicsokat. Amikor érezze magát egy települétem a gyümölcsösben vagy a és a bátyáim között, alig vol- apám a mostani városköz- sen, nélkülözhetetlen az érföldeken dolgozni. Előfor- tak közös, gyermekkori él- pontban, a lakótelep közelé- zelmi kötődés. Olykor szóvá
dult, hogy középiskolás ko- ményeink. Az idősebbik 18 ben meg vette a telket, így teszik, hogy egy ekkora vá-
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roshoz képest kevesen járnak focimeccsekre. Valóban
így van, de el tudom képzelni, hogy sok parkvárosi lakos – bár lehet, szereti a labdarúgást – azt sem tudja,
van-e Érdnek futballpályája, s merre keresse. Jómagam azért támogatom a labdarúgást, mert a bátyám is
itt focizott, egykori barátja,
Novák Ferenc pedig elnöke a
szakosztálynak.

– Ha most kellene pályát
választania, ugyanígy döntene?
– Igen, hiszen a nehézségek ellenére is nagyon szeretem a szakmámat, s örülök, hogy teljesült a gyermekkori vágyam: egy nagy
gazdaságot irányítok. Elégedett vag yok az életemmel, nincs olyan, amit gyökeresen meg változtatnék.
Igaz, a sok munka miatt kimaradtak az életemből a
nyaralások, a külföldi utazások, de nekem nincs hiányérzetem. Engem a szakma szeretete és a munka
éltetett, s talán kárpótolt is
az elszalasztott dolgokért.
Bízom benne, hogy majd a
nyugdíjas éveimben még
lesz alkalmam utazni, világot látni. Egy erdélyi körútra feltétlenül rászánom magam és persze a lányomat,
születendő unokámat is
g yakorta szeretném látogatni a jövőben.
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Közgyűlési összefoglaló

Biztonságban van a Modern Városok program
A tavaly nyáron bejelentett Modern Városok program 26
fejlesztési célja nincs veszélyben, valamennyi meg fog valósulni 2020-ig – közölte dr. Bács István alpolgármester
Érd Megyei Jogú Város közgyűlését követően, miután
hosszas eszmecsere után egyhangúlag elfogadták a város
Integrált Területi Programjának átdolgozott változatát.
A Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára
levélben értesítette Érd Meg yei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Modern
Városok program keretében
tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
egyes prioritásai tekintetében a többletkötelezettség
vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016.
(X.13.) Kormányhatározat
alapján szükséges átdolgozni az Integrált Területi
Programot.
Dr. Bács István alpolgármester (Fidesz–KDNP) ezzel

kapcsolatban elmondta,
hogy a módosítás által az eddigi Versenyképes KözépMag yarország Operatív
Program keretet megnövelték, s így a finanszírozás
nem csupán hazai forrásból,
hanem európai uniós forrásból fog megvalósulni.
– Annak érdekében, hogy
mindenki tisztán lásson a
Modern Városok programmal kapcsolatban, 15 napon
belül egy rendkívüli közgyűlést fogunk tartani, ahol
részletesen bemutatjuk a
program elemeit és azoknak
a finanszírozását. Tesszük
ezt annak ellenére, hogy a
legutóbbi közg yűlés előtt
már átadtunk egy negyvenoldalas tájékoztatót ugyanebben a témában – mondta a
politikus.

dr. Bács István (Fidesz–KDNP): Elszomorít, hogy míg a harmadik számú költségvetési rendelet módosítást megszavazták az ellenzéki képviselők, most nemet nyomtak. El
nem tudom képzelni, hogy mi lehet az oka, hogy sajnálják
az elmúlt hónapokra eső 120 millió forintos többletforrást,
amivel az intézményeinket támogatjuk.
Szűcs Gábor (MSZP–Együtt–DK): Az alapköltségvetés forráselosztásával nem értettünk egyet, így a módosításokkal
sem. Ha egy rossz költségvetést módosítunk, attól még
nem lesz jó.
Pulai Edina (Jobbik): Nincs veszélyben a Modern Városok
program, csak át kell csoportosítani a megvalósításra szánt
összegeket és tisztában kell lennünk azzal, hogy a 14,32 milliárd forintra tervezett célkitűzések európai uniós forrásból
fognak megvalósulni.

Módosították a 2016. évi
költségvetést, immáron negyedik alkalommal. A rendeletmódosítás tartalmazza
a Modern Városok programmal összefüggésben meghozott közgyűlési és bizottsági döntések megfelelő átvezetését, illetve az intézmények részére biztosított
plusz előirányzati forrásokat. Az intézmények 21,845
millió forintot kaptak a kötelező feladatok ellátására,
az önként vállaltakra pedig
93 ezer forintot. A költségveté si
fő ö s sz e g
íg y
22 252 832 e Ft, az általános
tartalék 8009 e Ft, a céltartalék pedig 60 674 e Ft.
Egy hónappal később viszik el jövőre a téli zöldhulladékot. Módosította az ide vonatkozó rendeletét az önkormányzat, mivel a tapasztalatok szerint inkább november
végéhez közeledve lehet öszszegyűjteni a lehullott faleveleket. Így évente három
alkalommal lesz zöldjárat,
vízkereszt után, január 10.
és 18. között, tavasszal május 1. és 31. között, télen pedig november 15. és december 15. között. A napirend
kapcsán elhangzott, hogy
jelenleg az ÉTH egyhetes
csúszásban van az előre kihirdetett időpontokhoz képest, de karácsonyig mindenhonnan el fogják vinni a
falevelekkel teli zsákokat.
Támogatta a közgyűlés a
szociális rendelet módosítását. A változtatás kedvezően
érinti a nyugdíjasokat, mert
a jövőben a lakásfenntartás-

Adventi programok

Betlehemezés, koncertek, vásárok
A város iskoláiban megkezdődött az adventi készülődés: több olyan programot is szerveznek, amelyen nemcsak a szülőket,
hanem minden érdeklődőt
szívesen látnak.

A Batthyány iskolában december 1-jén kezdődik és 21éig tart az adventi forgatag:
többek közt Luca-napi rajzversennyel, adventi kalendáriummal (benne apró ajándékokkal), gyertyagyújtással, kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket.
December 16-án, 19-én és
20-án délutánonként megnyílik az iskolai kézműves

ünnepi vásár, amin szeretettel látják a környék lakóit is.
A Bolyai iskolában advent
időszakában kézműves játszóházat szerveznek a diákoknak, az alsósok pedig
karácsonyi bazárt rendeznek: megunt, de még használható játékaikat csereberélik el. Az Érdligeti iskolában Luca-napi zsibvásárt
tartanak az alsósok: otthon
készített dísztárgyakat, régi
játékaikat cserélik, árusítják ilyenkor a kicsik. Sok
osztályuk szervez adventi
koszorúkészítést is ebben az
időszakban.
A Gárdonyi iskolában december 13-án és 14-én tart-

ják a szokásos adventi vásárukat az osztályok a délutáni és esti órákban. Az érdeklődők az ünnephez kapcsolódó, saját készítésű díszeket,
ajándékokat vásárolhatnak
a gyerekektől.
A Kőrösi iskola diákjai december 20-án, 17.30-kor tartják hagyományos adventi
koncertjüket, illetve műsorukat az iskola sportcsarnokában; a rendezvényre sok
szeretettel várnak minden
érdeklődőt.
A Marianum iskolában is
többféle rendezvényt, foglalkozást szerveznek advent idejére: koszorúkészítést, fraknói kirándulást,

Egy rendeletmódosításnak köszönhetően az SNI-s gyermekek havonta húszezer forint támogatást kaphatnak
ra jogosultak a nyugdíjuk
minimális emelkedése okán
már nem veszítik el ezt a támogatást. A szociális rendelet módosításának köszönhetően a sajátos nevelési
igényű g yermekek pedig
egységesen havonta húszezer forint támogatást kaphatnak.
Zöldhatár út lett a neve a
6. számú főút és az M6 autópálya között, az eg ykori
szenny vízleürítő területe
mellett található, önkormányzati tulajdonban lévő
utcának, amin keresztül
megközelíthető az Érd és
Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás iszaptelepe.
Jövőre is hozzájárul az önkormányzat ahhoz, hogy az
ügyeletet ellátó Interambulance Zrt. plusz egy mentőkocsit állítson szolgálatba
városunkban. Az érdi ügyeletnek három gépjármű áll a
rendelkezésére: 1 db felnőttügyeleti, 1 db gyermekügye-

leti és 1 db mentőorvosi, illetve mentőtiszti autó. Az érdi
ügyelet szerződésben áll az
Országos Mentőszolgálattal
és szükség szerint közterületi feladatot is ellát. Vagyis,
ha nincs az érdi mentőállomáson kocsi, mert például
Budapestre szállít egy sérültet, akkor nem kell hosszú
perceket várni a távolból érkező segítségre. Ehhez havi
hatszázezer forint támogatást adott a közgyűlés.
Elfogadták a Bagoly utcai
rendelő célokmányát. A területet az önkormányzat
megvásárolta, s várhatóan
jövő ősszel megnyithat a kétszintes épület, ahol gyógyszertár, háziorvosi rendelő
és körzeti megbízotti iroda
is lesz. A beruházás a Modern Városok program részeként valósul meg.
Elfogadták az szmsz módosítást és döntöttek az önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének éves
értékeléséről is.

lelkinapot. December 16-án
karácsonyi műsort és vásárt tartanak a művelődési
házban, december 19-én
pedig az Érd-Újvárosi egyházközség nyugdíjasait, illetve a Lea otthon lakóit lepik meg karácsonyi műsorral. 24-én délután két órakor az újvárosi, háromkor a
parkvárosi templomban
tartanak betlehemes előadást a diákok.
A Móra iskolában két nagy
meglepetésre készülnek: december 20-án a SZISZKI diákjai ajándékozzák meg a
sajátos nevelési igényű gyerekeket, másnap pedig a Babagenetika Egyesület szervezésében érkeznek előadók
és ajándékok az iskolába.
A Teleki iskolában december 14–20. között tartják a

hagyományos adventi vásárt, ahol a szülők, gyerekek, pedagóg usok által
együtt készített díszeket,
képeslapokat, ajándékkártyákat, adventi naptárakat
árulják, amelyek újrahasznosítható anyagokból készülnek. A bevételből az intézmény fennállásának 85.
évfordulójára évkönyv megjelentetését tervezik. Az
ökovásár ideje alatt az iskola kapui minden érdeklődő
előtt nyitva állnak.
A Vörösmarty gimnáziumban december 20-án, kedden
este 18 órakor rendezik az
adventi koncertet, a zenélő
gyerekek, illetve az iskola
kórusa részvételével; a rendezvényre a város minden
polgárát szeretettel várják.
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Az
alaptörvényről
Újjáépült a háziorvosi szolgálat
Gyermekegészségházat avattak

A magyar emberek, a magyar határok védelmét láthatóan a kormánypártok képviselik jelenleg. Akik
az alkotmánymódosítást nem fogadták el, semmibe
veszik a magyarok védelmét – fogalmazott T. Mészáros András polgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján.

