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„Szívesen kerestem volna elásott kincseket a ház körül”
Interjú Tarnay Tünde építésszel, műemlékvédelmi szakértővel

n 4–5. oldal

Átadták a Töhötöm utcai játszóteret
A gyönyörűen parkosított, közel 700
négyzetméteres, körbekerített játszótéren a kisebb és nagyobb korosztály
számára az EU-s szabványoknak megfelelő játszóeszközök és ütést csillapító gumiburkolat biztosítja az önfeledt
kikapcsolódást. A gazdag növényzet
fenntartására automata öntözőrendszer készült, az esti megvilágítást kandeláberek biztosítják majd. A játszóteret határoló utcák mentén új aszfalt
járdaburkolat készült, de egy nagyobb
parkoló is a családok rendelkezésére
áll. A gyerekeket egy homokozó, három rugós hinta, egy láncos egyensúlyozó, egy mászótorony csúszdával,
két hinta, egy fészekhinta és egy kötélpiramis várja. T. Mészáros András az
átadón elmondta, hamarosan három új
játszótér épül a városban, köztük egy
mozgáskorlátozott gyermekeket is befogadó park. Ez utóbbit Fenyves-Parkvárosban, a Betonozó és Festő utca
sarkán alakítják ki, rámpákkal.
(Fotó: Boros sándor)

n 7. oldal

Érdi díjazottak a megyenapon

„Teljesítettük, amit vállaltunk”

120 milliós informatikai fejlesztés

Pest Megye Környezetvédelméért Díjban részesült
Kállayné Szerényi Júlia, Pest Megyei Médiadíjat adományoztak Ba-Nyilas Hajnalkának, valamint Pest Megyéért Emlékérmet vehetett át dr. Vereczkey Zoltán, a
PMKIK elnöke.
n 3. oldal

Iskolafejlesztésekről, a Modern Városok programjáról,
a folyamatban lévő beruházásokról is beszélt dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján, röviden értékelve a végéhez
közeledő 2017-es esztendőt.
n 6. oldal

Az érdi iskolák több mint 120 millió forintért kapnak
számítógépeket, monitorokat, laptopokat és projektorokat. A kiszállítás megkezdődött, a Vörösmarty
gimnáziumba pedig meg is érkeztek az új informatikai eszközök.
n 17. oldal

MARCELL
ÉKSZER

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12.

már most

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

Telefon: (70) 949 4996
Érd, új INTERSPAR
www.optiktrend.hu
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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 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.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a Polgármesteri
Hivatalban.
Előzetes bejelentkezés a
06-23-522-313-as telefon
számon.

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

A 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.

a hét témája

közérdekű

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)
 06-70-362-1359
 szucsgabor.erd@gmail.com
Személyesen minden hónap második péntekén 17-20 óra
között a Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy
e-mail alapján minden nap.

A diákpolgármester fogadóórája
FODOR ENIKŐ, Ifjúsági Önkormányzat
 06/20-534-5957
 erd.ifjusagi.onkormanyzat@gmail.com
Kéthetente hétfőn, telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 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
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Érdi díjazottak a megyenapon
Két érdi polgár munkásságát és a Pest Megyei és Érdi
Kereskedelmi és Iparkamara elnökének tevékenységét
ismerte el kitüntető díjjal Pest Megye Közgyűlése a múlt
pénteken tartott megyenapi ünnepségen. Pest Megye
Környezetvédelméért Díjban részesült Kállayné Szerényi Júlia, Pest Megyei Médiadíjat adományoztak BaNyilas Hajnalkának, valamint Pest Megyéért Emlékérmet vehetett át dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke.
A Megyeházán tartott ünnepségen Szabó István, a
Pest Megyei Közgyűlés elnöke, illetve T. Mészáros András polgármester köszöntötte a megjelenteket, és átadták a megyei kitüntető díjakat, elismerve a közművelődés, a tudomány, a kultúra,
az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket.
A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Vereczkey Zoltánnak, a Pest Megyei és Érd
Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnö-

kének, a Közlekedéstudományi Intézet nemrég nyugdíjba vonult ügyvezető igazgatójának, aki 2014-ben elnyerte a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést.
– Nagyon jólesik az elismerés. Most, nyugdíjba vonulásom után, a kamara vezetésére tudok majd százszázalékosan koncentrálni,
és a megyében eddig eltöltött
jó pár évtized alapján a tudásomat még egy kis ideig
hasznosítani tudom – mondta tudósítónknak Vereczkey
Zoltán, hozzátéve: a feladat
sok, mindig új és új kihívásokkal szembesülnek, hiszen számtalan, a vállalko-

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK

SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZEwww.szocgond.hu
LÉSI NONPROFIT KFT.
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
2030 Érd, Sas u. 2.
KÖZPONT
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
eth@eth-erd.hu; ÜgyfélfogaTelefon: 06-23-366-104;
dás: hétfő 8.00–20.00, szerda
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
8.00–16.00, péntek 8.00–12.00.
www.szocgond.hu
www.eth-erd.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
SZOLGÁLAT
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-366-105;
Telefon: 06-23-365-610;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.szocgond.hu
www.ekfi.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL- 2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
GÁLTATÓ KFT.
E-mail: habilibi@szocgond.hu
2030 Érd, Felső u. 2.
www.szocgond.hu
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuIDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
vek.hu
2030 Érd, Topoly u. 2.
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
Telefon: 06-23-375-185;
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
péntek 7.00–13.00.
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A Pest Megye Díszpolgára címet idén Cseh László vehette át Szabó
István elnöktől és T. Mészáros András polgármestertől
(Fotók: Boros Sándor)

zók életét megkönnyítő információt tudnak átadni.
– Az ipari termelésben
azok az információk, amelyek a vállalkozókat olyan
helyzetbe hozzák, hogy költséghatékonyan, versenyképesen tudjanak dolgozni, új
szolgáltatási módszertant
követelnek meg a kamarától
– zárta szavait.
A közgyűlés Pest Megye
Környezetvédelméért Díjat
adományozott Kállayné
Szerényi Júliának. A Vörösmarty gimnázium tanára
még egyetemi hallgatóként
kezdte meg Érd és környéke
botanikai növénytakarójának feltárását, önkéntes szerepet vállal a város környezetének megóvása érdekében, túrákat szervez, előadásokat tart. Vezetésével a
VMG csatlakozott a magashegyi fogaspontyok védelméhez: két, kihalófélben lévő
fogasponty faj tenyésztését
is megkezdték.
– Nagy meglepetésként ért
ez a díj, amit ugyan én vettem át, de nagyon sok ember
munkája van benne – főleg a
biológ iai tagozatosoké,
akikkel együtt dolgozom a
gimnáziumban. A kihalás
szélén álló mexikói fogasponty fajok sikeres tenyésztése is az ő szakmai munkájukon alapul, amit én koordinálok – hangsúlyozta Kállayné Szerényi Júlia, hozzátéve: ez a munka bővült ki a
gimnázium kertjének fejlesztésével, arborétummá
alakításával, amiben számíthat a diákok segítségére.
Kiemelte az iskola támoga-

Az érdi díjazottak (balról jobbra): Kállayné Szerényi Júlia, dr. Vereczkey Zoltán és Ba-Nyilas Hajnalka
tását és nyitottságát – mint
mondta, ez elengedhetetlen
munkájuk elvégzéséhez.
A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye
Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen
bemutató munkájáért Pest
Megyei Médiadíjat adományoztak Ba-Nyilas Hajnalkának, az ÉrdMost.hu és az
ÉrdFM 101,3 rádió szerkesztő-újságírójának. Ba-Nyilas
Hajnalka tizenöt éve dolgozik a Pest megyei médiában,
és számos alkalommal készített anyagot a megyei
közgyűlés és a megyei önkormányzat munkájáról.
– Nagyon jólesik ez a kitüntetés. Az elmúlt tizenöt
évben főleg Pest megyei médiumokban dolgoztam: 17
évesen csöppentem bele a
média világába, és pont azon
a frekvencián szólaltam meg
először a rádióban, mint
amelyik frekvencián most is
dolgozunk az ÉrdFM 101,3-

on. A Junior rádió után a
százhalombattai televízió
következett, majd hosszabb
időt töltöttem a város önkormányzatánál. Kisfiam születését követően kaptam lehetőséget az Érd Médiacentrumban, ahol nagyon jó dolgozni, és nagyon sok mindenben kipróbálhatom magam – nyilatkozta lapunknak Ba-Nyilas Hajnalka.
Ezen a napon adták át a
Pest Megye Díszpolgára címet is, amit idén Cseh László
olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
úszó vehetett át.
Pest Megye Közgyűlése
októberi ülésén döntött arról, hogy egy megyei egészségüg yi tudásparkot hoz
létre Érden. Ennek a konzorciumi megállapodásnak az
aláírására az ünnepséget
követően került sor. A dokumentumot T. Mészáros András polgármester és Szabó
István elnök látta el kézjegyével.
QQÁdÁm Katalin
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interjú

interjú

Művek és emlékek őrzője
Városépítészetet és etnográfiát tanult, de hamar ráéb
redt, hogy nagyon érdeklik a régi építmények. Pár évvel
ezelőtt tevékenyen részt vett városunk műemlékeinek
felkutatásában, rekonstrukcióik szakmai előkészítésé
ben. Társszerzője a város értékeit bemutató Érdi Króni
kának. A segítségével megújított építészeti értékek
többsége az Érdikumok sorát gazdagítja. Tarnay Tün
dével beszélgettünk.
n Bálint Edit

– Már gyermekként érdekelték a régi épületek?

rekeknek, ezért eldöntöttük,
hogy a főváros környékén,
zöldövezetben kell letelepednünk. A nagymama épp tudott egy eladó házat, ami
számunkra is szerelem volt
első látásra, olyannyira,
hogy tovább nem is keresgéltünk, első megtekintésre
megvásároltuk az Érd északi csücskében elhelyezkedő,
szerkezetkész házat. Igaz, a
befejezéséig még rengeteg
munka várt ránk, de azóta
sem ábrándultunk ki belőle,
máig szeretem az otthonunkat. Lassan 25 éve történt
mindez.

– Mivel későn érő típus
vagyok, részemről egyáltalán nem volt ez tudatos vonzódás, bár a nagynéném és
nagybácsim építészek voltak, a nagymamám meg Vácott, egy az 1930-as években
épült villában lakott, s gyermekként rengeteg időt töltöttem nála. A maga nemében a
nagyszüleim háza is elbűvölt, de valamiért a régészet
jobban lekötötte volna a figyelmem, kisgyerekként szívesen kerestem volna elásott
– Mennyire tudatosan vákincseket a ház körül.
lasztotta ezt a szakmát?

Nepomuki Szent János szobrát
egészében sikerült helyreállítani

– Érdre mikor költözött?
– A szüleimmel egy barátságos lakótelepen laktunk
Budapesten, a 11. kerületben. Szerettem azt a környéket, de később, miután férjhez mentem és megszületettek a kislányaink, az addig
kényelmesnek és élhetőnek
tartott környezet egyszer
csak meg változott a szemünkben. Rádöbbentünk,
hogy már kinőttük a lakásunkat, a környék meg túl
zajos és szennyezett a gye-

utca 1. szám előtti kereszt.
Ott állt csonkán, corpus nélkül. A könyvtárban nézegettem a helytörténeti könyveket, s találtam egy régi fotót
róla. Az akkori polgármesternek, Harmat Bélának
javasoltam a kereszt restaurálását. Szerencsére támogatásra találtak a felvetéseim, s ennek nagyon örültem,
ha nem így lett volna, csak a
magam szórakozására tanulmányoztam volna ezeket
a helyi értékeket. Fokozatosan mélyültem el a kutatómunkában, tanulmányokat
írtam és – más szerzők mellett – a 2000-ben megjelent
Érdi Krónikában is közlésre
került a Műemlékek és épített értékek Érden című fejezetben.

tanulmányok során betekintést nyertem a vár életébe és
ettől kezdve egyre jobban
vonzott a levéltárban, képtárban, könyvtárban, térképtárban történő elmélyült
„búvárkodás”. A szakdolgozatom készítése valósággal
boldoggá tett, végre jól éreztem magam a főiskolán, mert
nemcsak kötelességtudatból, hanem elhivatottan foglalkozhattam a rám bízott
feladattal. Ennek köszönhetően olyannyira jól sikerült a
dolgozatom, hogy kiemelt
első díjat nyert az urbanisztikai társaság diploma-tervpályázatán.

– Ez volt az előszobája a
műemlékek védelme iránti
elköteleződésének?

– Igen, mert a diplomakiosztó ünnepségen részt vett
Román András, az akkori
Országos Műemléki Felügyelőség egyik osztályvezetője, aki épp akkor a népi
építészet területére keresett
– Gyerek korom- munkatársat, azonnal el is
ban mindig nagyon hívott oda dolgozni.
szerettem rajzolni,
de nem alakult ki
– Miként kerültek előtérbe
bennem egyértelmű- a helyi műemlékek?
en a döntés, hogy milyen pályára menjek.
– A gyes után már nagyon
Még kerestem az uta- nehéz volt visszamenni a bumat, amikor a csalá- dapesti munkahelyemre.
dom már céltudato- Nemcsak az ingázás okozott
sabban terelt ebbe az gondot, közben átalakult az
irányba. Így az Ybl intézmény és már nem is
főiskolára kerültem, abba a munkakörbe kerülde nem építésterve- tem vissza, amiben olyan
zést, hanem város- szívesen dolgoztam. Hiába
építészetet tanultam. voltam elhivatott a műemléRendkívül megfogott kek iránt, ha nem abban kais teljes a várostörténet, ér- matoztathattam a tudásodekelt a városterve- mat, ezért inkább itt helyben
zés, de az építészet- kerestem elfoglaltságot. Hatörténetben is boldogan el- marosan felvettek az Érdi
merültem. Talán a szakdol- Polgármesteri Hivatal Épígozatom megírásánál tör- téshatósági csoportjába. Itt
tént meg bennem a váltás, megint egészen más jellegű
mert ez a téma történeti ku- feladatokat kellett ellátnom,
tató és feldolgozó munkát ami számomra szárazabb
követelt tőlem. A budai Vár- munkakört jelentett, de helyban álló lakóházak tetőtér- ben volt és ez fontos szembeépítési lehetőségeit kutat- pont egy kisgyerekes anyutam, nemcsak azt, hogy le- kának. Nag yon örültem,
hetséges-e, hanem támogat- amikor átkerültem a főépítéható-e, szabad-e így megvál- szi csoportba, mert a napi
toztatni az épületek korábbi feladatok ellátása mellett
jellegét, illeszkedhet-e a kör- végre alkalmam nyílt a műnyezetbe egy esetleges be- emlékvédelemmel is foglalépítés. Ezen kutatások és kozni.

„Kisgyerekként szívesen kerestem volna elásott kincseket a ház körül”

– Miként látott hozzá?
– Elolvastam minden
helytörténeti írást, feljegyzést, ami elérhető volt. Találtam pár könyvet, ami kiindulásnak ugyan nem volt rossz,
de úgy éreztem, sokkal mélyebbre kellene ásni a témában, ezért fokozatosan utánajártam azoknak a forrásanyagoknak is, amelyekre
az Érd történelmi értékei
című könyv hivatkozik, majd
az ezekben feltüntetett forrásanyagokat is felkutattam, s így mind mélyebbre és
mélyebbre merültem. A hivatal ablakából kitekintve mindig figyeltem az egykor jobb
időket látott, ütött-kopott
Gesztelyi-házat. Kiderítettem, hogy ez az épület, a múzeum épületéhez tartozó oldalszárnyak egyike és a kocsiszín is az egykori beszálló fogadó része. Utóbbit ráadásul egy oda nem illő épületbővítés csúfította el. Hihetetlen, hogy bizonyos korszakokban mennyire nem
látták bizonyos épületek
történeti és esztétikai értékét, mennyire nem foglalkoztak vele! Sokan úgy vélekedtek, hogy azt az elavultnak vélt épületet, az egykori
kocsiszínt – ami volt már
gépíróiskola meg pedagógiai
szakszolgálat és még ki tudja, mi minden – le kell bontani, mert már csak egy romhalmaz, nem érdemes felújítani. Én meg eközben szorgalmasan kutattam, kerestem a régi leírásokat erről az
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épületről és eljutottam egy
olyan térképsorozatig, amelyen a múzeum épülete és a
kocsiszín is jól látszott, s
egyértelműen kiderült, hogy
ez az épületegyüttes szerves
egységet alkot.

– Így a lebontása helyett a
rekonstrukcióját javasolta?
– A tervtári és levéltári
kutatásaim is igazolták,
hogy összetartoznak az építmények és az is evidens volt,
hogy az oldalszárnyakat és
a kocsiszínt is fel kell terjeszteni műemléki védettségre. Nemsokára az általam elkészített iratanyag
alapján védetté vált, és ennek megfelelően az épületegyüttes értékei megmenekülhettek. Szintén csodálatos volt, amikor a Gesztelyiház belső falainak többrétegű festése alatt Bozóki Lajos
művészettörténész felfedezte a selyemtapéta imitációval díszített részleteket!
Maga az épületegyüttes is
kuriózumnak számít, mert
az egész országban nagyon
kevés beszálló fogadóként
működő épület maradt fenn
ilyen komplett egységben.

– Volt olyan feladat, ami
mélyebb nyomot hagyott
önben?

fontosabb feladat volt az emlékmű környezetének rendbetétele, mert egy lepusztult,
tákolt kerítés és elvadult
cserje, gaz vette körül.

ott vállaltam munkát. Így
csöppentem bele a Visegrádi
királyi palota enteriőrrekonstrukciójába. Boldogan
tettem, mert újra kedvemre
kutathattam, és nagyon iz– A Minareten történt galmas volt számomra, hogy
munkálatok is tartogattak a hercegi lakosztály „kis”
konyhájának és lakosztályáörömteli felfedezést.
– Érd legismertebb műemlékének a külső kőkonzerválása vált esedékessé,
amit a kultúrház akkori
igazgatója, Szedlacsek Emília megpályázott és meg is
nyerte. Nagy örömömre ott
is előkerült egy gyönyörű,
tulipános díszítő festés, ami
addig rejtve volt a festékrétegek alatt. A műemlék még
mindig igencsak lerobbant
állapotban van, nagyon ráférne egy felújítás... Ami engem illett, roppant színes és
izgalmas éveket jelentett
számomra ez az időszak. Valósággal kitöltötte az életem,
boldoggá tett, de jólesett látni, hogy az emberek is örömmel fogadták a megújult műemlékeket. Emlékszem,
egyik átadáson odajött hozzám egy idős néni és köszönetképpen a kezembe adott
egy gyertyát, biztatva, hogy
folytassam csak tovább ezt a
tevékenységet! Szerencsésnek tartom magam, hogy
mindehhez lehetőséget kaptam, támogatták a munkámat és ennyi mindent sikerült a városban felkutatni és
rendbe tenni.

– Tulajdonképpen mindegyiknek meg volt a maga
különlegessége. Végig izgultuk, amikor Waltburga szobrának restaurálását a képzőművészeti egyetem szakdolgozati pályazáró munkaként, gyakorlatilag anyagárban elvállalta, hogy egyáltalán marad-e még belőle valami, amikor leemelik a talapzatáról, s vajon eg yben
lesz-e még, amikor odaér
Budapestre? Ugyanezt éltük
át a nagyon régi Nepomukiszoborral is, aminek a feje
sem volt már meg, mert a
mészkövet az idő vasfoga fel– Ezután más területen
emésztette, de szerencsére kezdett dolgozni?
sikerült helyrehozatni. Vagy
a II. Lajos-emlékműnél, ami– Igen, Óbudán az Állami
kor a római kori oroszlán is Műemlékvédelmi és Helyremegtisztulhatott, s ennél is állítási Központba hívtak el,

fellelhetők a falak alapjai, a
pincéje is megvan és számos
ábrázolás mutatja egykori
megjelenését. Ismerjük a
régi alaprajzokat. Óriási
hiba volt az akkor még helyreállítható épületet megsemmisíteni. Az egykori ősember-vadásztelep rekonst-
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Ilyenkor lehetőség van változatok, variációk elkészítésére is. Amikor egyeztetünk
az ügyfelekkel, akkor is egy
skicc pauszra rögzítem a
kért változtatásokat vagy a
javaslatokat. Nekem ez a
munkamódszerem. Szeretek rajzolni. A véglegesült
kézi skicceket igencsak
megbecsülik, sokan bekeretezik és kiteszik az elkészült ház falára. A vázlattervből persze megszületik
eg y felszerkesztett, gépi
tervváltozat is, ez a mai világban már elengedhetetlen. Lehetőség van fotórealisztikus látványtervek készítésére is, ezt egy igen tehetséges kollégám készíti
nagy sikerrel, aki a rajzaimból megteremti a 3D-s
modellt.

– Van még egy nem mindennapi szenvedélye: az ékszerkészítés.

A kézi skicceket sokan bekeretezik és kiteszik az elkészült ház falára
nak berendezéséhez gyűjthettem anyagot. Mindeközben a napi munkám mellett
elkezdtem magánházakat is
tervezni, amelyek nem a modern stílust képviselik, hanem inkább merítenek a hagyományos, klasszikus építészeti elemekből.

rukciója is izgalmas feladat
lehet, ráadásul az M7-es autópálya mellett létező régészeti kuriózumról alig tud
valaki.

– Jól tudom, hogy ön
most is szereti a terveit szabadkézzel megrajzolni?

– Sok feltáratlan épített
– A tervezés során minérték vár még rekonstrukció- dig vázlatokat készítek, léptékhelyesen, 1:100-as lépra Érden?
tékben, alaprajzokat és
– Érd egykori kastélyát homlokzatokat. Ezeket olyvissza kellene építeni, még kor kifestem, kiszínezem.

– Már 25 évvel ezelőtt is
készítettem ékszereket rézdrótból, gyöngyökből. Tulajdonképpen ez egy meditatív kikapcsolódást nyújt
számomra, nagyszerű hobbi. Ma már könnyű egy-egy
ékszert összeállítani, mert
számtalan alkatrész készen
is kapható. Örömöt találok
az ásványokban és egy kis
fülbevaló megalkotásában.
Valójában ezt ma már mindenki el tudja készíteni, néhány fogó, drót és alkatrész
szükséges hozzá. Talán a
későbbiekben lesz rá lehetőségem, hogy újabb technikákat is elsajátítsak, mert
ez a terület is érdekel, de
egyelőre még más feladatok
várnak.

– Nem ez az egyetlen műemlék, amely önnek köszönhetően nyerte vissza régi formáját...
– Nem egyszerre, hanem
szépen apránként kerültek
fókuszba az érdi műemlékek. Legelőször a Kinga
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Aradszki: teljesítettük, amit vállaltunk

Megnyílt a Töhötöm utcai játszótér

ti konzultáció során 2,33 millió ember küldte vissza a
konzultációs ívet.
– Ez a nagyon fontos demokratikus intézmény hitelesebb, mint az, amikor egyesek különböző álcivil szervezetek mögé bújva, külföldi finanszírozók érdekeit szolgálva tesznek ex katedra kijelentéseket arról, hogy a
magyar társadalom mit gondol – jegyezte meg Aradszki,
hozzátéve: bár még nem születtek meg az eredmények, a
tavalyi kvótanépszavazás
végeredménye és a közhangulat azt mutatja, a magyar
választópolgárok többsége
nem támogatja a Soros-terv
megvalósítását.
– Az ellenzék támadta a
nemzeti konzultációt; ennek
oka, hogy az LMP, a DK, az
MSZP – és ma már a Jobbik is
– bevándorláspárti, hiszen

Új játszóteret adtak át múlt
csütörtökön Érden, a Töhötöm utcában. A gyönyörűen
parkosított, közel 700
négyzetméteres, körbekerített játszótéren a kisebb
és nagyobb korosztály számára az EU-s szabványoknak megfelelő játszóeszközök és ütést csillapító gumiburkolat biztosítja az
önfeledt kikapcsolódást. A
gazdag növényzet fenntartására automata öntözőrendszer készült, az esti
megvilágítást kandeláberek biztosítják majd. A játszóteret határoló utcák A gyerekek számára szórakozást nyújt a jövőben egy homokozó, hámentén új aszfalt járdabur- rom rugós hinta, egy láncos egyensúlyozó, egy mászótorony csúszkolat készült, de egy na- dával, két hinta, egy fészekhinta és a kötélpiramis
gyobb parkoló is a csalá(Fotó: Boros Sándor)
dok rendelkezésére áll.
már önkormányzati tulaj- épül: a Képviselő utcában a
kisebb és nagyobb gyereGyerekzsivaj és örömuj- donban voltak.
– A városra jellemző, hogy keknek egyaránt kikapcsojongás hangjai hallatszottak december 7-én délelőtt a egyre fiatalabb, ezért óvo- lódást nyújtó parkot létesíteTöhötöm utcából, amikor a dákra, iskolákra, játszóte- nek. A játszóeszközök melhivatalos átadó ünnepsé- rekre van szükség. Elhatá- lett pihenőpadokat, sakkgen birtokba vették az új roztuk, hogy 2020-ra minden asztalokat, ivókutat és kejátszóteret a Pumukli Né- érdi gyermek helyben tud rékpártárolót is kialakítamet Nemzetiségi Óvoda leg- majd középiskolába járni. A nak majd.
Dr. Bács István alpolgárkisebbjei. Az óvodások Modern Városok programazonnal kipróbálták a ban két új óvodát, két új álta- mester, a 4-es számú válaszcsúszdát, a rugós játékokat lános és két új középiskolát tókerület képviselője örömét
és a fészekhintát, de a leg- építünk – mondta a polgár- fejezte ki az új játszótér megnépszerűbb a 4,5 méter ma- mester. A városvezető el- nyitása kapcsán, hiszen edgas kötélpiramis volt, ami mondta még, hogy hamaro- dig nem volt a területen haúgy lett kialakítva, hogy a san három új játszótér épül a sonló. Elmondta: a városvegyerekek ne tudjanak róla városban, köztük egy moz- zetés célul tűzte ki, hogy Érd
gáskorlátozott gyermekeket különböző területein újabb
lehuppanni.
T. Mészáros András pol- is befogadó park. Ez utóbbit közösségi zöldfelületek jöjjegármester az átadó alkal- Feny ves-Parkvárosban, a nek létre.
– Bízom benne, hogy hamából elmondta, hogy a ját- Betonozó és Festő utca sarszótér két korábbi lakóingat- kán alakítják ki, rámpákkal. mar népszerű lesz a játszólanon került kialakításra, A közeli Bádogos utcában a tér, ami nagyon könnyen
amelyek a Töhötöm utca – már meglévő játszóteret újít- megközelíthető és ráadásul
Riminyáki utca – Diósdi út ják fel, mellette új kosárlab- közel van a Pumukli Óvodákörforgalmi csomópont táv- dapályát építenek. Tisztvi- hoz is – zárta szavait dr.
lati átépítésének indokán selőtelepen is új játszótér Bács István.
n NYilas H.

Iskolafejlesztésekről, a Modern Városok programjáról, a
folyamatban lévő beruházások megvalósításáról is beszélt dr. Aradszki András országgyűlési képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján, röviden értékelve a végéhez
közeledő 2017-es esztendőt.
A kormány fejleszti az iskolákat: 650 intézmény között 14 ezer számítógépet
osztanak szét. Az érdi iskolák több mint 120 millió forint értékben kapnak számítástechnikai eszközöket.
Ezzel a programmal az informatikai ismeretek mélyebb elsajátítását segítjük
elő, ami nagyon fontos a jövő
generációja számára – hangsúlyozta Aradszki András
múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján (a projektről szóló
cikkünket a 17. oldalon olvashatják).
A Modern Városok progra mjáva l kapcsolatba n
Aradszki András elmondta:

az Érdet érintő fejlesztések
elindultak, eg y-két olyan
pont van csupán, ahol még
kormánydöntés szükséges a
megvalósításhoz.
– Így év vége felé elmondhatom: teljesítettük, amit a
választókerület fejlesztése
érdekében vállaltunk. Vannak még feladatok, de azt
tudom ígérni, hogy megvalósítjuk a folyamatban lévő beruházásokat, és érzékelni
lehet majd a választókerületben, hogy tettünk valamit a
települések polgárai érdekében – hangsúlyozta.
Országos ügyekre térve a
képviselő elmondta: a december 1-jén lezárult nemze-

RÖVIDEN

Épített értékeink
Elkészült az első érdi Településképi Arculati Kézikönyv, amelynek
célja, hogy bemutassa városunk táji és épített értékeit, karakteres épületeit, és jó példák leírásával útmutatást nyújtson az építkezések, átalakítások során. A kézikönyvet – ahogy a jogszabály
előírja – a lakosság is véleményezhette a Polgárok Házában tartott lakossági fórumon. Az érdeklődőknek először Ágó Mátyás
főépítész és Koszorú Lajos építész, tervező, a Város-Teampannon
Kft. ügyvezetője, a kézikönyvet megalkotó csapat egyik tagja
mutatta be a kiadványt. Ezt követően válaszoltak a lakók kérdéseire, felvetéseire.

EU-s források
Tóbiás József szocialista országgyűlési képviselő múlt hét kedden sajtótájékoztatót tartott Érden, amelyen az EU-s források
felhasználásáról szóló parlamenti vitanap kapcsán mondta el
véleményét. A képviselő úgy véli, hogy a magyar gazdaság kizárólag az európai forrásoktól működött, Magyarország versenyképessége az elmúlt hat évben hat hellyel, a 69. helyre sorolódott. (A Világgazdasági Fórum legutóbbi, szeptemberben nyilvánosságra hozott jelentése szerint Magyarország kilenc hellyel
került előrébb a világ országainak legfrissebb versenyképességi
rangsorában, s jelenleg a 137 országot tartalmazó listán a 60. helyen áll – a szerk.) Tóbiás szerint nőtt a szegénység, nem nő a
belső fogyasztás, és 17 százalékkal kevesebbet ér a forint, mint
2010-ben. A politikus az EU-s források felhasználásával kapcsolatban közölte, hogy az elmúlt hat évben 2200–2400 milliárd forintot túlárazással, nem vagy csak részbeni teljesítéssel sikerült
rendezni.

Éjszakai járat
Új személyvonat közlekedik 2017. december 10-től naponta S30
jelzéssel Budapest Déli pályaudvarról Érd alsó érintésével Székesfehérvárra, 0 óra 40 perces indulással. A személyvonat minden állomáson és megállóhelyen megáll – tájékoztatott közösségi oldalán dr. Bács István alpolgármester. Az új járattal megvalósul a fővárosból a vonal menti településekre történő éjszakai
eljutás: a korábbi lakossági igényként is figyelembe vett bővülő
üzemidő mind a budapesti programokról hazatérő, mind a késő
éjszakáig dolgozó utasok számára jelent új eljutási lehetőséget.