November 22-én ünnepélyesen átadták az új gyermekegészségházat a Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám
alatt.
Az épület korábban is ren
delőként működött; még
1987ben építették társadal
mi munkával, két házi és két
gyermekorvos, valamint két
védőnő számára. Azóta –
mint dr. Veres Judit, az ön
kormányzat egészségügyi
bizottságának elnöke az ün
nepségen rámutatott – egy
részt kinőtték az épületet,
másrészt a rendelő igen
rossz állapotba került.
– Pályázati forrásból, 30
millió forintból újítottuk fel
az épületet, ahonnan április
7én költöztek ki az orvosok,
és október 7én költözhettek
vissza a kívülbelül átalakí
tott rendelőbe – mondta a
doktornő, hangsúlyozva: a
két itt dolgozó orvosnő négy
ezer gyermeket lát el.
– Korábban három házior
vos is itt dolgozott, ám ők pár

Az átadó ünnepségen T. Mészáros András polgármester vágta át a
szalagot. Mellette jobbról dr. Veres Judit, az egészségügyi bizottság
elnöke, balról Donkó Ignác képviselő (Fidesz–KDNP)
házzal odébb költöztek, egy
szintén új rendelőbe, így
most már kényelmesen elfér
nek a védőnők is – tette hoz
zá dr. Veres Judit.
T. Mészáros András pol
gármester az ünnepélyes
megnyitón hangsúlyozta: az
elmúlt években két kivétellel
Érd összes orvosi rendelője
megújulhatott, és XXI. szá
zadi körülményeket tudnak
biztosítani az orvosoknak és
a pácienseknek – ez pedig
részben az egészségügyi bi

Vannak olyan ellátási formák, ahol minél közelebb kell lennie az ellátásnak a beteghez – ilyen a házi gyermekorvosi és
a védőnői ellátás is – mondta kérdésünkre dr. Kőszegi Gábor, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, hozzátéve: míg a védőnők korábban a csecsemő- és
kismamagondozást a szakorvosi rendelőben végezték,
most már a Bajcsy-Zsilinszky út 47. alatt fogadják a pácienseket. Így akiknek csupán védőnői gondozásra van szükségük, már nem kell a városközpontba beutazniuk – hangsúlyozta a főigazgató.

zottság nak köszönhető,
amely ezt szorgalmazta.
– Két rendelő nem újulha
tott meg eddig. Az egyik a
Bagoly utcai, amelyet lebon
tunk, és egy újat építünk he
lyette, a Fehérvári–Bagoly
utcák sarkán. A fedezet már
megvan rá, tavasszal indul
hat az építkezés. Az ófalusi
rendelő felújítására is keres
sük a forrást – tette hozzá T.
Mészáros András, kiemelve:
a szakorvosi rendelőintézet
régi szárnyának modernizá
lására is megvannak már a
tervek; ezzel kapcsolatban
benyújtották a pályázatot,
és döntésre várnak.
– Érd nem panaszkodhat
az egészségügyi kormány
zatra: tíz év alatt egy hetven
ezres város szinte teljes há
ziorvosi szolgáltatása és
szakorvosi rendelőintézete
újjáépült – zárta szavait a
polgármester.
Q Á. K.

A kormány 2015 szep
temberében, mikor kaoti
kus állapotok alakultak ki,
elhatározta, hogy megold
ja az ország határainak
védelmét, ami sikerült is –
ráadásul így a schengeni
határokat, egész Európát
is védte. 2016. október
2án, a népszavazáson
több mint hárommillió em
ber szavazott nemmel arra
a kérdésre: „A karjae,
hogy az Európai Unió az
Országg yűlés hozzájáru
lása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgá
rok Magyarországra törté
nő kötelező betelepítését?”.
Ezért a kormány úgy dön
tött, alkotmánymódosítást
nyújt be a parlamentnek,
de nem lett meg az elfoga
dásához szükséges két
harmad. Mindazok, akik
ezt az alkotmánymódosí
tást nem fogadták el, sem
mibe veszik a magyar em
berek, illetve a határok vé
delmét, és egyben a schen
geni és a dublini egyezmé
nyeket is – hangsúlyozta T.
Mészáros András, hozzá
fűzve: láthatóan a magyar
emberek védelmét, a ma
gyar határok védelmét je
len pillanatban a kormány
pártok képviselik.

– A Jobbik nem szavaz
ta meg az alkotmánymó
dosítást; feltételül szab
ták ug yanis, hog y a Fi
desz szüntesse be a lete
lepedési kötvények árusí
tását. Úg y gondolom,
hogy ezeket a letelepedé
si kötvényeket nem lehet
összekapcsolni eg y or
szág védelmével. Mikor
szükség volt arra, hog y
az ország költség vetési
helyzetét stabilizálják az
így befolyó pénzek, meg
kellett lépni a kötvények
bevezetését, de azóta a
kormány több alkalom
mal nyilatkozott arról,
hogy a megfelelő időben
kivezetik ezt a megoldást
– jegyezte meg a polgár
mester, aláhúzva: a köt
vényt vásárlók is csupán
ideiglenes tartózkodási
engedélyt kapnak.
– A letelepedési kötvény
összekötése az alaptör
vénymódosítással, illet
ve a kormány zsarolása
egy dolgot bizonyít: a Job
bik lényegében az MSZP,
a DK és a többi ellenzéki
párt oldalán áll, és nincs
más célja, mint a jelenlegi
hatalom erodálása – zár
ta szavait T. Mészáros
András.

Adventi ételosztás, szeretettel
Egy tányér babgulyás, kenyér, sütemény, gyümölcs
– ez került advent első vasárnapján kétszázötven
érdi lakos asztalára, az adventista egyház és a Szociális Gondozó Központ közös akciójának jóvoltából.
Az egyházak és a gondo
zóközpont neg yedik éve
szerveznek vasárnaponként
ételosztást. Az első években
ez a program csak az adven
ti időszakra korlátozódott,
tavaly és idén azonban már
egész télen számíthatnak
hétvégenként meleg ételre a
rászorulók.
Mint Paróczai Zoltánnétól, az ételosztás egyik szer
vezőjétől megtudtuk, sok
olyan család, illetve egye
dülálló ember van, akik nem
tudnak eljönni az ebédért –

vagy azért, mert egészségi
állapotuk ezt nem engedi,
vagy azért, mert messze lak
nak, és nem jut pénz az úti
költségre. Nekik a központ
szállítja ki az ennivalót. Vol
tak azonban olyanok is, akik
betegen, botra támaszkodva
is eljöttek az előre csomagolt
menüért.
– Beteg fimmal élünk eg y
nyugdíjból. Neki viszem az
ebédet; én beteg vag yok,
nem kérek – mondta eg y
idős ófalusi asszony. Ba
rátnőjét nemrég műtötték,
de botra támaszkodva is
eljött, türelemmel várt a
sorára.
– Én a Vadlúd utcából jöt
tem gyalog. A fiammal élek,
dolgozunk mindketten, de
sajnos, mire kifizetjük a fér
jemről ránk maradt adóssá
got, húszezer forintunk ma

rad – mondta egy másik vá
rakozó.
Az adventisták nemcsak a
karácsonyi készülődés idő
szakában, hanem egész esz
tendőben osztanak meleg
ételt, minden hónap utolsó
vasárnapján.
– Hatnyolc éve tartunk
ételosztást. Annak idején
60–70 adagot főztünk, ma
már ennek többszörösét. Az
alapanyagokat a gyülekezet
hozzájárulásaiból, illetve
tagjaink személyes adomá
nyaiból teremtjük elő – mond
ta lapunknak Megyeri József, a gyülekezet vezetője.
– Minden emberben van
egy kis szociális érzékeny
ség. Keresztény emberként
hálám kifejezése az, hogyha
nekem van, megpróbálom
megosztani azokkal, akik
nek nincs – zárta szavait.

„A hála kifejezése, ha megosztom másokkal, amim van”
A következő ételosztásra pon nem elvitelre csomagol
december 4én kerül sor, az ják az ételt, hanem helyben
Emma u. 8. szám alatt, déli fogyasztásra főzik majd.
egy órától. Ezen a vasárna
QQÁdÁm K.
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Adventi koncertek
„Nézd, követemet küldöm
szíved előtt, hogy készítse
előtted az utat” – Máté
evangéliuma 11. versszaka
10. sorának idézetével invitálta közönségét az idei adventi koncertjére a Szirmok Női Kar.
A múlt vasárnapi, advent
első vasárnapja alkalmából
bemutatott szentmisén részt
vettek a Marianum Általános
Iskola első osztályos diákjai
is, így Hajdú Ferenc plébános elsősorban nekik és az ő
nyelvükön magyarázta el,
mit jelent valójában az advent, s miben áll a „készület”
időszaka. A kicsinyek ilyenkor négy héten keresztül,
apró jó cselekedetekkel várják a karácsonyt. A felnőttek
pedig arra törekszenek,
hogy sokat legyenek együtt a
szeretteikkel, s közben arra
is több időt szánnak, hogy
meghallják Isten hangját –
fogalmazott a plébános.
A Szirmok Női Kar az elmúlt évekhez hasonlóan, az
idén is arra vállalkozott,
hogy az Újfalusi Jézus Szívetemplomban megrendezett
adventi koncertjeivel meghit-

tebbé tegye a karácsonyra
való felkészülés időszakát.
Stiblo Anna, az énekkar jelenlegi karnagya elmondta
lapunknak, hogy az adventi
koncertekre való felkészülés
kiemelten szép feladatot jelentett számukra.
A Jézus Szíve katolikus
templomban megtartott koncertre a zenetörténet stíluskorszakaiból válogattak műveket, a végén pedig a közönséget is bevonták műsorukba: velük együtt énekelték el
a közismert karácsonyi énekeket.
Stiblo Anna hozzátette:
örömmel és eredményesen
dolgoznak együtt, januártól
már a Bartók-évfordulóra készülnek. Terveik között jövőre egy Bartók–Kodály-emlékkoncert is szerepel.
Az első adventi hangversenyükön Mézes Gyöngyi kíséretében külföldi és hazai zeneszerzők egyházi, ünnephez kapcsolódó kórusműveit
énekelték. Az adventi időszakban a vasárnap esti
szentmisét követően még három kórushang versenyre
várják az érdeklődőket.

Objektek, szobrok, szerkentyűk

Kettős fotókiállítás a Szepesben

Absztrakt alakzatok meséi

Városok éjjel-nappal

Művei fényforrások, amelyek segítenek abban, hogy
figyelmünket és jó szándékunkat mások irányába
fordítsuk – fogalmazott
Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, aki a múlt pénteken Kelle Antal ArtFormer
képzőművész egyéni kiállítását nyitotta meg városunkban.

Kelle Antal neve nem ismeretlen az érdiek előtt, az
utóbbi években rendszeres
résztvevője a csoportos Téli
tárlatnak. A képzőművésznek november 25-től egy különleges, mozgó és mozgatható, esetenként tetszés szerint alakítható tárgyakból,
kisebb-nagyobb mobil szerkezetekből nyílt egyéni kiállítása az Érdi Galériában.
Míg korábban alig volt rá
példa, napjainkban a tudósok érdeklődve fordulnak a
művészek tudományos felvetései felé és viszont. Vannak
művészek, akik tudományos
ambícióval kívánnak beleszólni a világmindenség dolgaiba. Ők a világot teljes
egésznek látják, s a különféle dolgokat egymással öszszefüggésben és különvá-

QQáBrahám

Szendvicspanel tetőre
és oldalfalra készletről!