Dr. Aradszki András elmondta, az érdi iskolák 120 millió forint értékben kapnak informatikai eszközöket
nem szavazták meg az illegális bevándorlást akadályozó
jogi és fizikai korlátozásokat,
és EP-képviselőik rendre kiállnak a korlátozás nélküli
betelepítési kvóta mellett –
tette hozzá Aradszki András.
A kereszténydemokrata politikus beszélt arról is, hogy
indul a nyugdíjasok számára
a tízezer forint értékű Erzsébet-utalványok kézbesítése,
és november 30-ig átutalták a
nyugdíjprémiumot, összesen

2,7 millió időskorúnak, 30 milliárd forint értékben.
– Mind a gazdaság, mind a
közélet, mind a biztonság
szempontjából jó a helyzet
ma, 2017 végén Magyarországon, és nálunk kell a legkevésbé félni terrorcselekményektől a karácsonyi ünnepek alatt, szemben más
európai országokkal – zárta
szavait Érd és térsége országgyűlési képviselője.
QQÁ. K.

Lévai szeniorok Érden
Eseménydús, vidám napot
töltöttek Érden azok a lévai szépkorúak, akiket
érdi nyugdíjasklubok láttak vendégül csütörtökön.
A vendégeket T. Mészáros
András polgármester köszöntötte a Polgárok Háza
dísztermében, és egy rövidfilm segítségével bemutatta
városunkat és Érd értékeit a
lévai delegációnak.
A szlovákiai testvérváros
nég y nyugdíjasklubjának
küldöttsége az érdi idősek
őszi látogatását viszonozta
– mint Simó Károly alpolgármester, az Idősügyi Tanács elnöke lapunknak elmondta, nagyon jó kapcsolat
kezd kialakulni a két település szépkorú lakosai között.
– A testvérvárosi kapcsolatok erősek, Léva és Érd
küldöttségei évek óta rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein. Úg y
gondoltuk, jó lenne, ha a két
város polgárai közvetlen
kapcsolatot is ki tudnának
építeni egymással, hiszen
elég közel vagyunk egymáshoz: autóval másfél-két óra
alatt ott lehetünk testvérvárosunkban – mutatott rá
Simó Károly.
– Nagyon meleg fogadtatásban részesültünk legutóbbi látogatásunkkor,
amit most szerettünk volna viszonozni. A mai napon
a lévai idősek ellátogatnak
a Magyar Földrajzi Múzeumba, megtekintik Érd ne-

A vendégeket T. Mészáros András polgármester és Simó Károly alpolgármester köszöntötte
(Fotó: Boros Sándor)
vezetességeit, majd nég y
érdi nyugdíjasklub látja
vendégül a négy lévai klub
tagjait – tette hozzá Simó
Károly.
– A látogatásnak lesz folytatása, bízom benne, hogy
még több területen – például
a sportéletben, illetve a fiatalok között tudunk élő kapcsolatot kialakítani – jegyezte meg Simó Károly.
Lévai kollégája – aki nem
érkezett üres kézzel: egy
festményt ajándékozott az
önkormányzatnak – szintén
nagyon meleg hangon beszélt a két város közti
eg y üttműködésről. Mint
mondta, ő már több alkalommal járt Érden a testvérvárosi delegációval, és nagyon
szereti a várost; kedvenc helye Ófalu, azon belül is a pincesor – és nemcsak a finom
borocska, hanem a Minaret
miatt is, és nagyon várja

már, hogy ihasson az új kút
vizéből.
– A mi szenioraink most
először járnak Érden, és óriási élmény ez számukra.
Harmincnyolcan érkeztünk,
és nagyon örülünk, hogy itt
lehetünk – tette hozzá Tolnai Csaba képviselő, hangsúlyozva: az érdiek nagyon
barátságosak hozzájuk, ami
nagyon jóleső élmény.
– Ilyen nincs mindenhol –
jegyezte meg, azzal zárva
szavait: reméli, az éridek tavasszal viszonozzák majd
ezt a mostani látogatást.
Az érdiek is tervezgetik
már a következő közös programot: Boros Károly, a
Parkvárosi Fenyves Nyugdíjas Klub vezetője lapunknak
elárulta, nagy örömmel látnának vendégül lévai nyugdíjasokat a következő lecsófőző fesztiválon.
QQÁdÁm Katalin

Parkosítás és forgalomlassítás
Az érdi felszíni vízelvezetési rendszer keleti részét képező beruházásokról tartottak lakossági fórumot az
Érdligeti Általános Iskolában. A múlt keddi találkozón a
többi között a Fürdő utcai, valamint az Alsó- és Felsővölgyi úton folyó fejlesztésekről tudhattak meg többet az
érdeklődők.
A lakossági fórum célja az
volt, hogy a konkrét kérdésekre is válaszoljanak, mint
például a kapubeállók kialakítása, de a tágabb összefüggésekre is rávilágítsanak –
nyilatkozta Kopor Tihamér
önkormányzati képviselő,
aki a jelenleg folyó munkákról is tájékoztatást adott.
Voltak, akik az elhúzódó
és közeledő tél miatt félnek,
mert elfagyhat az útalap-kimélyítéssel megközelített

vízvezeték, vagy a villanyoszlopok állékonysága inoghat meg a viharban. Mások
azt kifogásolták, mi lesz a
természettel. Elhangzott az
is, hogy a környezet csak akkor maradhatna meg, ha az
autós forgalmat kizárnák és
csak a gyalogos forgalom
lenne engedélyezett.
A fórumon részt vevő városvezetés, a tervezők és a
kivitelezők emlékeztették az
egybegyűlteket, hogy a vá-

ros nem rombol, hanem épít.
Mindenhol, ahol lehet, ott a
város zöldít, parkosít, mint a
Fürdő utca alján is.
T. Mészáros András polgármester, aki szintén részt
vett a fórumon, elmondta:
ig yekeznek hírlevélben,
szórólapokkal folyamatosan tájékoztatni a lakókat a
Fürdő utcai, illetve az Alsóés Felsővölgyi úti beruházásokról. Hozzátette: a munkálatokat hátráltatták a
régi víz- és gázbekötések. A
már jó állapotú utakon tapasztalható átmenő forgalom lassítására pedig megoldást keresnek – zárta szavait a polgármester.
nQNYH
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Érd családbarát város
Tavasszal átadják a Fácán közi óvodát, amelyet az
önkormányzat a régi óvoda mellé épített a Pintyőke
utca sarkán, de a parkvárosi óvoda is nagyon jól áll,
már a szigetelést rakják a szakemberek – tájékoztatott dr. Bács István alpolgármester múlt szerdai sajtótájékoztatóján.
A Kincses Óvoda Fácán
tagóvodájának új épületében 5 db 60 m 2-es csoportszoba kerül kialakításra. A
csoportokat önálló egységként kezelik, amelyek egy
csoportszobából, mosdóból
és öltözőből állnak majd.
Az egyes csoportok az öltözőn keresztül saját kertkapcsolattal rendelkeznek,
és az épületrészek által
közrefogott védett teraszokra nyílnak. Kialakításra kerül továbbá egy olyan
összenyitható, többfunkciós tér, amely módot ad közösségi rendezvények megtartására. Az óvoda valamennyi funkciója akadálymentesen elérhetővé válik.
– A Fácán óvoda készültségi szintje 90 százalékos,
terveink szerint áprilisban
adjuk át. Januárban a teljes
új bútorzat beszerzésre kerül, valamint még ki kell

szerint négy csoportnak
épül, de a későbbiekben
bármikor bővíthető lesz
újabb négy csoportnak.
Hamarosan felújítják a
Kisfenyves Óvodát is, ahol
energetikai korszerűsítések, nyílászárócsere, hőszigetelés és tetőcsere valósul meg, de a Tündérkert és
a Tállya utcai óvoda is kap
40–40 millió forint fejlesztési támogatást, amit energetikai korszerűsítésre fordítanak – húzta alá az alpolgármester.
– Érd családbarát város,
arra törekszünk, hogy az
itt élő fiatalok és gyermekeik megtalálják számításaikat – zárta szavait Bács
István.
A sajtótájékoztatón újabb
egy évre szóló együttműködési megállapodást írt alá
az érdi önkormányzat és a
törökbálinti Izgiland ját-

Dr. Bács István (balra) és Bán Gábor megállapodást írtak alá,
amelynek értelmében az érdi családok 2018-ban is 10% kedvezménnyel vehetik igénybe a törökbálinti Izgiland játszóházat
építeni az udvar közvilágítását – mondta az alpolgármester.
Dr. Bács István arról is
tájékoztatást adott, hogy
már szigetelik a Búvár és a
Burkoló utca között épülő
óvodát, aminek Erdőszéle
Óvoda lesz a neve. Az alpolgármester hangsúlyozta,
hogy az intézmény most a
legkorszerűbb feltételek

szóház, aminek értelmében
az érdi családok 2018-ban
is 10 százalék kedvezménynyel vehetik igénybe az élményvárost. Bán Gábor, a
játszóház tulajdonosa elmondta, hogy évente több
száz érdi család jár hozzájuk, akiknek a többsége tud
a kedvezményről anélkül,
hogy arra külön felhívnák a
figyelmet.
n BNYH

Felújítják a Riminyáki út alsó részén a vízelvezető árkokat –
mondta el Bács István. Az alpolgármester arról tájékoztatott,
hogy az érintett szakasz nagyon rossz állapotban volt, mivel a
Gellért utcai patakból minden víz arra folyt, de a Béla utcából
kizúduló csapadékvizet és a Postástelep egy részéről érkező esővizet is ezek az árkok fogták fel. A következő hónapokban az ÉKFI
félpályás útzár mellett kicseréli a teljes betonburkolatot, ami
adott esetben az egyes közművek áthelyezésével járhat. Az alpolgármester az ott élők és az arra közlekedők türelmét és megértését kérte.

kultúra

kultúra

Az érdi égbolt fürkészői

2017. december 19-én 18.00 órára,
a Szepes Gyula Művelődési Központ
kamaratermébe
és

Az Érdi Csillagászati Klub
éppen egy esztendeje alakult meg lelkes amatőr csillagászok kezdeményezésére, köztük olyanokéra, mint
a 84. születésnapját éppen
most ünneplő Bartha Lajos,
aki 14 esztendősen, a II. világháború után megszerveződő Magyar Csillagászati
Egyesület (MCSE) alapító
tagja volt, s a munkának azóta is aktív részese.
Ahogy az országos egyesület, amely 1989-ben alakult újjá, úgy az érdi klub
sem előzmények nélkül való.
A Csillagok világa című év-

2017. december 22-én 17.00 órára
az érdi Kálvin téri Református
Templomba
A műsorban a zenetörténet különböző korszakaiból
készült válogatás hallható
Közreműködnek:
A zeneiskola növendékei,
kamaraegyüttesei, zenekarai, kórusa,
valamint tanárai
A belépés mindkét helyszínen díjtalan, a templom számára történő
felajánlást köszönettel vesszük.
Támogatóink:
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Érdi Református Gyülekezet, Erdélyi-Takács István – református lelkész
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Bartha Lajos 14 esztendősen, a II. világháború után megszerveződő
Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) alapító tagja volt

könyv 1947. évi számában
olvashatjuk: „Az Érdi Helyi
Csoport lelkes gárdája részint a helyi érdi lakosok sorából került ki. A csoport dr.
Antunovits János orvosban
– aki egyébként szakképzett
amatőr csillagász – igen alkalmas vezetőre talált. A
csoport előadásokkal és a
távcső beszerzése után bemutatókkal szolgálja ismeretterjesztő munkánkat…”
Az 1989-es újrakezdés
nem az első volt – tudtuk meg
Mizser Attilának, az MCSE
főtitkárának előadásából,
amely a magyar amatőrcsillagász-mozgalom történetét
vázolta föl. Először 1923-ban
szerveződött szakmai egyesület, amely az amatőröket
és a profikat egyaránt tömörítette Stella Csillagászati
Eg yesület néven, elnöke
maga a kultuszminiszter,
Klebelsberg Kunó volt. A
Az egy éve alakult Érdi Csillagá- kormány támogató hozzállászati Klub nem előzmények nél- sát az is mutatja, hogy a
svábhegyen állami beruhákül való

zásban kezdtek csillagvizsgáló építésébe, mivel az
ógyallai „nemzeti csillagda”
a trianoni országcsonkítás
következtében csehszlovák
tulajdonba került, de legalább kalandos úton-módon
az értékes felszerelést sikerült kimenteni. (Az előző hazai csillagvizsgálót az osztrákok rombolták le az 1850es években a Gellérthegyen,
mert kellett a hely a citadella
építéséhez.) A Stella hasonló
sorsra jutott, mint az 1946ban alapított utódja: 1933ban beolvasztották a Királyi
Magyar Természettudományi Társulatba.
Ma a magyar amatőr csillagászok eg yesületének
mintegy kétezer aktív tagja
van, akik helyi csoportokban hódolnak szenvedélyüknek. Az egyesület bázisa az
általuk üzemeltetett óbudai
Polaris csillagvizsgáló, ahol
folyamatosan ismeretterjesztő programokkal várják
az érdeklődőket. Q M. Nagy

Lapozgató téli estékre
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Újra és újra meglepődöm, amikor az Érdi IRKA legfrissebb számát a kezembe veszem, elámulok azon a minőségi termékenységen, tartalmi gazdagságon, amit ez az
irodalom köré szerveződött közösség rendre produkál,
most éppen az idei 4. számmal, amely a napokban került
ki a nyomdából.
Készült ugyan külön karácsonyi füzet – de arról majd
az ünnep alkalmával szólunk –, ennek ellenére óhatatlan, hogy a folyóirat decemberi száma is a karácsonyvárás hangulatát, de
legalább a telet – konkrét és
átvitt értelemben – idézze,
érzékeltesse. A lírai blokk
negyvennél is több szerzője
persze széles érzelmi skálán
versel, de valahogy mindig a
legfontosabb érzelmek körül
forognak a szavak – legyen

az szeretet, szerelem, bánat
vagy öröm –, de a költő már
csak ilyen.
A prózai részleg téli estékre lát el minket olvasnivalóval, de osszuk be, ízlelgessük a történeteket, hogy legalább karácsonyig kitartsanak.
A bevezetőben fölemlegetett gazdagság az irodalmi
kínálaton túl arra is vonatkozik, hogy az előző hónapokban mennyi program,
rendezvény fűződött az

IRKA és a velük egyfajta
szimbiózisban működő Poly–
Art, pontosabban a KÉK
háza táján. A Szociális Gondozó Központ parkvárosi
épületében rendezett kiállításokról, könyvbemutatóról,
az új közösségi ház megnyitójáról, a Czabai-kert programjairól olvashatunk tudósításokat, s bemutatják az
egyre bővülő Helyi Értéktár
egy-egy büszkeségét is, ezúttal az Érdi Kamarazenekart.
A hagyományos Bemutatkozik rovatban ezúttal Solti
Gyöngyi íróról és Kiss
Gyöngyi képzőművészről (a
lapszámot az ő alkotásai illusztrálják) olvashatunk.
QQ(mnp)

A Poly–Art Alapítvány –
az Irodalomkedvelők Klubjával közösen – már-már otthonának érezhette az egykori közösségi ház hosszú,
keskeny és lejtős mozitermét, amely meglepően alkalmas kiállítási helyszínné
vált, olyanná, ahol a publikum türelmét fokozandó

Wischin Tibor: Balatoni táj

széksorokat lehet elhelyezni, így tágíthatók a tárlatnyitók keretei bemutató beszélgetéssel, zenével, irodalommal. A feltételeket az intézmény vezetése, de főként lelkes kultúraszervező munkatársa, Kiss Sándor teremtette meg, aki munkaköréhez kapcsolódóan egyéb ki-

állításokat is rendezett itt,
de azt most ő sem tudja ígérni, hogy a lehetőség a jövőben is adott lesz, munkája az
intézményhálózat más egységébe szólítja, s magának
az épületnek a sorsa is bizonytalan, hisz tudjuk, épül
a szociális gondozóközpont
új, a szétszórt részlegeket
egyesítő székháza.
Most azonban még ott vannak a falakon Wischin Tibor festményei, amelyekről
Eőry Emil beszélt, aki egy
időben szakmai tanácsokkal
segítette az alkotó művészi
kibontakozását, szóval a
mesterének nevezheti őt
Wischin Tibor. Gazdag és
változatos anyagot válogatott össze, híven a Visszatekintő címhez a festő, aki ifjan erdésznek készült, majd
a képzőművészeti képzést
célozta meg, de végül műszaki ember lett belőle, s csak
érett felnőttként vett kezébe
ecsetet. Főleg tájképeket és
virágcsendéleteket látunk a
falakon, amelyeket Eőry
Emil meg-meg mutatkozó
naivitásuk ellenére karaktereseknek nevezett, különö-

Antológia, kötetek, díjak
A Poly–Art Alapítvány és
az Irodalomkedvelők Klubja számára a december jeles napok sorozatából áll.
Éves csoportos tárlat,
egyéni kiállítás, irodalmi
estek, kiadványok megjelenése és persze díjak. A
Poly–Art pódiumest hagyományos helyszíne a városi
könyvtár volt, ahol az irodalmi antológián kívül Karácsony István Illatvarázs
és Kreischer Nelly Meztelenül című kötetét is bemutatták.
A Poly–Art Alapítvány
1995 óta kétévente adja ki
irodalmi antológiáját, ám
az IRKA olyan lendülettel
szervezi az alkotókat, hogy
Somfai István kuratóriumi
elnök szerint valószínűleg
át kell állni az éves megjelenésre. Az antológia évről
évre új szerzőket is avat, s a
pódiumest jó alkalom, hogy
megismerje őket a közönség, s egy-egy művük elhangozzon. Idén Fazekas
Major Gizella, Ludwig
Géza, Nagy-Rakita Melinda és Solti Györgyi mutatkozott be.

Az alapítvány az
antológia mellett a
kezdetektől fog va
meg jelenteti zsebköny vsorozatát is,
idén a 23. kisalakú
köny vecske látott
napvilágot Kreischer
Nelly verseivel. A
Meztelenül című kötet
a szerző válogatott
verseit tartalmazza.
A költemények a
spontán toluló gondo- A pódiumesten Kreischer Nelly Meztelelatok, érzések lejegy- nül című kötetét is bemutatták
zéséből születnek –
vallja a magát „csupán” íro- közösség tagjainak szavazagató embernek tituláló tai alapján. Idén a vers kategória díjazottjai: 1. Kósa
Kreischer Nelly.
Dr. Karácsony István ter- Márta, 2. Tarnócziné Baramékeny szerző, az Illatva- bás Irén, 3. Ludwig Géza. A
rázs immár a 13. megjelent próza kategóriában holtverkötete. Ebben a műben az senyben lett első Kovács F.
általa teremtett, Fenyvesi István és Pergel Antal, a 3.
névre hallgató főhős kaland- díjat Szabó Ilona Valéria
jai folytatódnak. A történet érdemelte ki. Elismerő okleközéppontjában az eddig vélben részesült Karácsony
megszokotthoz hasonlóan a István, Móczár Csaba,
humor és a nő áll, szórakoz- Nagy-Rakita Melinda és Soltató olvasmányra számítson ti Gyöngyi.
A pódiumest zenei közrehát, aki kézbe veszi a könyműködője ezúttal a Vörösvecskét.
A Poly–Art nem pusztán marty Mihály Gimnázium
megjelenteti a helyi szerzők végzős hallhatója, Tőkés Atmunkáit, de díjakat is ad a tila hegedűs volt.
n (mnp)

Wischin Tibor: Anyukám
sen, amikor az alkotó belekóstol a portréfestés műfajába, vagy amikor próbál szürrealisztikusan gondolkodni.
És persze gondolkodtatni
is, de megérinteni mindenképpen. Az a festmény nem
hiába készült el, amelyik hatással van a szemlélőre, kü-

lönösen, ha alkotásra is ösztönöz, ahog y Kreischer
Nellyt és Móczár Csabát
verselésre késztette Wischin
Tibor egy-egy képe. E költeményeken kívül a megnyitóhoz Endrődi László orgonamuzsikája szolgált zenei
aláfestéssel.
n –y–

NyakuNkoN a hidegek, reNdeljeN most!
műaNyag Nyílászárók most 7 év garaNciával!

Műanyag ablak IDEI GYÁ
ÁRI ÁRON

Egyedi beltéri ajtók GYÁÁRI ÁRON

mindenre van
megoldásunk!
kérje ajánlatunkat!

árnyékolók
a-tól z-ig
akciós áron!
541125

KARÁCSONYI
HANGVERSENYEIRE

A Poly–Art Alapítvány alkotói körének tizenkettedik
tárlata nyílt meg a Szociális Gondozó Központ parkvárosi épületében. Ezúttal Wischin Tibor festményei láthatók, amelyeket Eőry Emil szobrászművész ajánlott a
közönség figyelmébe.

ema európai minőség ablakgyártó kft. 2030 Érd, Iparos u. 30.  70/608-0808

ÉRDI BÉTA KKT.

Lábklinika

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

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

facebook.com/erdibeta

Eladó Tűzifa Ercsi
Keményfakonyhakészen: 33.000Ft/em3 +Szállítás
AkácKonyhakészen:
36.000Ft/em3 +Szállítás
Égerfélkeménykonyhakész: 29.000Ft/em3 +Szállítás
Akcióstűzifa:
25.000Ft/em3 +Szállítás
Kamiontételbenméterfaakciósáronrendelhető!
Mennyiségiésminőségigaranciátvállalunk

Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon.
Telephely: Ercsi, Rákóczi F. u. 122.
Rendelés: Tel: +36-30/9390-441
+36-30/241-1509

539987

Lukin László
Alapfokú Művészeti Iskola
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A naivitás karaktere

A legszebb természettudománynak nevezte a csillagászatot
K lebelsberg
Kunó, amely lehetővé teszi
a művelt ember számára,
hogy magának világképet
alkosson. Ma is több ezren
gondolják így, például a
Mag ya r Csillagászati
Egyesület tagjai vagy olyanok, akik klubot hoznak
létre Érden.

a
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Az áraink az áfát tartalmazzák.

Az akció a készlet erejéig tart.
540143
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540080

8

ÉRDEN A KORALL HÁZ 2.-BEN
Bejelentkezés: 06 20 368 1877
www.agmedical.hu

10 | 2017. december 13. | ajánló

hely, történet
Urbán LászLó – sajtótükör

KÖNYV

Karin Iden: Karácsony – az ünnep varázsa
Mindenkinél más váltja ki a
„karácsonyi lázat” – vannak, akik
tudatosan tervezgetnek hónapokkal előre, és vannak, akik az utolsó
pillanatokban pánikszerűen készülődnek. Nincsen kizárólagos üdvözítő recept, az viszont mindenkire
igaz, hogy nem könnyű feladat
ebben az időszakban mindent
megszervezni, lebonyolítani, s közben jól is érezni magunkat, esetleg
pihenni egy keveset.
Nos, Karin Iden kötete igazi karácsonyváró mű. Nincsenek benne nagy lélegzetű, drámai írások,
annál inkább rövid, apró, színes
fejezetek, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy ebben a tennivalókkal zsúfolt időszakban is megálljunk, megpihenjünk néhány

karácsonyi „cipősdoboz” ajándékgyűjtés
rászoruló gyerekeknek
Gyűjtőpontok:
Érd, Európa - sétány (STOP SHOP melletti faház)
December 9.,10.,16.
09:00-17:00
ÉRD Aréna (Érd, Velencei út 39-41.)
December 9-16. között
08:00 -20:00

ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYT
KÍVÁNUNK!

Emléknap
az elhurcoltakért

Amit várunk:
JÁTÉKOK
ÉDESSÉG
ISKOLASZEREK
GYEREKKÖNYVEK

1
2

3

2018. január 7.

KE

Z I L A B DA

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Pulai Edina 06 70 374 8877
Érdi Család- és
Gyermekjóléti
Központ

percre, és a lelkünket is készíthessük az ünnepre. Vagy egyszerűen
csak erőt meríthessünk a még előttünk álló feladatok legyőzéséhez.
Miből is áll a kötet? A magyar
vonatkozásokon kívül a világ
számos pontjáról összegyűjtötte
a téli ünnepkörhöz kapcsolódó
hiedelmeket, szokásokat. Megtudhatjuk belőle sok más mellett,
hogy ki volt Szent Márton, mi az
a nálunk is egyre inkább ismertté
váló Halloween, vagy miről szól a
Hálaadás napja. Melyik országban,
kultúrkörben mikor és hogyan jön
a Mikulás, hogyan és mivel töltik
az egyes helyeken az advent, az
ünnepvárás napjait. Természetesen szó esik benne a karácsony
mint ünnep történetéről is, az első

NO

I

karácsonyi jászolról, a karácsonyfáról. Áttekinthetjük segítségével
a karácsony utáni időszakot, az
új év kezdése körüli szokásokat, a
szilveszter, a vízkereszt lényegét,
történetét.
S ha ünnep, akkor a finom, különleges ételek s az ünnepi tálalás
sem maradhatnak el: számos receptet, ételleírást is tartogat számunkra ez a csodálatos kiállítású
színes képeskönyv.
Ötleteket meríthetünk belőle,
szórakozhatunk, tájékozódhatunk
a segítségével, s mindezt kellemes,
szórakoztató formában – igazi ünnepváró, ünnepekre való, nézegetni és böngészgetni való kötet.
Megtalálhatják a Csuka Zoltán
Városi Könyvtár állományában.

8 óra
SzentmiSe az újvárosi Jézus Szíve templomban
10 óra
iStentiSztelet éS koSzorúzáS
a kálvin téri református templomban
11 óra
megemlékezéS éS koSzorúzáS
az Elhurcoltak emlékművénél
Köszöntőt mond: T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester
Ünnepi beszédet mond: DR. ARADSZKi ANDRÁS
államtitkár, országgyűlési képviselő
Közreműködik
SZiRMOK PEDAGÓGUS ÉS VÁROSi NŐi KAR
Karnagy: Stiblo Anna

Arcközelben
A doktor úr:
Dr. Weidinger István
Megy az úton, utak napszámosa huszonöt éve immár. Ment gyalog, motorbiciklin, autón. Elfelejtésre
való első típusú Moszkvicson; most a Lada járja,
ezerötszázas, fehér színű.
Azt állítja le a sarkokon, a
sarkoktól a házakig ma is
gyalog visz az út. Azzal kanyarodik a háza elé, nézi,
leengedték-e a redőnyt.
Ilyenkor bemegy a címért, a
redőny beteget jelent.
– Sokszor van leengedve?
– Többször, mint szabadon.
Dunántúli faluból való,
Pápa mellől, a szülőföld emlékét tovább szépíti az idő.
Kórboncnok akart lenni,
körzeti orvos lett; munkája
mellett tanácstag, másokért
házaló. Mentőállomásért
ágált, ma kész a terv a megvalósításra. Ügyeletet szervezett, ma a terepjáró hord
orvost és ápolónőt a segít-

Sztárinterjjú

ADVENTI HANGVERSENY

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

Szombathely

(Forrás: erdi-rajzok.blogspot.hu)

Rúzsa Magdival

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

December 17-én fellép a

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szabó „Szikla” Szilárd rajza

Huszonhárom évesen lett
mester, hét éve él, dolgozik
Érden. A régi Osváth-házat
vették meg, az Osváthok generációkon át voltak a cukrászat mesterei Érden.
– Éveken át görcsben volt
a gyomrom: hogy jövök én
ahhoz, hogy a híres Osváthok nyomába lépjek? A
nyitás előtti éjszakán alig
aludtunk. Az ajtóban vártuk
az első vevőt. Anyám elsírta
magát, amikor estére kiürült
a pult. Elindultunk.
A cukrász hajnalban kel,
éjjel fekszik. Szabadnapja a
hétfő, ilyenkor jár bevásárolni. Éjszakánként elalszik a
könyv fölött, és harmincévesen lábában érzi a vendéglátósok betegségét.
A cukrász szabad idejében a ligeti pártalapszervezetben dolgozik. Szeretné,
ha megerősödne a kiskereskedelem a városban, s ha
egyszer a Pataki-cukrászda, mint volt hajdan Tápióg yörg yén – a közös élet
színhelye lenne. Ha az ember a nyakába veszi a kolompot, akkor kolompoljon.
Ez a hitvallása.
Pest Megyei Hírlap, 1980

• KUCKÓSÍTÓ ÖTLETEK, • RÉGI KARÁCSONYUNK
HANGULATA
LAKBERENDEZÉSI TIPPEK
• EGÉSZSÉGES
ET
N
Ü
• A TÉLI SZ
A JÁNDÉKOZÁS
ÜNNEPI
ÖRÖMEI
FINOMSÁGOK

A beszélgetés moderátora: TOllÁR MÓNiKA

Vezényel Stiblo Anna
Zongorán közreműködik Mézes Gyöngyi

Öregembernek képzeltem.
Szakmában őszült, tudásban bölcsült öregnek, abból,
ahogy ismeretlen-ismerősök
tisztelettel ejtik ki a nevét.
Véltem: örök idők óta űzi itt
az ipart.
De Pataki János cukrászmester fiatalember.
– Már harmincéves vagyok – mondja, egyszerre
hökkentve meg korával a
másikat, s kis lemondással
szavában, öregbítve is magát. A Tápió mellé való, györgyei születésű. Ha hazamegy, ma már kevesen ismerik meg, ő is keveseket ismer,
de ahog y hovatartozását

mondja, kiérzik szavából a
györgyei büszkesége. Apjától örökölte a mesterséget,
idősebb Pataki János Tápiógyörgye első cukrásza volt.
– Tehát világéletében
cukrásznak készült…
– Soha nem akartam cukrász lenni.
A Royal Szálló-beli inaskodás volt a döntő, ott is Tóth
Illés mester példamutatása.
– Úgy szerette az öreg a
szakmát, hogy a másikra is
átragadt ez a szeretet. Otthon is mindig sütött az öreg,
tőle tanultam meg: ki kell
mérni mindig a süteménybe
valót. Azóta sem bízom magam a szemmértékemre, kidekázom pontosan, miből
mennyi való.

MEGJELENT A CSALÁDI LAPOZÓ ADVENTI SZÁMA!

11.30 óra
SZEPES GyUlA MűVElŐDÉSi KöZPONTbAN
„Szabadulás nélkül” – az Érdi Városi Televízió
dokumentumfilmjének vetítése
A film a XVii. lakiteleki Filmszemlén Kisteleki Emil
különdíját kapta.
A vetítés után pódiumbeszélgetés a film készítőivel,
KATONA SZAbOlccSAl, FEKETE ZOlTÁNNAl,
TíMÁR EDiTTEl és JAMRiK lEVENTÉVEl

a Szirmok Női Kar,

ségre várókhoz. Huszonöt
éve él hőskorban. Itt néha ma
is ölben kell elvinni a beteget
a mentőig. Keserű ember is
lehetne, nem az. Tudom-e,
kérdezi, hogy Érden volt a
világ első emberrablása? S
mit gondolok, kit raboltak
el? Egy orvost.
– Sosem akart elmenni?
– Nem, mert, ha akartam
volna, biztosan elmegyek.
– Lehet szeretni a várost?
– Hogy szeretet-e ez, nem
tudom, de engem a legerősebb kötelék fűz ide. A hivatás.
Mondják, annak idején Ferenc József elvből nem adott
nemesi rangot doktorembernek. Egy volt, aki kapott, az
is tévedésből: a szegedi gyógyítót a császár őfőméltósága összekeverte a város hasonnevű polgármesterével.
Nemesi rangot ma sem kap
orvos. Helyette szolgál az a
tisztelgő szeretet, ahogy emberarcok után kutatva elsőnek ejtik ki az érdiek dr. Weidinger István nevét.