A természeti különlegességek után az érdi Duna-Art
fotóklub tagjainak most látható fényképei dinamikusabb színhelyekre kalauzolják az érdeklődőket. A művelődési központ előtéri fotógalériájában két fotográfusnak két különböző témában nyílt kiállítása.
Dósa László fotói Ahol én
jártam, városok éjjel-nappal
címmel európai nagyvárosokba repítik az érdeklődőket, míg Szakács Miklós
egyetlen esemény, a Spar

A tükröződő és alakítható formák együttgondolkodásra hívják a befogadót
matematikai és fizikai törvényszerűségeken alapuló
geometrikus formáival a humán birodalomba, az analógiák sokszínűségébe repíti a
szemlélőt. Absztrakt alakzataiból meséket sző vagy
általuk közvetíti azokat,
szobraival és mobil szerkentyűivel pedig együttgondolkodásra hívja a befogadókat.
Kelle Antal munkái – a sa-

Szigetelt tető panel PUR töltettel
bruttó 4763Ft/m 2 -től

422005

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

DECEMBER HAVI PROGRAMOK a
FESTAL ÉTTEREM
& RENDEZVÉNYHÁZBAN
december 8 - 10 vadnapi ételek korlátlan fogyasztással asztalhoz tálalva

Kelle Antal különleges alkotásai a látens toleranciát közvetítik

423146

csak előzetes bejelentkezéssel bármely napszakban
10 féle különleges vadétel a szarvastól a vadkacsáig
3990 ft / fő
december 23-24 előrendelt karácsonyi ételek átvehetőek
vegyes halászlé (500 ml) pontyszelettel és harcsával
1350 ft
rántott harcsafilé zöldfűszeres burgonyával, citromos tartárral
1800 ft
narancsos-gyömbéres kacsacomb pezsgős káposztával
1900 ft
mézes kacsacomb karamellizált gyümölcsökkel
1900 ft
konyakos gesztenyével töltött pulykamell burgonyapürével
1900 ft
hagymás libamájjal töltött borda tokajis barna mártással
2100 ft
hidegtál variációk
1500 ft főtől
előzetes egyeztetésre minden egyéb elképzelést megvalósítunk
december 31 Szilveszteri buli 3 szinten igényes környezetben
gálavacsorával és éjféli ételekkel együtt (elővételben dec. 5-ig)
8990 ft
Szabadkapacitásunkerejéig4különbözőstílusúéshangulatútermünkbenvállalunkcéges,családi,baráti,üzleti
rendezvényeketkedvezőáron,korlátlanparkolással,ingyenesprojektorral,vászonnal,kihangosítással–kérjenajánlatot.
Vasárnapisvédasztalosebédünkkorlátlanételfogyasztássalés25-30féleételválasztékával,szezonálisvilágkonyhával,
felnőttár 2390ft, gyerekár 990ft,előzetesfoglalásajánlott(mobiltelefononelérhetőekvagyunkmindennap)

Részletes programjaink: www.festal.hu vagy
www.facebook.com/Festal-Étterem-és-Hennessy-Club
Cím: Érd, Dávid u. 4.Telefon: (70) 621-83-41

laszthatatlannak érzékelik
– mutatott rá Kelle Antal
művészetének mibenlétére
is utalva Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum társalapítója. Hozzáfűzte: a gépészmérnök, mobil szobrász, játéktervező és készítő,
egyetemi oktató, szakkönyvíró, a robottechnika ismerője azonban többre is képes:

Budapest Maraton legmegkapóbb pillanatait tárja a
szemlélők elé.
Mint azt Dósa Lászlótól
megtudtuk, már a digitális
fényképzés meg jelenése

ját megfogalmazása szerint
– a többféle megközelíthetőségről, az egyidejűségről,
következésképpen az elfogadásról és az önbecsülésről –
tehát az életünkről szólnak.
– Mindezt a művész az alázat nyelvén és a megmunkálandó matéria iránti tisztelettel tárja elénk. Az alázat
ugyanis képessé tesz arra,
hogy az ember a teremtett

voltának megfelelően, törékenységének tudatában éljen, s aszerint cselekedjen –
fűzte hozzá a művészetkritikus, kiemelve, hogy Kelle a
világ számos kultúrájú országában dolgozva megtapasztalta az emberi értékeket, az elfogadást és az elutasítást éppúgy, mint a tétlen szemlélődést és a tenni
akarást is.
Mint kiderült, itt látható először fehér kőből a Mű a Szentöldről
című kisplasztikája,
amely a három, egyistenhitű vallás – a keresztény, a zsidó és a
muszlim – szent helyéről, Jeruzsálemről
szól. Szent János a Jelenések Könyvében bemutatja nekünk a négy
világ felé nyitott és a
szélrózsa minden irányába tárt kapukkal
váró, mennyei Jeruzsálemet. Ez a kép a
holnap egyházáról és a
jövő emberiségéről
szól, de ma még meszsze vag yunk tőle.
Eg yetlen eszközünk
van a gyűlölet, az indulatok csitítására és a
félelmek feloldására:
ez a szeretet gesztusa. A művész munkái fényforrások,
amelyek segítenek abban,
hog y fig yelmünket és jó
szándékunkat mások irányába fordítsuk – húzta alá
Dárdai Zsuzsa. A megnyitón
Bozán Berci furulyázott. A
különleges tárlatot december 10-ig tekintheti meg az
érdi közönség.
QQBálint Edit

Szakács Miklós kedvenc témája a sport

előtt is izgalmasnak találta
a fotózást, de komolyabban
csak 4–5 éve kezdett el fényképezni, amikor egy tükörreflexes gépet vásárolt magának. Azóta, ha van egy kis
szabadideje, nyakába veszi
a masinát és lencsevégre
kapja mindazt, amit érdekesnek talál. Szigetszentmiklóson él, de másfél éve
rátalált a Duna-Artra, s azóta nemcsak a klubtalálkozókon vesz részt, hanem a
fotókirándulásokra is mindig elmegy. Mivel szerviztechnikusként még aktívan
dolgozik, a fényképezéssel
csak kedvtelésből foglalkozhat, de a fényképezőgépet az
üzleti és turistaútjaira is
mindig magával viszi. Így
születtek első kiállításának
képei is, amelyeken többek
között Koppenhága, Prága,
Frankfurt, Milánó és Budapest egy-egy megkapó részletét mutatják be – mesélte
lapunknak a városi fotók
szerzője.
Ugyanezen a kiállításon,
ám merőben más témában
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A Nemzeti Színház Dósa László szemével
láthatók Szakács Miklós
munkái, aki még középiskolás korában kezdett el fényképezni, majd hosszabb szünet után, az utóbbi évtizedben tért vissza ismét ehhez a
műfajhoz. Kedvenc témája a
sport, de bármikor kapható
természetfotózásra és a
régi, különleges épületek is
gyakran felkeltik az érdeklődését. Mégis leginkább az
embereket szereti lefényképezni, különösen valamilyen
sportolás közben. Rendszeresen eljár azokra a sporteseményekre, amelyek nagy
sokaságot vonzanak, mert
ott mindig témabőség vár a

fotográfusra. Budafokon él,
de már több mint két éve
csatlakozott a Duna-Art fotóklubhoz és remekül érzi
magát a hasonló érdeklődésű emberek között. Különösen tanulságosak számára a
közös fényképezős kirándulások és az azokat követő
értékelő beszélgetések.
A mostani kiállításra a
legutóbbi Spar Budapest Maratonon elkapott, legizgalmasabb mozzanatokról készült felvételeket hozta. A
kettős fotókiállítás december 22-ig megtekinthető a
művelődési központ nyitvatartási ideje alatt.
n BE

422010

8
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hirdetés
KÖNYV

MEGHÍVÓ

Murakami Haruki: Norvég erdő

Idősek Karácsonyára
Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
tisztelettel meghívja Önt
az Idősek Karácsonya alkalmából rendezett

Nincs olyan ember, akinek
Japánról ne az érdekes szokások és a furcsaságok jutnának
eszébe. Bár Murakami Haruki
könyvei magában hordozzák
a japán kultúra jellegzetességeit, ő mégis a nyugati világ
számára is könnyen befogadható stílusban ír. Különösen
igaz ez a Norvég erdő című,
elsőként 1987-ben kiadott
művére, amely azóta a legnagyobb példányszámban
fogyó könyve világszerte.
A történet egy visszaemlékezés, amely az 1960-as évek
végére invitál minket, a diáklázadások és a szabad életet
hirdetők korába. Nosztalgikus jellegét mégsem egyér-

OPERETTGÁLÁRA
2016. december 15-én, 15 órára
az Érd Arénába
(Érd, Velencei út 39–41.)

A műsorban közreműködnek:
operettprimadonna
primadonna
szubrett
operetténekes
bonviván
táncos komikus

A belépéshez nyugdíjasigazolvány és
érdi lakcímkártya szükséges!

A pályázat témája kötetlen. KATEGÓRIÁK: vers, mese, monda, rövid elbeszélés
A PÁLYAMŰVEK BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2017. JANUÁR 12.
A pályaműveket az alábbi címekre várjuk:
elektronikus formában az igyirokenerd@gmail.com e-mail címre
vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó utca 9. postacímre.

Mikulások a Főtéren

FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
maximális terjedelem 10 000 karakter, 2 centiméteres margók, 1-es sorköz.
A pályaműveken kérjük feltüntetni az alkotó nevét, értesítési címét, telefonszámát,
e-mail címét, életkorát és a tanintézet nevét.

A sokéves hagyományt folytatva, városunk legkisebbjei
idén is személyesen találkozhatnak Érd főterén a Mikulásokkal.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2017. január 22-én,
MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor
a Szepes Gyula Művelődési Központban.

December 6-án 10–14 óráig, valamint 16–18 óráig
a Polgárok Háza mellett felállított Mindenki karácsonyfája körül
az érdi Fidesz és Fidelitas Mikulásai,
no meg Krampuszai várják apró ajándékokkal
a gyerekeket és kísérőiket!

Könyvelés

• könyvelés • bérszámfejtés
egyéni és társas vállalkozások
részére teljes körű
ügyintézéssel
• elektronik
bevalláso

2030 Érd, Hunyadi J. u. 26.
06-23/367-157,
06-30/850-3047
segesdine@freemail.hu
www.erdikonyveles.hu

(5–50 év garancia)
2

1480 Ft/m -től

Polikarbonát lemez

421697

10 mm-es 2400 Ft/m2

2490 Ft/m -től
2

Az árak az áfát tartalmazzák!
2030 Érd, Balatoni út 1/E
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373
honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Érd, Felső u. 1-ben, a ruházati bolt
helyén új üzletet nyitottunk

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12. (Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117
E-mail:
aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu;
ertekesites@erdiujsag.plt.hu

nééveen.

Termékeinkből:
L konyhai kiegészítők
L kozmetikai szerek
L karácsonyi díszek
L Disney játékok
L háztartási tisztítószerek
L fehérneműk
L édesség – üdítőital
ÉS EZEN KÍVÜL EZER APRÓCIKK!

422051

Bitumenes zsindely

352290

További információ Varga Katalintól kérhető: 06/23/365 490/115-ös mellék.

TETő-ZSindEly
SZaküZlET

OSB tábla

nyugszik, kimért és már-már
melankolikus. Midorit, a másik lányt Toru pont életvidámsága és pozitivizmusa miatt
kedveli meg. Ő az a típus, aki
életveszélyes helyzetekben is
képes táncra perdülni és dalra fakadni, hiszen „ők sosem
törődnek vele, mit mondanak
a szomszédok”. A szerelmi
háromszög ellenére ez a regény egyáltalán nem tipikus
szerelmi történet, Murakami
páratlan jellemábrázolásának köszönhetően sokkal
nagyobb hangsúlyt kap az
emberi sebezhetőség és a felnőtté válás terhe.
Keressék a Csuka Zoltán Városi Könyvtár állományában!

Az érdi SzEPES GYULA MŰVELŐdéSi KÖzPONT
irOdALMi PáLYázATOT hirdET áLTALáNOS éS KÖzéPiSKOLáS
diáKOK réSzérE A MAGYAr KULTÚrA NAPJA ALKALMábóL.

Minden érdi nyugdíjast szeretettel várunk!

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

telműen ennek köszönheti,
hiszen fiatal főszereplőinek
sokkal fontosabb dolguk van
a lázadásnál: saját problémáikkal kell megküzdeniük,
segíteniük kell egymásnak
cipelni a szeretteik elvesztésével járó lelki terheket.
A regény elején felcsendülő Beatles-szám, a Norwegian
Wood fájdalmas emlékeket
idéz fel Toruban abból az időszakból, mikor egyetemistaként két lány szerelme között
őrlődött. Az egyikükkel régóta ismerték már egymást,
viszont barátjuk temetése óta
nem találkoztak. Közös múltjuknak köszönhetően kapcsolatuk mély lelki alapokon

Így írok én...

Az Érd Aréna megközelíthető
Érd Autóbusz állomásról a 722, 742, 744-es
autóbusszal,
valamint személyautóval
a Kálvin tér–Budai út–Szabadság tér–Velencei út
útvonalon.

421672

OSZVALD MARIKA
PLÁSZTÁN ANETT
GATS ÉVA
BENKÓCZY ZOLTÁN
ÚJVÁRI GERGELY
KOLLÁR PÉTER ERIK
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Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
„Ahol én jártam, városok éjjelnappal”
Dósa László fotókiállítása
SPAR Budapest Maraton
Szakács Miklós fotói

2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
www.szepesmk.hu
Jegyvásárlás: hétfőtől péntekig 10-től 18
óráig, hétvégén rendezvénytől függően,
a rendezvény előtt 1 órával.
A Szepes Gyula Művelődési
Központ termei bérbe
vehetők kulturális,
közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Csipkealkotások
Brlik Irén Eszter kiállítása
KLUBÉLET
DUNA-ART FOTÓKLUB
Jön a Mikulás! – Képértékelés
December 6-án, kedden 18 órakor

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
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 2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
18 óráig
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgálPROGRAM
tatásairól és díjszabásáról bővebb inVILÁGJÁRÓ ESTÉK
formációk elérhetőek a 06-23-365-470
Barangolások Szardínián
telefonszámon, vagy a www.csukalib.hu
Előadó dr. Gercsák Gábor egyetemi do- honlapon.
cens
A könyvtár részlegeibe 18 éves korig
Az előadásokra a belépőjegy ára felnőt- és 70 éves kor felett INGYENES a
teknek 300 Ft, 14 év alatt 200 Ft. Mú- beiratkozás. Családi jegy váltása,
zeumbarát Köri tagkártyával a belépés érvényes diákigazolvány, pedagógusigazolvány és nyugdíjas-igazolingyenes!
vány is kedvezményre jogosít.
December 13-án, kedden 17 órakor
A fenti kedvezmények a zenei könyvtár
KIÁLLÍTÁSOK
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
nem hagyományos típusú anyagának
Magyar utazók, földrajzi felfedezők (CD, DVD) kölcsönzésére nem vonatkozKAMARATEREM
A Kárpát-medence tudományos
A Poly-Art Alapítvány kiállításának
nak!
feltárói
megnyitója
FELNŐTTKÖNYVTÁR
Megnyitja Majorné Bániczki Julianna 3276 expedíciós nap
A múzeumalapító Balázs Dénes geográ- ALKOTÓ OLVASÓ
művésztanár
Festett karácsonyi díszek
fus újraolvasva
December 9-én, pénteken 18 órakor
PROGRAMOK
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyermekruhák, játékok
vására.
December 3-án, szombaton 9–12 óráig
ADVENT 2016
Karácsonyváró családi délután
15.00–18.00 KREATÍVSAROK – karácsonyi ajándéktárgyak és díszek készítése
15.00 HANGSZERSIMOGATÓ Barta Vikivel
15.30 TÁNCHÁZ Hudák Ágival és a Kisharang Táncegyüttessel
17.15 Közös éneklés és gyertyagyújtás a
Főtéren
A programra a belépés ingyenes
December 11-én, vasárnap 15–18 óráig

Katonáné Oancea Erika kiállítása
Megtekinthető december hónapban
KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat jegyében
PROGRAM
A Poly-Art Alapítvány találkozója
December 7-én, szerdán 17 órakor
GYERMEKKÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁSOK
Mikulás-nap
November 28-tól december 4-ig
MESESZOMBAT
Mikulásváró mesék és kézműveskedés
A mesét előadja Némedi-Varga Tímea
színművész
December 3-án, szombaton 10.30 órakor
MESEMONDÓ VERSENY
Érdi alsó tagozatos diákoknak
December 7-én, szerdán 13 órakor
ZENEI KÖNYVTÁR
FOGLALKOZÁS
Zenés ünnepváró
December hónapban
KIÁLLÍTÁS
A természet hangjai
A rajzpályázat díjnyertes alkotásai
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
Ajándékozzon könyvtári
tagságot szeretteinek!
További információk a
könyvtár részlegeiben
személyesen vagy
bármelyik elérhetőségen!

ADVENT
December 5., HÉTFŐ

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

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.

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
Látens tolerancia
Kelle Antal ArtFormer kiállítása
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SZULÁK
ANDREA
koncertje

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

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Top gun vadászok
Dokumentumfilm, 1997
12 éven felülieknek!
20:50 Élő örökségünk 15/2. rész
ismeretterjesztő sorozat
21:20 bibliai Szabadegyetem
90/21. rész
22:20 mozgás
sportmagazin
22:50 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
23:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:35 Híradó
23:50 Tűzijáték

December 6., KeDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 Trafó Jazz Klub koncertek
Kaushiki Chakrabarty (indiai énekes)
21:40 Vámos miklós beszélgetős műsora
22:40 mozgás
sportmagazin
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:25 Híradó
23:40 Tűzijáték

December 7., SZerDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról

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

19:30 mozgás
sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem
90/23. rész
21:00 A Lady és az útonálló
Angol kalandfilm R: John Hough, 1989
22:40 Sztárportré 74. rész
23:10 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:40 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:55 Híradó
0:10 Tűzijáték

December 8., cSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Trafó Jazz Klub koncertek
Kaushiki Chakrabarty (indiai énekes)
21:10 Sztárportré 75. rész
21:40 Fény-Kép
kulturális magazin
22:10 mozgás
sportmagazin
22:40 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:10 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:40 Híradó
23:55 Tűzijáték

22:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:30 mozgás
sportmagazin
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

December 10., SZOmbAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Globo Világjáró 51.rész
20:00 A Lady és az útonálló
színes, angol kalandfilm
R: John Hough, 1989
21:40 Fény-Kép
kulturális magazin
22:10 bibliai Szabadegyetem
90/20. rész
23:10 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
23:40 Tűzijáték

December 11., VASÁrNAP

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Óvatlan fejvadászok
színes, amerikai akciófilm,
R: Max Kleven, 1989
12 éven felülieknek!
21:00 Sztárportré 75. rész
21:30 Globo Világjáró 50. rész

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 Óvatlan fejvadászok
színes, amerikai akciófilm,
R: Max Kleven, 1989
12 éven felülieknek!
22:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
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

December 9., 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. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

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.
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, szankcionálása,
•
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
közterület-felügyelői vizsga,
•
„B” kategóriás jogosítvány,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatásban,
közterület-felügyelői munkakörben eltöltött 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,
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
legkorábban 2016. december 20.napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.december
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Sike Attila nyújt, a 06-23-522-300/280-as melléken.
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 azonosítószámot: 14/934/25/2016, valamint a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő;
•
személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix
részére, 2030 Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december
19.
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.

FELHÍVÁS
Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi
elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú
Város hírnevét.
Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni vagy csapatsportágban
országos diákolimpián vagy országos bajnokságon 1.
helyezést értek el, illetve válogatott kerettagok.
Az Érd Kiváló Sportcsapat Díj azoknak a csapatoknak
adományozható, akik a szakszövetség által kiírt csapatsportágban országos diákolimpia országos döntőjén 1–3. helyezést értek el vagy országos bajnokságon
1–3. helyezést értek el.

Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata
Díj odaítélésére a köznevelési intézmények vezetői,
valamint a sportszervezetek vezetői tehetnek javaslatot. A köznevelési intézmények vezetői, valamint a
sportszervezetek vezetői az elismerések adományozása érdekében évente egy személyre és egy csapatra
tehetnek javaslatot. A javaslatokhoz az elért eredményekről, a válogatottságról a sportág országos szakszövetségének, illetve a Magyar Diáksport Szövetségnek
az igazolása szükséges. Az elismerés adományozásáról
a Sport és Ifjúsági Bizottság dönt.
A benyújtás határideje: 2017. 01. 06.
A javaslatokat a Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve, a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd,
Budai út 8.) kell benyújtani. Bővebb információt Havril
Károly sportreferens nyújt a következő elérhetőségeken: 06/23 522-300/ 251-es mellék, havril.karoly@
erd.hu.
Sport és Ifjúsági Bizottság

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Költségvetési és Gazdálkodási
Csoport

költségvetési ügyintéző
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. számú melléklet
19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör.
Ellátandó feladatok: költségvetési
ügyintéző.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: szállítói
számlák rögzítése, kontírozása és
kötelezettségvállalások felvitele
a Forrás SQL Integrált pénzügyi rendszerben, valamint a jogszabályban és
egyéb utasításokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
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 Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens
szakképesítés,
•
mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon,
•
3 éves pénzügyi-számviteli
költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
•
közigazgatási alapvizsga,
•
Forrás SQL integrált pénzügyi
rendszer ismeret, gyakorlati
alkalmazása,
•
informatikai ismeretek,

•

szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség.
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. sz. melléklete szerinti
részletes szakmai önéletrajz,
•
iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2016. december 12.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina közgazdasági
irodavezető nyújt, a 23/522-366-os
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 azonosítószámot: 14/934/24/2016.,
valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.
•
személyesen, Bartos Beatrix,
dr. Kertész Orsolya részére, Személyzeti Csoport, Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1. I. em.
116.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.
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.