A cukrász:
Pataki János

Nagykanizsa

Siófok

Székesfehérvár

INTERJÚK, CIKKEK,HASZNOS ÖTLETEK
A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG!

541760

SZERETETCSOMAG
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KERESSE VÁROSUNK ÉS A KÖRNYÉK LEGFORGALMASABB CSOMÓPONTJAIN,
KERESKEDELMI HELYEIN, ILLETVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINKBAN!
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Zselic
A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető 2018. január 31-ig

KAMARATEREM
A Poly-Art alkotóinak hagyományos
tárlata
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
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓNKNAK!
Ünnepi nyitvatartás:
December 21-én, csütörtökön 8–16 óráig.
December 22-től január 2-ig a művelődési ház zárva tart.
Nyitás 2018. január 3., szerdán 8 órakor.

PROGRAM
IDŐSEK KARÁCSONYA
Tájékoztatjuk a tisztelt
érdeklődőket, hogy a gálaműsorra
minden jegy elfogyott, további
jelentkezéseket nem áll módunkban
fogadni! Belépés csak már
regisztrációval rendelkező érdi
nyugdíjasok számára biztosított.
Megértésüket köszönjük!

SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Közreműködik a Rozbora Zenekar
Büfé, tombola, élő zene, családias
hangulat.
Belépőjegy 4500 Ft. Jegyek csak elővételben kaphatók!
További információ: 06-23-364-097 vagy
06-30-597-8817.
December 31-én, 20 órakor

KIÁLLÍTÁS
ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A Poly-Art alkotóinak kerámiái
Megtekinthető 2018. január 9-ig

Megtekinthető december 21-ig

KLUBÉLET
KERN PÉTER KAKTUSZKÖR
Kaktuszos karácsony
Előadó Lukoczki Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 14-én, csütörtökön 17 órától

KERTBARÁT KÖR
Kertészkarácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 15-én, pénteken 17 órakor

KÉZMŰVES KLUB
Karácsonyra készülődés
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 16-án, szombaton 10 órakor

VITALITÁS KLUB
Klubnap

December 18-án, hétfőn 17 órakor

DUNA-ART FOTÓKLUB
Kiskarácsony
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
December 19-én, kedden 18 órakor

ELŐZETES
KAMARATEREM
Város felett
Csillik Gábor fotókiállítása
Megnyitja Pintérné Bernyó Piroska

2018. január 5-én, pénteken 18 órakor

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
A mosolygó fém
Adorján Tímea (Adoryanti) szobrai
2018. január 10-től február 13-ig

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Magyar költők társaságában
Színpadi versösszeállítás Ady Endre,
Arany János, Buda Ferenc, Rab Zsuzsa

és Tóth Árpád műveiből. Közreműködik
Bencze Ilona, Jászai Mari-díjas színművésznő.
Köszöntőt mond Szentmártoni János,
a Magyar Írószövetség elnöke és
T. Mészáros András Érd Megyei Jogú
Város polgármestere.
2018. január 21-én, vasárnap 16 órakor
A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

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

PROGRAM
Meridián torna
A részvétel ingyenes
Minden pénteken 9 órakor

DIA nap
Diavetítés gyerekeknek, a Parkvárosi
Könyvtár szervezésében. A program
ingyenes
December 14-én, csütörtökön 17.30 órakor

Érdi TSE táncbemutató gyerekeknek
A részvétel ingyenes
December 15-én, pénteken 17.30 órakor

PROGRAM
Baba-mama klub
Anyukáknak és babáknak kb. 7 hónapos
kortól 3–4 éves korig.

telefonszámon vagy a www.csukalib.hu
2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
Nyitvatartás:
December 1. és március 31. között hétfő
szünnap, kedd-péntek 10–17 óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig
Valamennyi kiállítás megtekintésére
jogosító teljes árú jegy 1000 Ft,
a kedvezményes jegy ára 500 Ft,
tárlatvezetési díj 3000 Ft
kiállításonként.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
MAGYAR UTAZÓK, FÖLDRAJZI
FELFEDEZŐK
A KÁRPÁT-MEDENCE TUDOMÁNYOS
FELTÁRÓI
3276 EXPEDÍCIÓS NAP
A múzeumalapító Balázs Dénes geográfus újraolvasva
HELY- ÉS SPORTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
SZABADULÁS NÉLKÜL
Az Érd és környékéről a Szovjetunióba
kényszermunkára elhurcolt honfitársaink
emlékére
A múzeum tetőtéri
előadóterme és a kocsiszín
rendezvényekre bérbe vehető
kulturális, közművelődési
alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Borsos Andrásné
06 23 363 036

honlapon

December 15-én, pénteken 10 órakor
Parkvárosi Fiókkönyvtárunk új
helyszínen, a Parkvárosi
Közösségi Házban,
megváltozott nyitvatartással és
felújított állománnyal várja
olvasóinkat és az érdeklődőket.
Érd, Gépész u. 14. (az Interspar
felszíni parkolójával szemben).

ÉV VÉGI NYITVATARTÁS
Felnőtt- és Gyermekkönyvtár
December 23-án és 30-án ZÁRVA

A többi napokon változatlan nyitvatartással várjuk Önöket!
Parkvárosi Könyvtár, Jószomszédság
Könyvtára és Zenei Könyvtár
December 20. és január 1. között ZÁRVA

FELHÍVÁS
HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT

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

Meseszombat
Holle anyó – előadó Némedi-Varga Tímea
Karácsonyi kézműveskedés
December 16-án, szombaton 10.30 órakor
A belépés minden
rendezvényünkre ingyenes!
Foglalkozásokra csoportokat
csak előzetes egyeztetés után
tudunk fogadni. Kérjük, hogy
legalább két héttel előre
kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén,
telefonszámán vagy
személyesen, ahol a foglalkozás
zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEINK
NYITVATARTÁSA
FELNŐTTKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Bővebb információt honlapunkon és

Tel.: 06 23 365 470

könyvtárunk egyéb elérhetőségein

Hétfő-kedd: 10-től 19 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 18 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

kaphatnak az érdeklődők.
FELNŐTTKÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓ
Az adventi hangulat és az ünnepek
jegyében
December 31-ig

Csütörtök: 12-től 17 óráig
Péntek: 10-től 17 óráig
PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

Szerda: zárva
Csütörtök: 9-től 17óráig
Péntek: zárva
Szombat: 8-tól 12 óráig
JÓSZOMSZÉDSÁG KÖNYVTÁRA
2030 Érd, Sárd u. 35.
Tel.: 06 23 375 933

Kedd, szerda, péntek: zárva
Hétfő: 10-től 18 óráig
Csütörtök: 10-től 17 óráig
Ebédidő: 11.30-tól 12 óráig
A könyvtár részlegeibe 18 éves
korig és 70 éves kor felett
INGYENES a beiratkozás.
Családi jegy váltása, érvényes
diákigazolvány,
pedagógusigazolvány és
nyugdíjasigazolvány is
kedvezményre jogosít!
A fenti kedvezmények a zenei
könyvtár nem hagyományos
típusú anyagának (CD, DVD)
kölcsönzésére nem
vonatkoznak.

GYERMEKKÖNYVTÁR
2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Minden könyvtárunkba látogató érdek-

ZENEI KÖNYVTÁR

A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva

lődő leadhatja a szavazatát a kiállított

2030 Érd, Alsó u. 27.

10–18 óráig

munkákra, de a könyvtár honlapján

Tel.: 06 23 524 070

és Facebook-oldalán is lehet voksolni

Hétfő: 10-től 18 óráig
Kedd: 12-től 17 óráig
Szerda: zárva

VERNISSZÁZS
Az Érdi Művésztelep
kiállításmegnyitója

Megtekinthető december 31-ig

20:00 Bibliai Szabadegyetem 77/90. rész
21:00 Kányadombi indiánok
magyar tévéfilm
22:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
22:30 Fény-kép
dokumentumfilm
23:00 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:15 Híradó
23:30 Tűzijáték

DEcEMBEr 21., cSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 129. rész
20:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:30 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Érd–MTK Budapest (2017. 09. 21-ei
mérkőzés ismétlése)
21:40 Kempo
sportmagazin
21:55 Fény-Kép
kulturális magazin
22:25 Mozgás
sportmagazin
23:00 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:30 Kor Kontroll Percek
23:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:00 Híradó
0:15 Tűzijáték

DEcEMBEr 22., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Sztárportré 129. rész
20:00 Műábránd
20:20 Piktorok városa Nagybánya
videofilm 1997

21:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
21:50 Fény-Kép
kulturális magazin
22:20 Mozgás
sportmagazin
22:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:05 Híradó
23:20 Tűzijáték

DEcEMBEr 23., SZOMBAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor kontroll Percek
19:50 Fény-Kép
kulturális magazin
20:20 Mozgás
sportmagazin
20:50 Kányadombi indiánok
magyar tévéfilm
21:50 Bibliai Szabadegyetem 77/90. rész
dokumentumfilm
22:50 Katolikus ünnepeink
Advent - Karácsony
23:25 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
23:55 Érdi Panoráma ism.
heti események összefoglalója
0:25 Tűzijáték

DEcEMBEr 24., VASÁrNAP

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 Piktorok városa Nagybánya
videofilm 1997
22:00 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:55 Kor Kontroll Percek
23:15 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:45 Érdi Panoráma ism.
A heti események összefoglalója
0:15 Tűzijáték

Tel.: 06 23 365 470

érkezett alkotásokból

december 9-ig.

DEcEMBEr 19., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 JAZZ
Ben Prestage
21:10 Vámos Miklós beszélgetős műsora
22:05 2017–2018. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–Csepel SC (A 2017.09.16-ai
mérkőzés ismétlése)
23:45 Műábránd
0:05 Mozgás
sportmagazin
0:35 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:50 Híradó
1:05 Tűzijáték

DEcEMBEr 20., SZErDA

2030 Érd, Alsó u. 2.

KIÁLLÍTÁS

DEcEMBEr 18., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép
kulturális magazin
20:00 2017–2018. évi női kézilabdabajnokság
Érd–MTK Budapest (2017. 09. 21-ei
mérkőzés ismétlése)
21:10 Kor Kontroll Percek
21:30 Monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
22:00 Katolikus ünnepeink
Advent – Karácsony
22:35 Bibliai Szabadegyetem 76/90. rész
23:35 Mozgás
sportmagazin
0:05 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
0:20 Híradó
0:35 Tűzijáték

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

Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

A betlehemkészítő pályázatra

December 16-án, szombaton 18 órakor

December 20-án, szerdán 19 órakor

GYERMEKKÖNYVTÁR

gáltatásairól és díjszabásáról bővebb
információk elérhetőek a 06-23-365-470

Görög karácsony
Görög hagyományok, táncház, görög
finomságok. A részvétel ingyenes
ELŐZETES
Karácsonyi koncert a Catsby
zenekarral
A belépés ingyenes

Rendezvényeinkről, a könyvtár szol-
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KARÁCSONYI

Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu

December 15-én, pénteken 18 órakor

HALÁSZLÉKÓSTOLÓ

Az Érd és Környéke Horgászegyesület és az Érdi
Pincetulajdonosok Egyesülete
szeretettel vár minden érdi lakost zenés
karácsonyi rendezvényükre,

a Szepes Gyula Művelődési Központ elé
2017. december 21-én 13 órakor.
11 órától fellép Szigeti Eszter és Varga Zoltán,
valamint a Tranzit zenekar.
A halat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
biztosítja, bejglivel a Pataki Cukrászda,
péksüteménnyel a Soós Pékség kedveskedik!
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

HÉTFŐ
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Heti menü ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Sztárportré
– sztárok a mikrofonnál
20.00 Heti menü ism.
KEDD
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Sztárportré ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 A tudomány mai állása
Az Érd FM 101.3 tudományos
magazinja
20.00 A tudomány mai állása
előző heti adás ism.
SZERDA
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás

11.00 A tudomány mai állása
ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán
Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 JazzPresszó Birta Mikivel
Az Érd FM 101.3 Jazz magazinja
20.00 Rockbarlang
Gidófalvy Attilával
CSÜTÖRTÖK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 JazzPresszó ism.
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész
Az Érd FM 101.3 mozimagazinja
20.00 JazzPresszó Birta Mikivel
előző heti adás ism.
PÉNTEK
06.00 Napos oldal Bálint Lászlóval
Az Érd FM 101.3 reggeli
információs műsora
Benne Zónázó, az Érd FM 101.3
hírműsora – helyi hírekkel
10.00 Zeneválogatás
11.00 Filmszerész ism
12.00 Tánczenei koktél

14.00 Hazafelé Urbán Szabolccsal
Az Érd FM 101.3 délutáni
információs műsora
18.00 Zene óra
Popzene mindenkinek
19.00 Filmszerész ism.
20.00 Esti mix
SZOMBAT
06.00 Filmszerész ism
08.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Sztárportré ism.
15.00 Köztünk marad!
Az Érd FM 101.3 civil szolgáltató
magazinja
16.00 Aréna
Az Érd FM 101.3 sportmagazinja
18.00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
20.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
VASÁRNAP
6.00 Aréna ism.
8.00 Hétvége Nagy Emesével
Az Érd FM 101.3 hétvégi
információs műsora
12.00 Tánczenei koktél
14.00 Top 25
Az Érd FM 101.3 slágerlistája
16:00 Heti Téma
A hét legfontosabb hírei
18.00 Heti menü
Az Érd FM 101.3
gasztromagazinja
19.00 JazzPresszó ism.
20.00 Heti menü ism.
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Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarépítési követelményektől való
tama: határozatlan idejű közszolgálati
eltérési engedélyezéssel, továbbá
jogviszony.
a használatbavétel, a jogutódlás, a
Foglalkoztatás jellege: teljes munveszélyhelyzet esetén szükségessé
kaidő.
váló építési tevékenység tudomáA munkavégzés helye: Pest megye,
sulvétellel kapcsolatos építésha2030 Érd, Alsó utca 1–3.
tósági feladatokat, gondoskodik
A közszolgálati tisztviselők képea szakhatóságok megkereséséről,
sítési előírásairól szóló 29/2012.
a helyszíni szemlék lebonyolítá(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt
munkakör betöltője által ellátandó
hatósági határozatok és végzések
feladatkörök: 1. sz. melléklet 15. a)
szabályszerű előkészítéséről,
pont szerinti feladatok ellátása.
végrehajtásáról;
Ellátandó feladatok:
• ellátja a telekalakítási ügyekkel
• ellátja az általános építéshatósági
kapcsolatos szakhatósági feladafeladatokat;
tokat;
• így különösen az építési, az össze• ellátja a főépítészi csoport telepüvont, a bontási, a használatbavételi,
lést érintő területrendezési tervek,
a fennmaradási engedélyezési
valamint a szomszédos települések
eljárással, az engedély hatályának
fejlesztéssel és szabályozással
meghosszabbításával, az országos
kapcsolatos feladatokat;

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
építési követelményektől való
A közszolgálati jogviszony időtareltérési engedélyezéssel, továbbá
tama: határozott idejű közszolgálati
a használatbavétel, a jogutódlás, a
jogviszony.
veszélyhelyzet esetén szükségessé
Foglalkoztatás jellege: teljes munváló építési tevékenység tudomákaidő.
sulvétellel kapcsolatos építéshaA munkavégzés helye: Pest megye,
tósági feladatokat, gondoskodik
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
a szakhatóságok megkereséséről,
A közszolgálati tisztviselők képea helyszíni szemlék lebonyolításítési előírásairól szóló 29/2012.
sáról, a jegyző hatáskörébe utalt
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
hatósági határozatok és végzések
munkakör betöltője által ellátandó
szabályszerű előkészítéséről,
feladatkörök: 1. sz. melléklet 15. a)
végrehajtásáról;
pont szerinti feladatok ellátása.
• ellátja a telekalakítási ügyekkel
Ellátandó feladatok:
kapcsolatos szakhatósági felada• ellátja az általános építéshatósági
tokat;
feladatokat;
• ellátja a hatósági bizonyítványok,
• így különösen az építési, az összeszakhatósági állásfoglalások kiadávont, a bontási, a használatbavételi,
sával kapcsolatos feladatokat;
a fennmaradási engedélyezési
• az engedélyezési eljárással öszeljárással, az engedély hatályának
szefüggő kötelezési és ellenőrzési
meghosszabbításával, az országos

hirdetmény
• 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 Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• egyetemi szintű építészmérnöki
vagy építőmérnöki – magasépítő
területen szerkezetépítő szakirány
– szakképzettség, főiskolai szintű
magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki – ma-

gasépítő 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.
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: 2018. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-23-522-300/236-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/3943-22/2017., valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
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.