Felhívás Csuka Zoltán Díjra

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §
(1) bekezdése értelmében a Csuka Zoltán Díj azoknak adományozható,
akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gya
korlati tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkás
ságukkal szolgálták a település művelődését.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt sze
mély tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot
rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefog
lalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban
kell megtenni. A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelé
si és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a
díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2017. január 22én kerül átadásra.
A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgár
mesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási
időben személyesen (Érd, Budai út 8). A postai beérkezés és személyes
benyújtás határideje: 2016. december 5. (hétfő) 18.30 óra.
Köznevelési és Művelődési Bizottság

Felhívás Érdi Művészeti Díjra

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról
és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §
(1) bekezdésének értelmében az Érdi Művészeti Díj azoknak a szemé
lyeknek adományozható, akik a művészeti élet valamely területén ki
emelkedő eredményeket értek el, magas színvonalú tevékenységükkel,
alkotásaikkal hozzájárultak Érd város hírnevének öregbítéséhez.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt sze
mély tevékenységét közvetlenül ismeri. A személyi javaslatot
rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét összefog
lalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban
kell megtenni. A javaslatokat Érd Megyei Jogú Város Köznevelé
si és Művelődési Bizottsága véleményezi, és a Közgyűlés dönt a
díjazott személyéről.
A díj a magyar kultúra napján, 2017. január 22én kerül átadásra.
A javaslatokat a Humán Iroda címére lehet benyújtani postán (Polgár
mesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 1.) vagy ügyfélfogadási
időben személyesen (Érd, Budai út 8). A postai beérkezés és személyes
benyújtás határideje: 2016. december 5. (hétfő) 18.30 óra.
Köznevelési és Művelődési Bizottság

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

utcai szociális munkás
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: a szociális munka eszközeivel és
módszereivel segítséget nyújt az utcán életvitelszerűen tar
tózkodó egyéneknek az életvitelük javításában, ügyeiknek
intézésében, és hozzájárul a családi és társas kapcsolatok
újrafelvételéhez. Krízisidőszakban napi szinten kapcsolatot
tart a hajléktalan személyekkel, csoportokkal és biztosítja
számukra az életfenntartáshoz szükséges feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közösségi
szociális munkás vagy szociálpedagógus, szociális
menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus;
•
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. december
12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Demjén Szilvia nyújt, a 0623520362os 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:
1/1077/2016, valamint a munkakör megnevezését:
utcai szociális munkás;
•
elektronikus úton Demjén Szilvia részére a
munkaugy@szocgond.hu email címen keresztül;
•
személyesen Demjén Szilvia részére, 2030 Érd, Emma
utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör
betöltése kizárólag a megjelölt végzettségekkel lehetséges.
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd, Idősek Klubja

mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Jázmin utca
8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: saját otthonukban élő idősek
részére biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését kulturált
körülmények között. Segítséget nyújt szociális problémák
megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és kezelé
sében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak
támogatásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, közös
ségi szociális munkás vagy felsőfokú egészségügyi
végzettség mentálhigiénés végzettséggel, viselke
déselemző, pszichológus,
•
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 pályáza
ti eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör
a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december
5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Demjén Szilvia nyújt, a 06 23520362es 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: 1/1070/2016, valamint a munka
kör megnevezését: mentálhigiénés munkatárs;
elektronikus úton Demjén Szilvia részére a
munkaugy@szocgond.hu email címen keresztül;
személyesen Demjén Szilviának, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör
betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az
érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meg
hallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.
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Érdi Kincses Óvoda
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Érdi Kincses Óvoda

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság – szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

óvodapedagógus

óvodapedagógus

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

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

Érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodája

Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Kutyavári utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: óvodás
gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a
szülőkkel és a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, óvodapedagógus,
•
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
•
alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
alap szintű internetes alkalmazások,
•
főiskola, fejlesztőpedagógiai végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
fényképes szakmai önéletrajz,

munkakör betöltésére.

•
végzettséget igazoló okiratok másolata,
•
érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
december 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szénásiné Mészáros Márta
nyújt, a 06-20-332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses
Óvoda címére történő megküldésével
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 679/2016.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;
•
elektronikus úton Szénásiné Mészáros
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail
címen keresztül;
•
személyesen Szénásiné Mészáros Mártánál, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
december 6.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Tállya utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú
gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, óvodapedagógus,
•
legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
•
alap szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
főiskola, fejlesztőpedagógiai végzettség,
•
alap szintű internetes alkalmazások.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
•
fényképes szakmai önéletrajz,

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola

klasszikus hangszeres gitártanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Felső utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: klasszikus gitár hangszeres
oktatás munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú képesítés, klasszikus gitár szakirány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: lakóhely Érd közelében.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•
fényképes szakmai önéletrajz,
•
végzettséget igazoló okiratok
másolata,

•
•

erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak, a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: a munkakör legkorábban
a kedvező elbírálás után azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Stiblo Anna intézményvezető
nyújt, a 06-23-365-641, 06-23-364-31,
vagy a 06-20-388-3086 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak
a Lukin László AMI címére
történő megküldésével (2030
Érd, Felső u. 33.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő

azonosítószámot: 479-5/2016,
valamint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres
gitártanár;
•
elektronikus úton, Stiblo Anna
intézményvezető részére a
zenesuli.erd@gmail.com e-mail
címen keresztül;
•
személyesen, Stiblo Anna
intézményvezető részére, Pest
megye, 2030 Érd, Felső u. 33.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beküldött pályázat megismerése után személyes találkozás,
majd e-mail-es, telefonos vagy postai
úton történő értesítés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.
A foglalkoztató intézménnyel kapcsolatban további információt a
www.erdizeneiskola.hu honlapon
szerezhet.

•
végzettséget igazoló okiratok másolata,
•
érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
december 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szénásiné Mészáros Márta
nyújt, a 06-20-332-1038-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a Érdi Kincses
Óvoda címére történő megküldésével
(2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: 681/2016.,
valamint a munkakör megnevezését:
óvodapedagógus;
•
elektronikus úton Szénásiné Mészáros
Márta részére a kincses@erd.hu e-mail
címen keresztül;
•
személyesen Szénásiné Mészáros Mártánál, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: intézményvezető döntése alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016.
december 6.

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha

neme, vallási
faji hovatartozása, vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne, politikai vagy más véleménye,
nemzetisége, anyanyelve,
nemzetiséghez családi állapota,
való tartozása, anyasága vagy apasága,
fogyatékossága, szexuális irányultsága,
életkora, nemi identitása,
egészségi állapota, vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata
a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens

ügyfélfogadását:

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2030 Érd, Alsó utca 1–3., II/205.
Tel: 06-23-522-300

2016. 12. 12., hétfő 11.30–15.30
Információ:

06-30-960-2657
eva.drszatmari@gmail.com
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

PÁLYÁZATOT HIRDET

építéshatósági ügyintéző 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: 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
•
ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen: az
építési, az összevont, a bontási,
a használatbavételi, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az
engedély hatályának meghoszszabbításával, az országos építési
követelményektől való eltérési
engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé
váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik
a szakhatóságok megkereséséről,

a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt
hatósági határozatok és végzések
szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról;
•
ellátja a telekalakítási ügyekkel
kapcsolatos szakhatósági feladatokat;
•
ellátja a hatósági bizonyítványok,
szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat;
•
az engedélyezési eljárással öszszefüggő kötelezési és ellenőrzési
feladatai során gondoskodik az
építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési
és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések
betartásáról;
•
építésügyi hatósági szolgáltatást
nyújt.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: építéshatósági ügyintéző – döntés-előkészítő munkakör.
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

A HIT Gyülekezete Érdi Szeretetszolgálata és
az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
•
egyetemi szintű építészmérnöki
vagy építőmérnöki (magasépítő
területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai
szintű magasépítő üzemmérnöki,
építészmérnöki, építőmérnöki
(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány), vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel
egyenértékű településmérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
•
alapképzésben szerzett építész,
épületszerkezeti konstruktőr vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező
építészmérnöki, szerkezettervező
építészmérnöki szakképzettség,
osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűnek elismert szakképzettség,
•
magyar állampolgárság,
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
államigazgatásban, építésügyi
hatósági területen eltöltött
gyakorlat,
•
közigazgatási szakvizsga,
•
informatikai ismeretek,
•
építésügyi vizsga.
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: 2017. január 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további informá-

ciót dr. Papp Csaba nyújt, a 06-23-522300/236-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
postai úton, a pályázatnak a
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2030 Érd, Alsó
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
14/934/26/2016., valamint a
munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző;
•
személyesen dr. Kertész Orsolya,
Bartos Beatrix részére, Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030
Érd, Alsó utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.
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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

fejlesztőpedagógus

RUHAOSZTÁST TART
a Diósdi u. 35-ben (régi ÉRUSZ udvar),
2016. december 3-án,
szombaton 10–12 óráig.
Férfi-, női-, gyermekruhák, cipők és
gyermekjátékok között lehet válogatni.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Ne engedjünk
a mocsoknak!

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

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

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

Rafael Attila,

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: a gyermekek pedagógiai
és korrekciós fejlesztése. A fejlesztés
a megelőzést, a korrekciót és a tehetséggondozást is magában foglalja.
A különböző beilleszkedési és/vagy
funkciózavarokkal küzdő gyermekek
pedagógiai szűrése, prevenciója és korrekciója csoportos és egyéni formában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
főiskola, fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus,
•
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 legkorábban
2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 06-23520-362-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: 1/1081/2016,
valamint a munkakör megnevezését: fejlesztőpedagógus;
•
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 kitöltése kizárólag
a megjelölt végzettségekkel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson
vesznek részt. Azon pályázatokat áll
módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.
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Szívószálcsocsó és hulladékzászló

QQÁdÁm K.

– A zene mindig terápiás
hatású egy fogyatékos gyermeknek. Nagyon sok zenét
hallgatunk az iskolai énekórákon, ismerik a hangszereket is, sok diákunk tanul
furulyázni is a zeneiskola
kihelyezett tagozatán, de élő
közelségben még kevés
hangszerrel találkoztak –
mondta lapunknak az iskola
énektanárnője, Takács
Krisztina, aki pályázati forrásból viszi tanítványait

koncertekre, hiszen
– tette hozzá – a gyerekeknek g yakran
ez az egyetlen lehetőségük, hogy eljussanak ilyen rendezvényekre. Ez alkalommal viszont a
koncert jött el hozzájuk.
Onczay Zoltán la- Ezek a gyerekek ritkán juthatnak el kopunknak elmondta: molyzenei koncertekre
külföldön, egy kamarazenekarral már részt vett hozzá Homor Zsuzsanna,
hasonló g yermekprog ra- aki maga is vett már részt
mokban, és a kedvező ta- hasonló koncerteken.
A gyerekek is nagyon képasztalatok birtokában szeretné itt, Magyarországon is szültek az előadásra: a végfolytatni e kezdeményezést. zős lányok az iskola tanmű– Énekórára bevinni az helyében készített, violinélőzenét még kuriózum, pe- kulcs alakú süteményekkel
dig az igény nagy rá – fűzte várták a művészeket. Q KÁ.

161 végzős diák a táncparketten
A múlt pénteken is jókedvű
fiatalokkal és vendégeikkel teltek meg a lelátók városunk sportcsarnokában,
amely újabb szalagavató
ünnepségnek adott otthont. Ezúttal a Vörösmarty
Mihály Gimnázium diákjai
kapták meg a közeli elválást jelképező szalagot.
Mint azt Szilasné Mészáros
Judittól, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, a tizenkettedikesek zöme a négyosztályos, egy pedig a nyolcosztályos gimnázium évfolyamainak végzősei. Ők már az idei
iskolaév kezdetétől lázasan
készültek erre a nagy napra.
A hamarosan érettségire készülő öt évfolyam tanulói

azonban nemcsak a keringők koreográfiáit tanulták meg, hanem –
ahogyan ez minden évben szokás – egy-egy
vidám osztálytánccal is
készültek.
Az intézmény vezetője lapunknak kiemel- Nem csak a keringőt tanulták meg, de
te: nagy segítség, hogy egy-egy vidám osztálytánccal is készültek
az Ifjúság i Önkormányzat a tavalyi gyakorla- lapunknak nyilatkozva: hiátot követve, idén is támogat- ba kezdték el még a múlt tanévben a készülődést azzal,
ja a szalagavatót.
A tanulók természetesen hogy összegyűjtötték a legörömmel készültek erre a viccesebb fotókat és videónagy napra, de a sok izga- kat az osztálykirándulásoklom miatt talán még fel sem ról, mégis alig tudta elhinni,
fogták igazán, hogy lezárul hogy egyre közelebb kerül
életüknek eg y gondtalan az a pillanat, amikor ő is a
szakasza. Ezt a 12-kes Er- végzősök sorába állhat.
délyi Áron is megerősítette
QQB.E.

A Csurgó Zenekar interaktív, mókás koncertje nagy sikert aratott a
kicsik között

Társkereső
Iroda
nyílt
Érden.
Bejelentkezés:

06-30-531-1648

(Fotók: Boros Sándor)

rű, de csodálkozással tele
karácsonyt: „Örüljetek és
vigadjatok, mert a ti jutalma
tok bőséges lesz a menny
ben” – hangsúlyozta a paró
kus.
Erdélyi-Takács István
református lelkész Keresz
telő János születését idézte
fel, és a külső, de még inkább
a belső, lelki fények meg
gyújtásáról beszélt.

közvetlenül
a pincészetből

Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, ÁszárNeszmélyi borok

– Jó lenne, ha minden fal,
minden akadály lehullna
közöttünk, és egymás életé
nek örömet, békességet tud
nánk adni. Kívánom, hogy
mind a felkészülésben,
mind majd az ünnep csönd
jében mindenki legyen bol
dog, nyitott szívű, örvende
ző lélek – zárta szavait a
lelkész.
QQÁ. K.

Feljött az égre a betlehemi csillag is a Maszk Bábszínpad előadásában

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
A ÁRR 2 H T ALA !
48-52%
EDV MÉN YEE !
2 VA
AGY 3
EGŰ
ÜVEEGGEEL
VERHETETLEN
ÁRON!

Keretes hirdetésekkel
kapcsolatban
várjuk érdeklődését az
ertekesites@
erdiujsag.plt.hu
e-mail címen, vagy
a 06-23/520-117-es
telefonszámon.

Minőségi
borok

Sóskút, Temető u.37.
+36 23 347 691
+36 30 491 6860 H-P: 7-16

A polgármester áldott, boldog karácsonyt kívánt az érdieknek

423804

tősflakonokból készültek, és
az ovisok telepakolták őket
gyümölcsökkel, zöldségekkel. A vásárlás során megtanulhatták, hogyan csökkenthetjük, illetve gyűjthetjük
szelektíven a csomagolási
hulladékot.

ra. Mint mondta, a következő
vasárnapi rendezvényekre
is eljönnek.
A rendezvényre kitelepül
tek az Érdi Fidelitas tagjai
is, akik a kárpátaljai fiata
loknak gyűjtöttek.
– Második alkalommal
csatlakoztunk jótékonysági
süteményvásárunkkal a vá
rosi adventi rendezvényhez:
a Királyfi és Fia Kft. által
felajánlott süteményeket
árultuk, becsületkasszás
alapon. Az összegyűlt pénzt
a kárpátaljai fiataloknak
juttatjuk majd el, hogy köny
nyebbé tegyük a mindennap
jaikat – mondta lapunknak
Riebel Zsófia elnök, hozzá
téve: tavaly 115 ezer forintot

422018

Négy esztendeje már, hogy Érd főterén négy Mikulás
örvendezteti meg a kicsiket csokival, szaloncukorral – és
ha már négy a Mikulás, a meglepetés sem korlátozódhat
egyetlen napra: tavaly három délelőttön át várták a gyerekeket az Érdi Fidesz tagjai, akik évről évre örömmel öltik
magukra a piros ruhát és ragasztanak fehér szakállat.
Idén újabb meglepetéssel készülnek a Mikulások – tudtuk meg Antunovits Antal Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselőtől, az akció kezdeményezőjétől, aki négy
éve azért vette fel a mikulásjelmezt, mert szeretett volna
örömet szerezni nemcsak négy unokájának, hanem a város összes gyermekének. Csatlakozott hozzá Bada Zoltán, Demjén Attila és Fazekas József, így lett egyszerre
négy Mikulása Érdnek – sőt, idén még többen lesznek.
– Ebben az esztendőben nemcsak a főtérre, hanem a
Bem térre és az új, hajós játszótérre is ellátogatnak a Mikulások. December 5-én, hétfőn délelőtt 10 és délután 2
óra között a főtéren várjuk a gyerekeket, kedden pedig 10
órától 14 óráig, illetve délután 16-tól 18 óráig leszünk
ugyanitt. 6-án délelőtt 10 és délután 2 között az Érdi Fidelitas Mikulásai látogatnak el a Bem térre, és ők délután
meglepik a gyerekeket az új hajós játszótéren is. Az Érdi
Ifjúsági Önkormányzat fiataljai is terveznek meglepetést
6-ára: ők a Budai úti bevásárlóközpontban osztogatnak
szaloncukrot a kicsiknek – tette hozzá Antunovits Antal.
A Mikulások örömmel látják az óvodás és iskolás csoportokat, de nagyon örülnek a szüleikkel érkező gyerekeknek is. Aki szeretne, hozhat egy saját maga által készített díszt is – no nem a Mikulásoknak, hanem a mindenki karácsonyfájára, amit idén is a főtéren állít fel a
város.
Q Á. K.

Még egy különleges program várta a kicsiket ezen a
héten: mint Köhler Dolli Felícia, a projekthét egyik
szervezője elmondta, a gyerekek saját készítésű bevásárlószatyrokkal mentek
vásárolni a közeli boltba. A
szatyrok mosószeres és öblí-

Az élő zene varázsa
Onczay Zoltán világszerte
ismert csellóművész és
Homor Zsuzsanna zongoraművész adott felejthetetlen koncertet múlt hétfőn
az Érdi Móra Ferenc Általános Iskolában.

Idén újabb meglepetéssel készülnek a Mikulások (képünk tavaly
készült)

Csocsó, malomjáték, labirintus, kirakó és titokdoboz készült a csomagolási hulladékból

Az adventi forgatag dél
után három órakor kezdő
dött, a Pumukli óvoda aprósá
gainak kedves műsorával,
majd a Csurgó Zenekar inter
aktív, mókás koncertjével
folytatódott. Sötétedéskor
feljött az égre a betlehemi
csillag, ha nem is a valóság
ban, hanem a Maszk Bábszín
pad betlehemi történetében.
– A családunk otthon is ké
szül az ünnepre: adventi ko
szorút készítünk, dalokat
tanulunk, amelyeket aztán
együtt énekelünk. Minden
esztendőben felolvassuk a
bibliai történetet is – mondta
lapunknak egy édesanya,
aki négy gyermekével láto
gatott ki az adventi forgatag

sikerült elküldeniük Kárpát
aljára.
Az adventi forgatag utolsó
eseménye az adventi gyer
tyagyújtás volt. A hatalmas
városi koszorún az első
gyertyát T. Mészáros András polgármester gyújtotta
meg, az egyházak képvise
lőinek jelenlétében.
A polgármester a gyertya
gyújtást megelőző köszöntő
jében az ünnepi várakozás, a
szeretteinkre való odafigye
lés fontosságáról beszélt,
sok örömet kívánva ebben a
négy hétben és áldott, boldog
karácsonyt kívánva az érdi
eknek.
Hajdu Ferenc római kato
likus plébános azt hangsú
lyozta: készület nélkül sem
mit sem tudunk elérni a vilá
gon, és ilyenkor nemcsak a
karácsonyra, hanem az Úr
eljövetelére is készülünk.
– A mi meggyőződésünk
szerint ez a készület a leg
fontosabb, és a legnagyobb
bajban akkor vagyunk, ha
az Istennel való találkozá
sunk ér bennünket készület
lenül – hangsúlyozta Hajdu
Ferenc atya.
Szabó Mihály görögkato
likus parókus köszöntőjében
azt a kérdést tette fel: mi lesz
a gyermekekből?
– Jézus Krisztusról előre
tudtuk, hogy eljön, és majd
elmegy helyet készíteni szá
munkra. Eljön, hog y azt
mondja, boldogok a tiszta
szívűek, mert ők meglátják
az Istent, és a tőle tudott
mondattal kívánok békés,
türelmes, alázatos, egysze

421685

Még több Mikulás

Gyermekkoncerttel, ovis műsorral, betlehemi történettel és gyertyagyújtással várta a Szepes Gyula Művelődési Központ advent első vasárnapján azokat, akik szerettek volna ezen a szeles, őszies napon ráhangolódni az
ünnepre.

422652

mint csomagolással!”, így mi
is olyan akciókat dolgoztunk
ki, amelyek a csomagolás
csökkentésével kapcsolatosak. Már szeptemberben ötleteltünk azon, milyen foglalkozásokat tudnánk megvalósítani. Felvettük a kapcsolatot a közeli Napfény
idősotthonnal, és közös barkácsolós délutánt szerveztünk. Mivel sok gyerekünk
betegedett meg a héten, végül csak virtuálisan dolgozhattunk együtt, ahogy tettük

Láng gyúlt az első adventi gyertyán

423144

A nemzetközi kezdeményezéshez tavaly csatlakozott az óvoda; programjukkal elnyerték az Európai
Hulladékcsökkentési Díjat.
Idén még magasabbra tették
a lécet: eg y környékbeli
idősotthont és egy németországi óvodát is bevontak a
foglalkozásokba – tudtuk
meg Vargáné Magyar Erikától, az óvoda intézményvezetőjétől.
– A hét nemzetközi mottója ez volt: „Többet ésszel,

ezt a németországi óvodával
is: velük egy magyar és egy
német zászló felét-felét készítettük el csomagolási hulladékból. A kész darabokat
lefotóztuk, összeraktuk, és
ezt a kollázst küldjük majd
ki a nemzetközi pályázatra
– sorolta programjaikat Vargáné Magyar Erika.
A szülőket is aktivizálták:
csütörtökön velük közösen
alkottak hulladékból dísztárgyakat. Az óvó nénik aznap egy 250 darabos flakonhalommal várták a szülőket:
a palackok megmutatták,
mennyi hulladék keletkezik
egy esztendőben, ha csak
minden hétköznap egy üveg
vizet iszunk meg.