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 Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• 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.
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: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Kujáni Beáta Hatósági csoportvezető nyújt, a 06-23-522-300/236-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/3943-21/2017., valamint a munkakör megnevezését:
építéshatósági ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
• a kinevezés határozott időre szól, 6
hónapos próbaidő kikötésével.
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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.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: az ellátandó
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítá-

sára 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;
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: közigazgatásban, közterületfelügyelői 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
2018. január 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Sike Attila nyújt, a 06-23-522314-es 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: 14/394319/2017., valamint a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 7.
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.

Közérdekű felhívás

Önkormányzati kitüntetések adományozására
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése minden évben egyszer
– a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe, március 15.
alkalmával – adományozza Érd Megyei Jogú Város legrangosabb díjait, amelyek a következők:
Érd Város Díszpolgára Kitüntető Cím a város legnagyobb
elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős
munkájával, tevékenységével vagy egész életművével mind
a városban, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban
általános elismerést szerzett, hozzájárulva ezzel közvetve
vagy közvetlenül Érd város tekintélyének növeléséhez.
Érd Városáért Kitüntetés adományozható azoknak, akik a
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el.
Érd Város Életmű Díja annak adományozható, akinek több
évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudományos, mű-

vészeti, kulturális életműve, valamint egyéb területen végzett
tevékenysége példaként állítható a város közössége elé.
Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló
teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez.
Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet értelmében az elismerések odaítélését a
Közgyűlés bizottságai, a polgármester, a városban élő nagykorú polgárok, intézmények, civil szervezetek, nemzetiségi
önkormányzatok indítványozhatják.
Kérjük, hogy javaslataikat – rövid méltatással együtt – 2018.
január 25-ig juttassák el T. Mészáros András polgármesternek
címezve a Polgármesteri Hivatalba (2030 Érd, Alsó u. 1.), illetve e-mail-en az onkormanyzat@erd.hu címre scannelve.
A felhívás a város honlapján is elérhető!
Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Iroda, Hatósági Csoport

jogi-hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Alsó utca 1–3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 14.
pont szerinti feladatok ellátása.
Ellátandó feladatok:
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az államigazgatási
hatósági ügyek;
• helyi településrendezési és építési
követelmények, valamint önkormányzati rendeletben megállapított helyi természetvédelem
szakkérdésekben szakhatósági
állásfoglalások kialakítása, különösen telekalakítási engedélyezési eljárásban, vonalas létesítmények engedélyezési eljárásában,
sajátos építmények engedélyezési
eljárásában, külön jogszabály
szerinti nem építésügyi engedélyezési eljárásokban;
• településképi kötelezési ügyekben az alapeljárás lefolytatása;
• a járásközponti jegyző, mint általános elsőfokú építésügyi hatóság
hatáskörébe tartozó ügyekben a
fellebbezések saját hatáskörben
történő kivizsgálása, illetve a
felterjesztések tervezeteinek
elkészítése;
• a keresetlevelek felterjesztése
másodfokú építésügyi hatóság
útján közigazgatási és munkaügyi
bíróság felé;
• építésügyi és eljárási bírságok
kezelése.
A munkakörhöz tartozó főbb
tevékenységi körök: az ellátandó
feladatoknál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló”
2011. évi CXCIX. törvény, valamint
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Szabályzata az
irányadó.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felsőoktatásban szerzett köz-

szolgálati, gazdaságtudományi,
természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki
szakképzettség;
• vagy felsőoktatásban szerzett
szakképezettség és informatikai,
ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy
kormányablak ügyintézői vizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• államigazgatásban hatósági
területen eltöltött gyakorlat;
• közigazgatási szakvizsga.
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: 2018. január 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 20. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Erzsébet, a Lakosságszolgálati Iroda irodavezetője nyújt, a
06-23-522-318-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 14/394320/2017., valamint a munkakör
megnevezését: jogi-hatósági
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 28.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
• a kinevezés feltétele a Kttv. 42.
§ (1) bekezdése szerinti három
hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány;
• a kinevezés határozott időre szól,
6 hónapos próbaidő kikötésével.
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Szociális Gondozó Központ – Érd

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Időseket Ellátó Központ

ápoló

OKJ szociális gondozói végzettség;
• 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: 2017. december 29. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt,
a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ – Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd,

Emma utca 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
1/826/2017, valamint a munkakör
megnevezését: ápoló;
• elektronikus úton Galambosné
Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail
címen keresztül;
• személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag
a megjelölt végzettségekkel
tölthető be;
• az érvényes pályázatot benyújtó
jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt;
• azon pályázatokat áll módunkban
elfogadni, melyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a
pályázó a kiírt feltételeknek teljes
mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 3.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Család és Gyermekjóléti Központ

pszichológus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30) NM rendelet értelmében a
család és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közül pszichológiai
tanácsadást végez;
• pszichológiai és mentálhigiénés
segítséget nyújt az egyének, a
családok, a gyermekes családok,
valamint a szociális krízishelyzetben
lévő családok számára;
• a gyerekek és családok számára
ingyenes tanácsadást tart,
• együttműködik az intézmény
esetmenedzsereivel és a járás
családsegítőivel.

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, pszichiáter, pszichológus,
pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakember;
• büntetlen előélet;
• cselekvőképesség;
• egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél;
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat;
• 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: 2017. december 29. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Galambosné Póder Mária nyújt, a
06-23-520-362-es telefonszámon.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ – Érd,
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Topoly utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• az ellátottak testi-lelki jólétének
biztosítása;
• az egészségügyi team tagjaként
a szakfeladatok koordinálásával
részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési
folyamatokban;
• a szakma irányelveinek megfelelően tevékenykedik;
• segíti a gyógyító-megelőző tevékenység hatékony működését.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, általános
ápolói, általános asszisztensi vagy

Szociális Gondozó Központ – Érd

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:
1/825/2017, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus;
• elektronikus úton Galambosné Póder
Mária részére a munkaugy@
szocgond.hu e-mail címen keresztül;
• személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030 Érd,
Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag a
megjelölt szakirányú főiskolai vagy
egyetemi diplomával 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 megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. január 3.

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye,
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• a gyermek érdekeit védő speciális
szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek
és eszközeinek felhasználásával
segíti a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését;
• a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és
szolgáltatásokról, valamint azok
igénybevételének formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú képesítés, főiskola,
felsőfokú szociális alapvégzettség,
okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés
szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző,
okleveles szociális munkás,
okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív és
viselkedésterápiás konzultáns,
Gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár,
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár;
• 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: 2017. december 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Galambosné Póder Mária
nyújt, a 06-23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• postai úton, a pályázatnak a
Szociális Gondozó Központ – Érd
címére történő megküldésével
(2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 1/812/2017, valamint
a munkakör megnevezését:
esetmenedzser;
• elektronikus úton Galambosné
Póder Mária részére a
munkaugy@szocgond.hu e-mail
címen keresztül;
• személyesen Galambosné Póder
Mária részére, Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
• a munkakör betöltése kizárólag
a megjelölt szakirányú főiskolai
vagy egyetemi diplomával 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
megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 28.

Közérdekű tájékoztatás

Közmeghallgatás
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 54. §-a
alapján, a 288/2017. (XI.14.) határozatában
foglaltakra figyelemmel,
2017. december 21-én, 17 órától
közmeghallgatást tart.
Helyszín: Polgárok Háza Díszterme, Érd, Alsó u. 3. A közmeghallgatáson
a megjelentek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
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120 milliós informatikai fejlesztés az érdi iskolákban
6,2 milliárd forint értékben szállít informatikai eszközöket a Közép-magyarországi régió 650 köznevelési intézményébe a Klebelsberg Központ. Az érdi iskolák több
mint 120 millió forintért kapnak számítógépeket, monitorokat, laptopokat és projektorokat. Az eszközök kiszállítása december 8-án megkezdődött, és 15-éig be is
fejeződik – hangzott el az Érdi Tankerületi Központ pénteki sajtótájékoztatóján.
A meg jelenteket dr.
Aradszki András ország
gyűlési képviselő köszöntöt
te, hangsúlyozva: nag y
öröm, hogy a magyar okta
tás elindul egy olyan irány
ba, amely azt a célt szolgál
ja, hogy a felcseperedő gye
rekek jobb készségekkel,
korszerűbb tudással, de a
mag yar hag yományokat
megtartva kerüljenek ki az
iskolából.
– A világ gazdasági, kultu
rális és technológiai érte
lemben is változik. A jövő
azoké a gyerekeké, akik a
változó világban szükséges
képességeket megszerzik.
Ehhez azonban eszközök
kellenek – hangsúlyozta a
kereszténydemokrata politi
kus, megjegyezve: a Közép
magyarországi régió nem
kapott uniós támogatást az
informatikai fejlesztéshez,

ezért a 6,2 milliárdos beru
házás költség vetési forrá
sokból valósult meg.
– Ezt azért tartom fontos
nak hangsúlyozni, mert a
magyar közbeszédben az
egészségügy és az oktatás
állapota körül örök vita van.
2010 óta Magyarország való
színűleg az egyetlen olyan
uniós ország, amelyben az
oktatásra és az egészség
ügyre fordított összegek a
GDPvel arányosan növeked
nek, míg a legtöbb ország
ban stagnálnak, sőt, csök
kentek. A kormány felelőssé
get érez az oktatás és az
egészségügy helyzete iránt,
és ez megmutatkozik a fej
lesztésekben és az e terüle
tekre fordított összegek nö
velésében – hangsúlyozta
Aradszki András.
T. Mészáros András pol
gármester a sajtótájékozta

tón arról beszélt, hogy bár az enapló biztonságosan
Az érdi iskolákhoz 271
már nem az önkormányzat használható legyen. A lap PCt és ugyanennyi moni
tartja fenn az iskolákat, de a topokat ezért elsősorban a tort, 128 laptopot és 132 pro
városvezetés kiemelten fon pedagógusok használhat jektort szállítanak ki de
tosnak tartja az oktatás ják majd, míg a projektorok cember 15ig. A rendezvényt
ügyet.
és személyi számítógépek a Vörösmarty gimnázium
– Ezért fejlesztjük az inf valamennyi tantárgy okta ban tartották, ahová már
rastruktúrát, általános és tását elősegítik – mondta megérkeztek az új eszközök
középiskolákat, va
lamint óvodákat
építünk – tette hoz
zá T. Mészáros
András.
Sárközi Márta
tankerületi igaz
gató a sajtótájé
koztatón elmond
ta: az Érdi Tanke
rületi Központ 49
köznevelési intéz
ménye több mint
félmilliárd forint
értékben gazdago
dik informatikai
eszközökkel.
– Arra töreked
tünk, hog y vala
mennyi intézmény
ben létszámará A Vörösmarty gimnáziumba már megérkeztek az új informatikai eszközök
nyosan kapják meg
ezeket az eszközöket a gye Sárközi Márta, hangsúlyoz december 8án, és hamaro
rekek, az informatika és va: a fejlesztés abban segíti san munkába is állítják
idegennyelvoktatás, vala a pedagóg usokat, hog y őket, a tanárok és diákok
mint a kommunikációs csa megújulást tudjanak hozni örömére.
tornák bővülhessenek, és a módszertanban.
QQÁdÁm

Helyreigazítás

Közérdekű tájékoztatás

Lapunk 47. számában tévesen közöltük
Ófalu–Újfalu Településrészi Önkormányzat
következő ülésének időpontját.

A Dunamenti Zsidó Kulturális Egyesület
minden héten kedden és csütörtökön
tartja klubfoglakozásait a Mária u. 22.
szám alatt, 16-18 óra között.
További információ: 06 23 630 648
December 12-én beköszöntött
a Fény ünnepe!
Az érdi zsidó közösség nevében kívánunk
valamennyi érdi polgárnak
békés hanukai ünnepeket!
Hidasi Endre elnök

Az ülést 2017. december 13-án,
szerdán 18 órától tartják
a volt II. Lajos Általános Iskolában (2030 Érd, Fő u. 42.).
Az érintettektől elnézést kérünk!

Közérdekű hirdetmény
2030 Érd, Ercsi úti tEmEtő
t E m E t k E z É s i h E ly E k ú j r avá ltá s á r a

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hirdetményt tesz közzé az üzemeltetésében lévő Ercsi úti köztemetőben található, 2016. évi vagy korábbi érvényességi idővel rendelkező temetkezési helyek újraváltására, különösen az 1992.
év előtt betemetett, illetve újraváltott hagyományos sírokat, valamint a
2007. év előtt betemetett, illetve újraváltott urnafülkéket és az 1997.
év előtt betemetett, illetve újraváltott urnasírokat. Felhívjuk figyelmét,
hogy a koporsós sírhelyek lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – az
első koporsós temetéstől számított 25 év, az urnasírok, urnafülkék esetében
10 év vagy az újraváltási számlán megjelölt dátum. A sírokba történő urnaelhelyezés a lejárati időt nem hosszabbítja meg. A sírhelyek újraváltásának díját
a 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A
sírhelyek újraváltása esetén a készpénzes, bankkártyás és átutalásos fizetési
mód is biztosított. Az újraváltással, illetve az esetleges sírhelylemondással
kapcsolatban kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig keressék fel a temetőgondnoki iroda kollégáit a lent megjelölt
elérhetőségek egyikén, mert az erre vonatkozó 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 11.§ 6. bekezdés értelmében a lejárat után az újra nem váltott
temetkezési helyeket kiüríthetjük és újra értékesíthetjük.
Temetőgondnoki Iroda 2030 Érd, Jolán utca 8.
Ügyfélfogadás ideje Hétfőtől péntekig 8.00–15.30
Telefon: +36 23 365 144; E-mail: temeto@ekfi.hu

Közérdekű felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!
A Érd és Térsége Víziközmű Kft. elkészítette a 2016. július 8-tól hatályos Üzletszabályzata – jellemzően a jogszabályi változások miatti – módosított
változatának tervezetét. Az Üzletszabályzat-módosítás tervezete megtalálható a Társaság honlapján, a www.erdivizmuvek.hu címen. Kérjük Tisztelt
Felhasználóinkat, hogy a módosításokkal kapcsolatos véleményüket írásban
legkésőbb 2017. december 20-ig juttassák el ügyfélszolgálati irodánkba
(Érd, Felső u. 2.) vagy küldjék meg az ugyfelszolgalat@erdivízmuvek.hu email címünkre.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Közérdekű felhívás

Érd Kiváló Sportolója Díj
Érd Kiváló Sportcsapata Díj
Az Érd Kiváló Sportolója Díj és az Érd Kiváló Sportcsapata Díj adományozásával az önkormányzat kifejezi
elismerését az érdi általános és középiskolák azon tanulóinak, valamint az érdi sportszervezetek általános
és középiskolás korú sportolóinak, akik kiemelkedő
sportteljesítményükkel öregbítették Érd Megyei Jogú
Város hírnevét.
• Az Érd Kiváló Sportolója Díj azoknak a diákoknak adományozható, akik egyéni vagy
csapatsportágban országos diákolimpián
vagy országos bajnokságon 1. helyezést
értek el, 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 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:
06-23-522-300/212-es mellék, havril.karoly@erd.hu.
A benyújtás határideje: 2018 január 10.
Sport és Ifjúsági Bizottság
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Boldog 105. születésnapot, Teri néni! Kékszalagtűző bál

városban, hiszen addig,
amíg egy „sima” gyereknek
minden a rendelkezésére áll
az iskolában, addig a mi „kacifántos” gyermekeinknek
már sokkal nehezebb, és így
van ez az ünnepekkel is. Itt
nincs feszengés, nincs rossz
érzés, hogy ki hogyan néz a
gyerekre, mert mind egy cipőben járunk, itt el tudjuk
engedni magunkat. Január
óta már egyesületté váltunk,
így több ajtó is megnyílt előttünk, a városvezetés is sokat
segít, most például nagyon
örülünk annak, hogy Parkvárosban lett egy olyan játszótér, ahol a sérült gyerekek is tudnak játszani – fogalmazott Tarsoly Anikó.
Mikuláskor nemcsak kapni szeretnek a gyerekek, hanem adni is: az Ifjúsági Önkormányzat tagjai 30 kiló
zselés szaloncukrot osztottak szét december 6-án, Érd
központjában. A diákképviselők harmadik alkalommal
lepték meg a kicsiket, akik
nagyon örültek a fiatal Mikulások ajándékának.
QQÁK – BNYH

Szeretetcsomag rászorulóknak
A szeretetcsomagok gyűjtése szombaton kezdődött,
és már az első délelőttön huszonöt cipősdobozt hoztak
az Európa sétányra. T. Mészáros András polgármester három dobozzal érkezett;
mint tudósítónknak elmondta, négy-hat éves, illetve kilencéves gyermekek számára állítottak össze ajándékcsomagot otthon a családdal.
Az első napon Pulai Edina (Jobbik), az akció ötlet-

gazdája és Fülöp Sándorné
(Fidesz–KDNP) fogadta a
betérőket. Mint Pulai Edina
elmondta, szervezett már
korábban is gyűjtést, érdi,
erdélyi és kárpátaljai gyerekek támogatására, de ilyen
nagy, városi akciót most először rendeznek Érden.
– Köszönöm a közgyűlés,
illetve polgármester úr támogatását, az ÉRD Arénának, a Városfejlesztési Kft.nek, a helyi médiának és
mindazoknak a segítségét,

akik támogatásukkal, hozzájárulásukkal szebbé teszik az érdi gyermekek karácsonyát – mondta Pulai
Edina, akitől megtudtuk azt
is: a cipősdobozokat a Család- és Gyermekjóléti Központ szállítja ki a rászoruló
családoknak.
Aki szeretne segíteni, még
megteheti: Érd-alsónál, a bevásárlóközpont melletti Európa-sétányon álló faházban
december 16-án 9 és 17 óra
között, az ÉRD Arénában pedig 16-áig mindennap reggel
8-tól este 8-ig lehet leadni az
ajándékdobozokat. A szervezők kérik az adományozókat, hogy a csomagokba ne
kerüljön romlandó élelmi-

06-30/632-0917,
Marcsi

Munkavédelmi eszközök
kis- és nagykereskedelme
2030 Érd, Erika u. 18.

Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzatának
ingyenes hetilapJa 25300 pÉldányban
Lakossági 10 szavas
blokkár

Lakossági alapár
(10 szó felett)
Normál

Normál
nettó

bruttó

nettó

bruttó

834,6 Ft

1060 Ft

83,5 Ft

106 Ft

Normál

Normál

Az első napon több mint száz szeretetcsomag gyűlt össze, amit Pulai
Edina (jobbra) és Fülöp Sándorné vett át az adományozóktól
szer – ha gyümölcsöt szeretnének ajándékozni, külön
csomagolják.
– Volt, aki narancsot adományozott, aminek nagyon
örültünk, érkezett külön do-

bozban konzerv, tartós élelmiszer, fűszerek, pipereholmi is, aminek szintén nagy
használt veszik a családok –
zárta szavait Pulai Edina.
QQÁdÁm

1826,8 Ft

Tömegek kaptak mikuláscsomagot múlt szerdán a
szélvédőjükre Budapesten,
hiába fizettek a parkolásért. December 6-án, Miklós napján egy mosolygós
télapót ábrázoló piros csomag került a budapestiek
autóira több kerületben, a
tasak azonban nem büntetést, hanem ajándékot tartalmazott, hiszen a SzerszamKell.hu webáruház
kétezer forintos kedvezményét rejtette a küldemény.

Üzleti alapár
(10 szó felett)

Üzleti 10 szavas
blokkár
nettó

Nem minden az, aminek látszik

Molnár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu

bruttó

nettó

bruttó

2320 Ft

182,7 Ft

232 Ft

Minőségi
j
7-es ú borok

201 közvetlenül
a pincészetből

Érvényes 2015. április 1-től visszavonásig.

Szekszárdi, Mátrai,
Soproni, Balatoni, ÁszárNeszmélyi borok

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

sokat és nagy izgalommal
készültek erre az estére.
Urbán Jonatán volt diákpolgármester is itt végzős, aki elmondta: hihetetlen érzés belegondolni, milyen gyorsan elrepült az
idő. Összetartó, jó osztályba jár, sok barátja van az
osztályban, akikkel egyelőre a bálra koncentrálnak, s
majd csak ezután kezdenek
az érettségire készülni.
A bálon a végzősök nyitótáncát követően felléptek a már korábban elballagott diákok és természetesen, mint minden évben,
idén is volt tanártánc. A
szalagavatót idén is támogatta az Érdi Ifjúsági Önkormányzat.
n BNY

Az online média g yorsan
felkapta a hírt, volt, aki
mérgelődött, de sokan megmosolyogták a kedvességet,
mert azt annak szánta
Nagy Gábor, a SzerszamKell.hu vezetője.
– Miért szórta tele a fővárost mikuláscsomaggal?
– Arra gondoltam, hogy
mikulás alkalmából meglepem az embereket, hiszen a
felnőttek ritkán kapnak
már ajándékot a télapótól,
s amúgy is, amikor meglát-

ják a piros csomagot a szélvédőjükön, meg ijednek,
hog y megbüntetik őket,
most viszont valamennyien
kellemesen csalódtak, hisz
ajándékot rejtett a mikuláscsomag.
– Pontosan mi volt benne?
– Egy kedvezményes kuponkód, amit online és személyesen is felhasználhatnak a
vásárlóink, amennyiben húszezer forint felett vásárolnak.
– Az érdieket is megajándékozza a kóddal?
– Természetesen!Amenynyiben december 31-ig beírják online vásárláskor a
„mikulás” szót érvénybe lép
a kedvezmény, de személyes vásárlás esetén is érvényesíthetik, ha fizetésnél
jelzik, hogy tudják a kuponkódot.
(X)
536984

Hétfő reggelig több mint száz szeretetcsomag gyűlt öszsze az Európa sétányon, illetve az ÉRD Arénában a városi jótékonysági akció keretében, hogy a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek örömteli karácsonyuk
legyen.

Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz
járással.

A szalagavatók sorát idén
is az ÉSZC Kós Károly
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendezvénye
zárta múlt pénteken. Az iskola nyolc végzős osztályának 160 tanulójára került fel
az intézmény kék szalagja.
Az eseményen miniszteri elismerő oklevélben részesült
a gyakorlati oktatás vezetője, Dósa Edit.
A végzősök közel fele a
komplex szakmai vizsgára,
míg a másik fele az érettségi
vizsgára készül – mondta el
Dózsa Lajos. Az igazgató
hozzátette: a szalagavató
bál fontos és kiemelt esemény az iskola életében, de a
diákok számára is meghatározó esemény, ezért nagyon

541134

– Még a középiskolások is
megállnak egy-egy szóra,
versre, dalra – tette hozzá Antunovits Antal, aki Bada Zoltánnal, Demjén Attilával és
Fazekas Józseffel évek óta
belebújik a mikulásjelmezbe,
Herendi Éva és Kőműves Nikoletta pedig mint krampuszok kísérik őket.
A főtéri Mikulásokat minden évben megkeresik a környékbeli óvodás, iskolás csoportok: ottjártunkkor a Pumukli óvodásai örvendeztek
épp. A gyerekekhez ellátogatott T. Mészáros András polgármester is, aki sok finomságot és meglepetést kívánt
a kicsiknek.
A speciális nevelési igényű gyerekekhez múlt szombaton látogatott el a Mikulás
a Habilitációs Központba, az
Életfa Csoport szervezésében. Az egyesületté alakult
társaság elnöke, Tarsoly
Anikó az Érdi Újságnak elmondta: nagyon fontos, hogy
az ő gyerekeik is kapjanak
ilyen típusú élményeket.
– Szükséges, hogy minket
is megismerjenek szerte a

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

540089

Simonpusztára nem rénszarvas vontatta szánon, hanem lovas kocsin érkezett a Mikulás

A főtéri Mikulásokat minden évben megkeresik a környékbeli óvodás és iskolás csoportok

540148

és sokan kedvet kaptok a lovagláshoz – mondta a politikus, hangsúlyozva: e célt
tűzte ki maga elé a hagyományőrző egyesület is.
A kicsiket T. Mészáros
András polgármester is köszöntötte, majd a szervezőknek megköszönte a sok munkát, a tankerületnek pedig
az együttműködést.
Az egyesületet dr. Korein
László elnök mutatta be.
Mint hangsúlyozta: szeretnék megvalósítani az esélyegyenlőséget az általános
iskolai lovas oktatásban, és
elérni, hogy a hátrányos
helyzetű gyermekek és csa-

541761

Hagyományteremtő céllal
rendezte meg a Simonpuszta
Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület – dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő fővédnöksége alatt – jótékonysági Mikulás-napját, amelyen mintegy ezerötszáz gyermeket
láttak vendégül.
Dr. Aradszki András úgy
fogalmazott: nag y öröm,
hogy ilyen sokan vesznek
részt Magyarország legnagyobb lovas Mikulás-napján,
hiszen felnőve ők viszik majd
tovább a hagyományokat.
– Reméljük, ez a nap nagyon vidáman telik majd el,

ládok bekapcsolódhassanak
a programba.
A szervezők rendőrségi,
tűzoltó- és kutyás bemutatókkal is készültek, és a gyerekek találkozhattak Lázár
Vilmos fogathajtóval is. A
nap „sztárvendége” a Mikulás volt, aki természetesen
nem rénszarvas vontatta szánon, hanem lovas kocsin érkezett, és ajándékcsomaggal
lepett meg minden gyereket.
Érd főterén hatodik éve lepik meg Mikulások a sétáló
családokat, illetve gyerekcsoportokat, szaloncukorral, csokival ajándékozva
meg a kicsiket. Mint Antunovits Antal (Fidesz–
KDNP) önkormányzati képviselő elmondta, akciójuk
célja, hogy minden gyerek
találkozhasson, beszélgethessen vagy akár fotózkodhasson a Mikulással.

Születésnapja alkalmából köszöntötték szombaton kora
Teri néni nag yszerű
este a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban Érd legidő- egészségi állapotnak örsebb asszonyát, a 105 éves Wéber Ferencnét.
vend, a hétköznapokban
nem szorul ellátásra, igaz,
A születésnap alkalmából
Teri néni Sóskúton szü- hogy egyedül sem nagyon
összegyűltek a rokonok és a letett és 60 éves koráig élt hagyják már rokonai. Lánya
legközelebbi barátok, de a közeli településen, majd azt mesélte, hogy édesanyja
tiszteletét tette dr. Aradszki lányához költözött Érdre. nagyon szerette a társasáAndrás országgyűlési kép- Tizenegy gyermeke és ti- got, még kilencvenévesen is
viselő, T. Mészáros András zenöt unokája született, s bálba járt, gyakran táncolt.
polgármester és Bács István tucatnál is több déd- és A mulatság iránti szeretet a
alpolgármester is, akik Or- ükunoka van a családban, születésnapjára rendezett
bán Viktor miniszterelnök akik valamennyien jelen ünnepségen is megmutatkoüdvözlő levele mellett átad- voltak a mama köszönté- zott, bár többnyire csak ült
és pihent.
ták a város ajándékait is.
sénél.
Teri néni egyébként szlovák származású, így amikor
Aradszki András tótul szólt hozzá, azonnal mosolyra húzta a
száját és anyanyelvén válaszolt az államtitkárnak.
Azt ug yan nem
tudtuk meg, hogy mi
a hosszú élet titka,
azt viszont igen,
hogy az egyik kisfiú,
aki hevesen érdeklődött az ÉrdTV mikrofonja iránt, Teri
néni ükunokája, s
éppen 100 év van közöttük.
Amikor megszólalt a polka, Teri néni azonnal táncra perdült
n NYilas H.

541354

Érden járt a Mikulás
Ezerötszáz érdi és környékbeli óvodás, kisiskolás várta
és köszöntötte a Mikulást múlt szerdán az érdi Simonpusztai Lovasparkban, ahová a nagyszakállú kivételesen lovas kocsin érkezett. Mikulás, sőt, Mikulások jártak a város főterén is, hétvégén pedig az Életfa Egyesülethez látogatott el a Télapó.
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20/949-5477
20/231-8561

Mentő:

30/466-0074

Polgárőrség:

30/621-2596

Hajléktalanszálló:

20/336-8773

Érdi Vöröskereszt:

70/933-8306

540761

Gyermekjóléti Szolgálat:

Az Érdhő Kft. Érd lakosságának, valamint számos
közintézményének használati meleg víz ellátásáról
és távfűtéséről gondoskodik.
AZONNALI BELÉPÉSSEL KERESÜNK

KARBANTARTÓ
munkatársat.
Munkavégzés helye: Érd.

Feladatok:
• hőközpontok üzemeltetése, szivattyúk-, hőmennyiségmérők cseréje;
• távfűtési rendszerek telepítése, javítása, karbantartása;
• mérőóra állások leolvasása;
• fűtési rendszerekben a kisebb meghibásodások elhárítása.
Elvárások:
• fűtésszerelői és/ vagy gépész és/vagy villanyszerelő végzettség;
• MS Ofﬁce ismeret;
• „B” kategóriás jogosítvány.
Előny:
• OKJ Kazánkezelő végzettség (2-12 t/h);
• 1-3 év elektromos karbantartásban szerzett gyakorlat.
Amit nyújtunk:
• versenyképes juttatási csomag;
• stabilitás, biztonság, hosszú távú együttműködés;
• széleskörű szakmai tanulási lehetőség egy komplex vállalatcsoportnál.
A munkakör betöltése készenlétek vállalásával jár!
Fényképes önéletrajzát
a pozíció megnevezésével, valamint bérigénye feltüntetésével
az allas@veolia.com e-mail címre várjuk.

Érdi központú
takarítócég keres
rendezett hátterű
munkatársakat
lakás-, és
irodatakarítási
munkákra!

Erkölcsi bizonyítvány szükséges,
jogosítvány, saját gépjármű előny!
Kereseti lehetőség
130.000-180.000 Ft nettó
+ gépjárműhasználat térítése.
Jelentkezni lehet
az info@66nap.com email címen,
vagy a 06-70/701-8139
telefonszámon Erősné Zsuzsánál
8:00-21:00 között!