Külső és belső fények ragyogtak

423143

Cipősdobozból, szívószálból és csipeszekből csocsóasztal, hatalmas kartondobozból társasjáték-kollekció, csomagolópapírból kirakós játék – többek közt ezek a különlegességek készültek a Pumukli óvodában az európai hulladékcsökkentési héten.
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Jung Beáta remek évet tudhat maga mögött
Rangos kitüntetést kapott Jung Beáta, a BKV Előre érdi
súlyemelője, aki a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetségtől (MEFS) megkapta az „Év Egyetemi Sportolója” díjat.
A Corvinuson idén gazdaságinformatika szakon diplomázó Jung Beáta remek évet tudhat maga mögött. 2016-ban elvégezte az egyetemet, közben megjárta a norvégiai olimpiai
kvalifikációs súlyemelő Európa-bajnokságot és tizenegyedik helyen végzett, ahol a 69 kilogrammos B-döntőben 6/6os, hibátlan fogással, 87 kilogrammos szakítással és 103
kilogrammos lökéssel második lett.
Aztán az országos bajnokságon, Kecskeméten úgy védte
meg tavaly megszerzett aranyérmét, hogy közben szakításban tizenhét, lökésben öt kilóval javította meg egyéni legjobbját.
Két hete szerdán pedig a mexikói Merídában rendezett
egyetemi világbajnokságon szakításban második, összesítésben negyedik helyen zárt.
A Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség díjátadó
gáláján ötvenöt sportoló vehette át az elismeréseket. Jung
Beáta elmondta, hogy az eseményen rengeteg kiváló sportoló vett részt, s nagy öröm számára, hogy velük lehetett és
közéjük tartozik.
n Domi

LABDARÚGÁS

KÉZILABDA

A helyzetkihasználás döntött
Az NB III Nyugati csoport
17. fordulójában az Érdi
VSE az élbolyt üldözők
közé tartozó Puskás Akadémia FC II csapatához látogatott. A vendégeknél
Limperger Zsolt vezetőedzőnek Tárkányi Gergőt
betegség miatt kellett nélkülöznie. A hazaiak a múlt
heti vereségüket az őszi
első legyőzésével szeret- A mérkőzés a második félidőben ment el
ték volna feledtetni.
percben az egyenlítő találatot dák Martinról, aki a 16-osnál
Jól kezdték a találkozót a is megszerezte. Melczer Vil- üresen kapott egy beadást,
hazaiak. Sokpasszos, pontos most rántották le a 16-oson majd nagyszerűen kilőtte a
játékkal lepték meg az érdie- belül. A büntetőt a sértett ér- hosszú sarkot (2-1). A hátraleket, akik sokáig nem is talál- tékesítette (1-1). Továbbra is vő percekben hiába követett
ták az ellenszerét a hazaiak az érdiek irányították a játé- el mindent az érdi csapat,
tetszetős játékának. Az enyhe kot és a vendégszurkolók jog- hogy legalább döntetlenre
mezőnyfölény ellenére veszé- gal bizakodtak a szünetben, hozza a találkozót, az egyre
lyes helyzet nem alakult ki az hogy ezt a találkozóz is győ- „paprikásabb” hangulatú
érdi kapu előtt, de a vendégek zelemmel zárja kedvenc csa- mérkőzésen erőfeszítése nem
járt sikerrel. Sőt, a mérkőzékontráiban sem volt sok ve- patuk.
A második félidő vendég- sen folyamatosan reklamáló
szély. Egyik csapat játékában
sem volt benne a gólszerzés helyzetekkel kezdődött, de Bozsoki Imrét egy szabálytalehetősége, de egy nagyszerű- mintha átok ült volna az érdi lankodása után a játékvezető
en elvégzett szabadrúgásból a csatárok lábán, sorra puskáz- kiállította.
– Az első 20 perc a hazaiaké
hazaiak szerezték meg a veze- ták el a jobbnál jobb helyzetetést. A 20. percben nem sokkal ket. Az akadémisták kontrái volt, a vezetést is megszereza 16-os előtt jutott szabadrú- pedig rendre veszélyt jelen- ték. Ezt követően feljavult a
játékunk és sikerült is egyengáshoz a hazai csapat, amely- tettek az érdiek kapujára.
Egy ilyen kontra végén lítenünk. A mérkőzés a másoből Hudák Martin nagyszeújabb találatot értek el a ha- dik félidőben azon ment el,
rűen csavart a hálóba (1-0).
A gól után feljavult az érdi zaiak. A 67. percben a vendég- hogy míg az akadémisták két
csapat játéka, egyre több tet- védők megfeledkeztek a ha- helyzetből egyet értékesítetszetős támadást vezetett és zaiak legveszélyesebb és ta- tek, míg mi hatból egyet sem
ennek eredményeképpen a 28. lán a legjobb játékosáról, Hu- – értékelte lapunknak a mecscset Limperger Zsolt vezetőedző.
A 18. fordulóban, december
Puskás Akadémia FC II–Érdi VSE 2-1 (1-1)
3-án, szombaton 13.00-kor az
Érdi VSE: Kertész – Ország (Palásthy 73. perc), Csiszár, BozsoÉrdi VSE a Diósdi TC ellen lép
ki, Németh – Melczer, Kónya, Csizmadia – Pintér (Korozmán
pályára. A találkozó helyszí89. p.), Balázsovics (Gyurácz 71. p.), Kelemen. Vezetőedző:
Limperger Zsolt.
ne még nem végleges.

„Halálcsoportban” az ÉRD
Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) bécsi központjában elkészítette az EHF-Kupa négy csoportjának beosztását. Az ÉRD a C csoportba került az orosz RosztovDon, a német SG BBM Bietigheim és a norvég Byasen
Trondheim mellé, így kijelenthető, hogy Szabó Edináék
a halálcsoportba kerültek.
A csoportkörről fontos
megjegyezni, hogy azonos
országból érkező csapatok
nem kerülhettek ugyanabba
a négyesbe, így négy német
csapat elkerülte egymást,
ahogy a három orosz és a

A sport legyen a tiéd!

A Delta RSE Érd javaslatára a Bolyai 537 000 forint, a
Vörösmarty pedig 442 000
forint értékben kapott többek között labdákat, eredményjelzőket, bójákat, hálókat, mezeket, parkröplabdaszettet.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy a diáksport szövetségen belül olyan programokat
valósíthatunk meg, amelyek
a mozgást helyezik fókuszba

– nyilatkozta az átadón Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
A Magyar Röplabda Szövetség főtitkára, Ludvig
Zsolt elmondta: nagy örömére szolgál, hogy itt lehet
az érdi Bolyai János Általános Iskolában, hiszen Érd
városa a röplabdának is nagyon kedves helyszín, az elmúlt években a női röplabda-válogatott rendre itt lépett pályára hazai környezetben.
Simó Károly alpolgármester (Fidesz–KDNP) szerint a mostani eszközcsomag egy befektetés is egyben, merthogy az érdi önkormányzat részéről megtesznek mindent annak érdeké-

A Delta RSE Érd egy nagyon jó
bázis és képzőközpont a szövetség szerint
ben, hogy a sportolók feltételei javuljanak.
Szilasné Mészáros Judit,
a Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója is köszönetét fejezte ki az MRSZ-nek
és az MDSZ-nek, valamint a
Delta RSE Érdnek. n Domi

két-két magyar, dán, francia
és norvég is.
Janurik Kingáék a lehető
legnehezebb csoportba kerültek, hiszen a Bajnokok
Ligájából óriási meglepetésre kieső Rosztov-Don mellett

a feltörekvő német együttes,
a Bietigheim és a norvég
Byasen lesz az ellenfél.
A hatfordulós csoportkört
a január 7–8-ai hétvégén
kezdik és minden hétvégén
február végéig egy-egy kört
tartanak. A csapatok három
hazai és három idegenbeli
mérkőzést játszanak. Az
ÉRD Oroszországban kezd,
majd a Bietigheimet fogadja,
aztán Trondheimbe látogat.
A negyedik és ötödik kört

A „C” csoport. Nehéz a továbbjutás, de nem lehetetlen
hazai pályán játssza a
Byasen és a Rosztov ellen,
míg a csoportkör utolsó
meccsén Németországba látogat (a mérkőzések pontos
időpontjai egyelőre nem ismertek).
A csoportkörből a négy
csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe
(március 4–5. és 11–12.),
majd az elődöntőbe (április
8–9. és 15–16.). A döntőt is
oda-visszavágós párharcban játsszák le a május 6–7ei és 13–14-ei hétvégén.
Az sem mellékes, hogy az
ÉRD a csoportkörben menynyit fog utazni: Rosztov-naDonu 1564, Bietigheim-Bissingen 746, Trondheim pedig
1858 kilométerre van városunktól légvonalban (ez ösz-

Klivinyi Kingáék összekerültek azzal a Byasennel, amelyet nyáron hét góllal legyőztek

Háromszázan a pályán
Az ÉRD női kézilabdacsapata idén először rendezte
meg a Suli Kézilabda
Utánpótlás Programot
(SKUP), melynek első fordulójában kilenc lány- és
tizenhárom fiúcsapat vett
részt a környék iskoláiból.

nQHarmat Jenő

Ezen országos program
keretén belül két érdi iskola, a Vörösmarty Mihály
Gimnázium és a Bolyai János Általános Iskola együtt
összesen közel egymillió
forintos eszközcsomagot
kapott.
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A tavalyi tornán közel kétszáz gyerek vett részt, míg
az idén már 300 ifjú kézilabdás mérte össze erejét két
pályán.
Először kilenc lányegyüttes mérte össze erejét húszperces mérkőzéseken, az
ÉRD Arénában. A lányokat
három hármas csoportra
osztották, az A-csoportot a
Batthyány I nyerte, a Százhalombattát és a Sóskút I-et
megelőzve. A B-jelű trióban
a Batthyány második egysége végzett az élen, a második az Érdligeti Általános
Iskola egysége lett, míg a
harmadik helyen a Sóskút II
zárt. A C-csoportban nem
tudott nyerni a Batthyány
harmadik együttese, csak
második lett a Pusztazámor
mögött, de a Kőrösi előtt.
A fiúknál a tizenhárom
gárdát egy ötös és két négyes csoportra osztották.

Az öttagú A-csoportot a Biatorbágy nyerte négy győzelemmel, a második az Érdliget lett, a dobogóra a
Pusztazámor férhetett fel,
köszönhetően jobb gólkülönbségének a Sóskút I-gyel
szemben, míg az ötödik hely
a Teleki II-é lett. A B-csoportban kiélezett volt a küzdelem, a Batthyány döntetlent játszott a Százhalombatta I-gyel, de kedvezőbb
gólkülönbsége miatt nyert,
a harmadik a Kőrösi, a negyedik pedig a Sóskút II lett.
A C-négyesben a Teleki I
győzött, a Sóskút III, a Százhalombatta II és a Kőrösi II
előtt.
n D.B.

szesítve, oda-vissza 8300 kilométer).
Az ÉRD ugyan a DKKA legyőzésével befejezte az őszt,
de még december 13-án a női
juniorválogatott ellen játszik egyszer Balatonbogláron, majd a naptári évet december 30-án, a Győri Audi
ETO KC elleni idegenbeli
mérkőzéssel zárja le, ugyanakkor ez a nyitánya a tavaszi évadnak is.
Az ÉRD-nek még tizennyolc bajnoki, hat EHF-Kupa- és egy Magyar Kupamérkőzése biztosan van az
évadból, de a 25 találkozó
mellé az EHF-Kupában döntő, az MK-ban négyes döntő
esetén ehhez még további 10
meccs jöhet a május 28-ai
bajnoki zárófordulóig.
nQDomonkos Bálint

A TÉL ÖRÖME

A hideg napok beköszöntével a meleg levegő,
a megnyugtató csend és félhomály
kellemes közérzetet biztosít a mindennapokra.
A megvásárolt uszodai jegyek és bérletek
a szauna használatát is tartalmazzák!
TEL.: +36 23 361 431 2030 ÉRD, VELENCEI ÚT 39-41.
WWW.ERDARENA.HU INFO@ERDARENA.HU

SKUP „véndiákok” Dragival

422022

A legjobbak között

sport

Érdligeten kertes családi ház eladó, rendezett telekkel, 15,5 millióFt. 06-30/593-23-08.

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

gazdikeresőt pedig megtalálja a www.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius
Állat- és Természetvédelmi
Alapítvány, Érd.

Adószám:
18707379-1-13,
Bankszámlaszám:
10403136-4953494949521015.

Mobil: 06-30/498-2590
Diósd, Homokbánya u. 75.

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

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

Normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

834,6 Ft

1060 Ft

83,5 Ft

106 Ft

Üzleti 10 szavas
blokkár

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Normál

Normál

nettó

bruttó

nettó

bruttó

1826,8 Ft

2320 Ft

182,7 Ft

232 Ft

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

médiatanácsadó
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

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

Telefon: 06-23-520-117 E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu

keresse MiNdeN hÉteN a postaládá JábaN!

422654

Hulladékhoz

T: 06-20/9-346-354
A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT
munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba
Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

Értékesítőket keresünk érdi
Vodafone üzleteinkbe!
Jelentkezés:
tamas.tibor@partner.vodafone.hu

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.

414905

T: 06-20/288-5148
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni
javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

TéliGUMi-AKCiÓ!

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

Borovi fenyő, keskenyre összecsukható ovális étkezőasztal
25.000,-Ft, Krups sokfunkciós
robotgép, új 30.000,-Ft. 06-30/
570-69-61.

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

Svéd THULE Ocean 600 tip. síbox
kitűnő állapotban féláron eladó. 06-30/941-4763
Erdészettől száraz tölgy tűzifa
15400 Ft/m3-től szállítva eladó.
06-30-288-1943

Munkavégzés helye: Budaörs, Malomkő u. 5. (Praktiker mellett)
Fényképes önéletrajzokat az outlet@hadakft.hu e-mail címen várunk.

a lencsére

a keretre

SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

Kiadó raktár 18 m2, garázs 16 m2
hosszabb távra. 30.000,-Ft/hó
és
25.000,-Ft/hó.
Egyben
50.000,-Ft/hó. Zöldséges rekeszek (ár megegyzés szerint). 0623/382-367; 06-20/344-74-66;
20/806-17-38.

keres.

kedvezmény

kedvezmény

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43; 0620/231-85-51.

éRD, ÜRMÖS U. 36/1
T: 06/20/99-66-393
06/23/524-596

ruházati eladó munkatársat

50%

50%

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391

VEGYES

A HÁDA ruházati üzletébe

ajánlat!

413869

Mindenféle

Az akció december 1–31-ig,
meghatározott lencse és
Telefon: 23/545-375,
kerettípusokra vonatkozik.
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
30/709-16-24
(az Interspar üzletsorán)

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

Konténer

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

ElérhEtőségEk: 2030 érd, szabadság tér 12.

KONTÉNER

Kínált pozíció:

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

ÉRDI GYORSSZERVIZ

421703

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

Jelen kezni kizárólag
munkanapokon 8:00-16:00
a 06/700 9 0-76-23 sz mo .

T:30/2721769, finoMGyuMoLcsLE.hu

Diósd, Balatoni u. 2/A.

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

AutomAtA mosógépjAvítás

422662

apróhirdetÉsi árak
Normál

szobafestőt.

421707

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ingyenes hetilapjában, 25 300 példányban!

Lakossági alapár
(10 szó felett)

Építőipari karbantartó
cég felvételre keres

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

Tartósítószer, színezék és mesterséges aroma mentesen!
csupa-csupa vitamin! ingyenes házhoz szállítás.

A páratlan, páros

Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

Gengszter-Szilveszter a Finta
Rendezvényházban (Érd, Velencei út 29.) Welcome drink, ételt,
italt lehet hozni, büfé egész éjszaka. Belépő: 5.000,-Ft, igény
szerint vacsorával +2.000,-Ft.
Jegyek: Molnár Ildikónál: 0630/292-3499.

422030

Hirdessen Ön is
az Érdi Újságban,

Lakossági 10 szavas
blokkár

Életjáradéki szerződést kötnék
lakóingatlanra. Minden megoldás érdekel. 06-30/9-515-1-07.

t: 06-30-682-1390

Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.
T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

RENDEZVÉNY

400045

0620/981-6474

INGATLAN

AUTÓ/MOTOR

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

Munkavégzés körülményei: • Hosszú távú- ill. rendszeres, de időszakos munkalehetőség • Munkaidő, heti 40 óra
(egyes munkakörökben részmunkaidő lehetséges)
• Munkába szállítás, vagy munkába járás támogatása
Előnyt jelent: A pályázott munkakörhöz kapcsolható
munkatapasztalat, releváns végzettség

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni munkanapokon 8 -16 óra között a 06-20/366- 39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva
az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

421706

munkakörbe.
betanÍtáSt váLLaLunk

MUNKALEHETŐSÉG
• Kertészeti munkák: palántázó, árumozgató,
komissiózó (Szigetszentmiklós)
• Kézi csomagoló, anyagmozgató
(Érd és Gyál térsége)
• Címkéző, komissiózó
(Szigetszentmiklós, Érd és Gyál térsége)

Albérlet kiadó egy idősebb, káros
szenvedélyektől mentes személy részére. Házkörüli munkák besegítése esetén csak rezsiköltséget kérünk. 06-23/367590.

Jelentkezni személyesen:

optika

aLMaLÉ, ŐsZiLÉ-aLMáVaL és
MEGGyLÉ-aLMáVaL 5 literes
kiszerelésben, valamint
EPEr- és MEGGyLEKVár
termelői áron megvásárolható!

Duguláselhárítás éjjelnappal,

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

Szexuálterapeuta rendel: 396971
Szigeti Krisztina • 06-30-383-6936

www.szexualcoach.hu

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, mosógép és mosogatógép bekötés. 70/642-75-26.
Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.
Gázszerelés, gázvezetékek építése, gáztervezés, kémény építés,
nyomáspróba, műszaki átadás.
06-20/9-888-640.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 25 éve van jelen a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer- és napi cikk
kereskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskereskedelmi
láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban rejlik,
akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet, színvonalas
munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk elismeréseként.

Újonnan nyíló INTERSPAR áruházunkba
Érdre keresünk kollégákat az alábbi pozíciókba:

HÚS OSZTÁLYVEZETŐ – HENTES
ELADÓ - PÉNZTÁROS
KONYHAI KISEGÍTŐ
PÉK
LÉGY CSALÁDIAS KÖZÖSSÉGÜNK TAGJA, HA:

• kereskedelmi végzettséggel rendelkezel és/vagy a kereskedelem területén tapasztalatot szereztél,
• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületesen végzed a rád bízott feladatokat,
• szívesen és jól kommunikálsz.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:

• azonnali, bejelentett hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,
• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket,
• változatos feladatokkal, folyamatos szakmai fejlődéssel,
előrelépési lehetőséggel családias, támogató munkahelyi
légkörben dolgozunk,
• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• 2030 Érd, Iparos utca

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben a kiírt feltételeknek megfelelsz és felkeltettük
az érdeklődésedet, önéletrajzodat a www.spar.hu oldal,
Karrier menüpontja alatt töltheted fel a megpályázni kívánt
pozíciókra vagy elküldheted a karrier@spar.hu email címre.

422107

Lady 5 év körüli, ivartalanított,
közepes termetű szuka. Nagyon
kedves és embercentrikus ku
tyus, chipezve kóborolt elég
rossz állapotban, eredeti gaz
dáját nem találtuk meg. Új, fele
lős családot keresünk számára.

342217

Cukker 4 hónap körüli, barátsá
gos, élénk, valószínűleg nagy
testűre növő kölyök kanocska.
Talált kutyaként került a gondo
zásunkba, kertes házban érezné
jól magát. Még sok foglalkozást
és nevelést igényel.

Gázkazánok, cirkók,vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje. Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

100%-os natúr préselt

423373

ALBÉRLET KÍNÁLAT

06-23/886-451 KÉPES LÁSZLÓ

413886

ÉRDEKLŐDNI TELEFONON:

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

413093

• egészségügyi alkalmasság

Karácsonyi GyÜMÖLcsLÉ
És LEKVárVásár!

Duguláselhárítás non-stop,

413846

421711

• erkölcsi bizonyítvány

Ács- és kőművesmunkÁt,
tetőkészítést, tetőbeázás javítását, felújítást,
tetőtér-beépítést, gipszkartonozást,
lambériázást, előtető-készítést,
garázskészítést vállalok
kimagasló minőségben. T: 06-30-563-5544

423139

VÁLLALKOZÁS
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423736

CSALÁDI HÁZ

apróhirdetés

416084

munkakörbe.
KÖVETELMÉNYEK:

422669

Dr. Fekete Balázs

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

CNC CSISZOLÓ POLIROZÓ

Veszettség
elleni
védőoltás,
kiszállással.

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

397989

A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

250 db használt cserép és üstház
üsttel eladó. 06-23/368-951.

416088

Gazdikereső
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 Cukkert vagy Ladyt, vegye fel a
kapcsolatot az alapítvány
munkatársaival. Telefon: 06
30 276 6071 vagy 06 30 910
6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.com. A többi

EsztErgályost

ÁLLÁST KÍNÁL

416430

22 | 2016. november 30. | hirdetés

24 | 2016. november 30. | érdikum

Paralimpikonjainkat köszöntötték
Két ezüst- és három bronzérmet szerzett a riói ötkarikás játékokon két érdi
kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsanna és Dani
Gyöngyi. Az UTE érdi parasportolóit Érd Megyei
Jogú Város közgyűlésén
köszöntötték.
Mint ismert, a Rio de
Janei róban rendezett paralimpiáról Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi a

tőrcsapattal ezüst-, a párbajtőrcsapattal bronzérmet
szerzett, továbbá előbbi a
tőrözők egyéni versenyében
szerzett még egy bronzérmet.
– Nagy boldogság fog el,
mert öröm, hogy saját városomban figyelnek ránk, segítenek és mindenben támogatnak – kezdte Krajnyák
Zsuzsanna. – Elég sok rendezvényre hívnak. Nagyon
sokat fejlődött Magyaror-

szág, elismerik a paralimpiai eredményeket, sportolókat, bízom benne, hogy még
több embert tudnak megismertetni Magyarországgal
– tette hozzá.
Krajnyák és Dani egyedülálló teljesítményét jól jelzi,
hogy a riói játékokon mindketten négy napon keresztül
folyamatosan versenyeztek,
amely mind fejben, mind fizikálisan rendkívül elfárasztja az embert.
A közgyűlésen T. Mészáros András polgármester gratulált a két kiváló sportolónak
– Megbeszéltük az edzőkkel és a lányokkal, hog y
most a világbajnokságra
készülünk a csapattal, a
többit majd meglátjuk –
mondta Dani Gyöng yi. –
Már nagyon hiányzik a vívás. Erre mondják, hog y
pengeéhségem van, nagyon
várom, hogy visszaállhassak a csatasorba. Biztos,
hogy kell legalább egy hónap, hog y vissza tudjam
szerezni azt a formát, amit
Rióban mutattam – jegyezte
meg a hétszeres paralimpiai dobogós.
QQDomonkos

423114

Dani Gyöngyit (balra) és Krajnyák Zsuzsannát (jobbra) sok helyre hívják élménybeszámolóra

– Hát az tényleg nagyon
durva volt. Kellett egy kemény egy hónap, hogy kipihenjem. Rengeteget aludtam. Olyan voltam, mint egy
csecsemő: ettem, aludtam,
ettem, aludtam. De most már
teljesen jól vagyok és megkezdtük az újabb felkészülést – fogalmazott Krajnyák
Zsuzsanna.
Dani Gyöngyi jelenleg éppen egy kisebb betegséggel
küzd, de így is akad tennivalója, hiszen őt is folyamatosan hívják rendezvényekre,
hogy élménybeszámolókat
tartson.