A Sirius Alapítvány részmunkaidős

állatgondozó munkatársat
keres az Érdi Állatmenhelyre!
A menhelyen legfőképp kutyákról kell
gondoskodni, fő tevékenység a takarítás,
rendrakás, élelem előkészítése, etetés,
alap egészségügyi ellátás. Folyamatos
munkarendben dolgozunk (hétvégén
és ünnepnapokon is, beosztás szerint).
Kedvezőtlen időjárás esetén is kinti munkát
kell végezni. Érd és Százhalombatta
közötti külterületen vagyunk, autóval vagy
távolsági busszal lehet megközelíteni.
Elvárások:
állatszeretet, csapatszellem, jó problémamegoldó
és stressztűrő képesség, realitásérzék.
Előnyök:
kutyákkal szerzett tapasztalat, állategészségügyi
ismeretek, jogosítvány (B), regisztrált álláskereső.
Iskolai végzettség nem feltétel.
Részletes felvilágosítást csak telefonon tudunk
adni 9 és 16 óra között a 0630 276-6071-es
telefonszámon.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

Érdi termelő üzem keres

Jelentkezni önéletrajzzal:
elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
email címen vagy a 06-30-335-8307
telefonszámon lehet.

• ÖNTŐ
• FORGÁCSOLÓ GÉPKEZELŐ
• CNC GÉPKEZELŐ
• CSISZOLÓ POLÍROZÓ
»
»
»
»
»
»

MAGAS KERESETI LEHETŐSÉG
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS
CAFETÉRIA
ÚTIKÖLTSÉG TÉRÍTÉS
SZEZONÁLIS JUTALOM
TÖBB MŰSZAKOS MUNKAREND

BETANÍTÁST VÁLLALUNK
VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN
ALLAS@KLUDI.HU
VALAMINT TELEFONSZÁMON: 06 30 318 98 06
2049 Diósd, Homokbánya u. 75.

541861
538173

540033

539768

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

LAKÁS

VÁLLALKOZÁS

Házimunka ellenében kiadó 50
nm-es, összkomfortos, első
emeleti lakás, egyedülálló vagy
nyugdíjas házaspár részére. Tel.:
20/380-18-76.

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ

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

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

Stressz?Fájdalmak?

Érden munkásoknak, brigádoknak külön bejáratú, összkomfortos lakás kiadó. Kocsi beállással. T: 06-23/367-922.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
t: 06-30-682-1390

Matematika korrepetálás. Házhoz megyek. 06-70/941-0775.

VEGYES
SINGER 875 típusú hordozható
asztali elektromos varrógép eladó. Telefonszám: 06-23-373996
Futópad, elektromos, összecsukható, újszerű állapotban eladó,
56000 Ft. 06-30-645-0717
Alkalmanként fuvarozást, költöztetést vállalok. Tel.: 06-307473655

KONTÉNER

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

Min d e n fé l e

528371

Gázkazánok, cirkók,vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, cseréje. (Javítás hétvégén is!)
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.
Ingyenes helyszíni felmérés.

számítógépes
biofizikai állapotfelmérés
és terápia
p
www.biovitalstudio.com
06 70 365 27 35
Bioenergia Vitál Stúdió
Érd, Mázoló u. 50

TÉLiGUMi-AKCiÓ!

ÉRDI GYORSSZERVIZ

SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

Duguláselhárítás non-stop,

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

Gipszkarton szerelés!
Tetőterek, álmennyezetek, válaszfalak, előtétfalak,
csőtakarások, díszdobozolás, rejtett világítás
építése szakszerűen anyagbeszerzéssel is!

ferogipsz@gmail.com, 06-20-975-3828 (Farkas Ferenc)

Csókás vízvezeték-szerelő

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

Csaba kert és fuvar költöztetést,
szállítást vállal. 06-20-9786889,
06-20-5844546,
kro.csaba@gmail.com
Számítógépjavítás otthonában,
hétvégén is! Hálózatbeállítás,
telepítés, alkatrészcsere. Tel.:
06-30-9348-011
Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor szerelés, mosógép és mosogatógép bekötés. 70/642-75-26.

LOMTALANÍTÁS A-Z-ig!

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-23-396-396, 06-20-318-4555

RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS

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

06-30/2411-343

Konténer
T: 06-20/9-346-354

SORSELEMZÉS nácsadás
SPIRITUÁLIS ta

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

OKTATÁS

Hulladékhoz
Kézi rakodással is

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

06 70 288 9834

AUTÓ/MOTOR

AzonnAli készpénzfizetéssel!

AutomAtA mosógépjAvítás

T: 06-20/288-5148

Szoba kiadó munkahellyel rendelkező férfinak. Kaució szükséges. 06-30-4295365

ÉTH Sajtószolgálat

kétműszakos munkarendbe
• Alu AWI hegesztőket
• betanított munkásokat
egyműszakos munkarendbe
• lakatost
• raktári dolgozót
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés, Cafeteria,
utazási hozzájárulás
Amit elvárunk:
precíz munkavégzés
A munkavégzés helye: Érd

Elcserélnénk értékegyeztetéssel
érdi nagytelkes, 105 nm-es családi házunkat kisebbre. 06-23369-315

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Áldott, békés karácsonyt és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk minden kedves
ügyfelünknek és üzleti partnerünknek!

Cím:
2030 Érd, Kossuth L. u. 129.
Tel./Fax: 06-23/361-005
Mobil: 06-20/957-2950

539334

20/576-9021

Nyitva tartás:
H-P.: 8-17-ig
Szombat: 8-13-ig
www.k129.hu

513779

Krízis koordinátorok:

Gépkocsialkatrész és felszerelési cikkek
· Simson, Babetta, Mz, ETZ · Robogó
· Elektromos kerékpár · Ezer apró cikk
· Folyamatos akciók

539770

20/376-5363

autó és motorkerékpár alkatrész

Vásárolok
Vá
á l k óórákat,
ák t festményeket,
f t é k t
porcelánokat, hagyatékot, kitüntetést,
bizsut, ezüstöt, könyveket.

06-20/525-1211

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

538165

Utcai szociális munkás:

K129 Autósbolt

528122

20/231-6273

Méretre, garanciával

538278

Intézményvezető:

541565

Szociális Gondozó Központ:

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Redőnyjavításs.O.s.!

CSALÁDI HÁZ

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a 2018. január 1-jén, hétfői napon esedékes hulladékszállítás
megváltozik. E helyett 2017. december 30-án, szombaton kerül sor a szállításra.
A hulladékszállítás ütemezése minden más járaton
és időszakban változatlan.
Továbbá tájékoztatjuk valamennyi ügyfelünket,
hogy a hulladékudvarunk és az ügyfélszolgálatunk a
karácsony és újév közötti időszakban zárva tart. A hulladékudvar első munkanapja a jövő évben 2018. január 2., kedd, a szokásos nyitvatartási rendben. Az ügyfélszolgálat első munkanapja 2018. január 3., szerda, a
szokásos nyitvatartási rendben.

541102

Az egyházak és a Szociális Gondozó
Központ (Emma u. 8.)
December 17., 13 órától
Házhozszállítás: december 21.
Érd és Környéke Horgászegyesület
(Művelődési Központ előtt)
December 21., 13 órától
Magánszemélyek (Sóskúti és
Szovátai utca sarkán)
December 22., 12 órától
Érdi Fidesz (Összefogás székház előtt)
December 23., 12 órától
Érdi Református Gyülekezet
(Kálvin téri templomkert)
December 25., 11 órától
Érdi Vöröskereszt
(Összefogás székház előtt)
December 31., 12 órától

Redőny
sZúnyOgháló

537282

Az ÉTH év végi munkarendváltozásáról

Érdeklődni: Concordia-Therm Kft.
Biatorbágy Baross Gábor u. 38.
70/774-7557
info@concordiatherm.t-online.hu

REDŐNY

532623

Ételosztások decemberben

Szigetelőanyag kereskedés
biatorbágyi telephelyére
raktárosi munkára
kollégát keres.

540656

A hét minden napján,

Érdeklődni: 0620- 3268-863 vagy
a 06(23)365-232/144-es telefonon,
Szabó Julianna intézetvezető főnővérnél.

535991

Közérdekű tájékoztatás

keres.

459228

Közérdekű tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy ügyfélszolgálati irodánk és
szerkesztőségünk 2017. december 15-én,
pénteken zárva tart.
Szerkesztőség

Főműtősnőt

540891

KRÍZISKÖZPONT ELÉRHETŐSÉGEI

0-24-ig hívható telefonszámok:

Érdeklődni: 06-23-520-585, 06-30-521-5818
(hétköznap 9-16 óráig)
e-mail: scudy005@gmail.com

Rebel 3 év körüli, kistestű, terrier
jellegű kanocska, Érd központjában kóborolt azonosító nélkül,
de eredeti gazdája nem jelentkezett, így új családra vár. Emberekkel barátságos, más kutyákkal nem mindig, elsősorban
egyedüli kedvencnek ajánljuk.
Termete és rövid szőre miatt télen fűtött helyet igényel.

Az Érdi Újság kézbesítésére, illetve a Pest megyei településeken
megjelenő reklámkiadványok
terjesztésére
munkatársakat
keresünk. Jelentkezés: 06-308567135

Kedves Olvasóink!

541560

januártól heti 5 teljes napra (5x24 óra)
keresünk 3 hónapos gyermek felügyeletére,
rendezett körülmények között élő érdi hölgyet.

Villany-, vagy épületgépész-szerelőt keresünk kiemelt bérezéssel, épület-üzemeltetési feladatra. Millenia Létesítményüzemeltető Zrt. Telefonszám
(sms is): +36-20/261-5054, email: hr@millenia.eu. Bérezés:
bruttó 310.000,-Ft.

A Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény
Egynapos Sebészeti osztályára

539779

GYERMEKFELÜGYELET

munkatársat keres.
Érdeklődni: 06-30/210-6072

538918

idei gyermekétkeztetés azon gyermekek számára, akiknek szülei igényelték a déli meleg étkezést.
Az étkezés helyszínei: Érdi Bolyai
János Általános Iskola étkezője (2030
Érd, Erzsébet u. 24–32.) vagy az Érdi
Szivárvány Óvoda étkezője (2030
Érd, Hegesztő u. 2–8.)
A szünidei gyermekétkeztetés
iránti további kérelmek benyújtására a Polgármesteri Hivatal Humán
Irodáján (Érd, Budai út 8.), hétfői
napokon: 13–18.30 óra között, szerdai napon: 8–12 és 13–16.30 óra között van lehetőség.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző

GYÓGYSZERÉSZ

540082

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést
– a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján –
a szülő, törvényes képviselő kérelmére a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet munkanapjain biztosítja
a hátrányos helyzetű és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére.
A téli szünet időtartama alatt,
2017. december 27–28–29-én és
2018. január 2-án, naponta 11.30–
12.30 óra között biztosított a szün-

Ha örökbe fogadná
Cukkert vag y Rebelt, vegye fel a kapcsolatot az alapítvány munkatársaival. Telefon: 06 30 276
6071 vagy 06 30 910
6987, E-mail: siriusalapitvany@gmail.
com. A többi gazdikeresőt pedig megtalálja a w w w.siriusalapitvany.hu weboldalon. Sirius Állat- és Cukker 1 éves múlt, nagyra nőtt
Te r mé s z e t v é d e l m i fiatal kan, különleges, felemás
Alapítvány, Érd.
színű szemmel. Kisebb korában
találták az utcán, de nem kereste
Adószám:
senki. Kedves, szeretetéhes, foglalkozásigényes növendék ku18707379-1-13,
tyus, még nevelésre szorul, szuBankszámlaszám: kákkal általában jól megfér. Szö10403136-49534949- késbiztos kerítéssel rendelkező
49521015.
kertes házba ajánljuk.

541176

A téli szünidei gyermekétkeztetésről

A Betegápoló Irgalmasrend érdi
Szent József Otthona felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:
szakképzett ápoló, szociális
gondozó, takarítónők. Bérezés:
megegyezés szerint+egyéb juttatások.
Jelentkezés
a hidegh@index.hu email címen vagy személyesen (2030
Érd, Gyula u. 39-47. időpontegyeztetés a 06-23-365-627 telefonszámon.
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539574

Gazdikereső

Az érdi Gyömbér Patika

ÁLLÁST KÍNÁL

541150

Közérdekű tájékoztatás

536609

apróhirdetés

Szobafestés, mázolás, tapétázás
rövid
határidővel!
06-702260118
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Egy játszma hiányzott…

Több öröm, mint bánat

Szabó Edina elmondta,
mely mérkőzések voltak legfájóbbak, illetve legörömtelibbek számára.
– A legfájóbb élmény és a
legnagyobb csalódás nekem
a Mosonmagyaróvár elleni
mérkőzés volt. A legnagyobb
öröm pedig a Siófok elleni
idegenbeli mérkőzés, de
örömből nem tudok annyit
kivenni, mert nagyon sok
van – mondta.
Ezt követően mesélt az
Issy Paris elleni EHF-Kupa
párharcról, amelynek első
mérkőzését 31–21-re nyerte
az ÉRD, ám a visszavágón
31–20-as vereséget szenvedett, így búcsúzott a sorozattól.
– Nagyon el voltam keseredve, mert ebben a játékosoknak, a stábnak, a klubnak, a városnak, a szurko-

lóknak annyira
sok energ iája,
munkája volt és
annyira szerettük
volna… Előkészítettük az egész
Európa-Kupa szereplésünket is, de
ennek a meccsnek
az összképe alapján eg yértelmű
volt, hogy nem sikerült nekem megtalálni a középutat, mert az embereink nem koncentráltak eléggé.
És ha ez a csapat „A csapatnak csapatnak kell lennie, felkénem koncentrál szülni mindig, mindenre”
eléggé, akkor ki(Fotó: handballerd.hu/Dénes Balázs)
kap a Mosonmagyaróvár ellen is, meg kikap kell lennie, felkészülni mintízgólos előnyről is… – véle- dig, mindenre – jegyezte
kedett Szabó Edina, aki mel- meg.
A teljes interjú, amelyben
lett a játékosok és a vezetőség is kiállt, így marad a Szabó Edina részletesen beszél a nemzetközi porondtól
klub szakvezetője.
– Ez jólesett, de jó lett vol- való búcsúról, a rengeteg
na, ha koncentrálnak a lá- utazásról, a fiatal játékosok
nyok és akkor nem lett volna lehetőségeiről, a díszpolgári
ez a helyzet. A történetben címről, illetve a következő
szerintem nem ez a lényeg, időszakról, megtekinthető
hanem az, hogy amikor az az erdmost.hu internetes
emberek pályára lépnek, ak- portálon.
kor a csapatnak csapatnak
nQDomonkos Bálint

Ü N N E P I N Y I T VATA R T Á S
2017. 12. 24.
2017. 12. 25.
2017. 12. 26.
2017. 12. 27-30.
2017. 12. 31.
2018. 01. 01.
2018. 01. 02.

08:00-13:00
ZÁRVA
08:00-21:00
06:00-21:00
08:00-13:00
ZÁRVA
06:00-21:00

Legalább két fiúból és
További, a szakosztálykét lányból kell állnia a hoz kapcsolódó hír, hogy a
csapatnak, minden tag ját- csapat két tagja, Schvirján
szik eg yénit, illetve van Zsófia és Zsarnai Marcell
még két páros verseny- is meghívót kapott a hétvészám is. Ha úgy hozza a gén, Pécsen rendezett hájáték, akkor viszont a fe- romnapos válogatott összelek között lehetséges a tartásra.
– Az U13-as válogatottba
döntetlen is, ám ezt elkerülve van egy úgynevezett való meghívás mindig a
váltóverseny is, ahol a ver- ranglistán elfoglalt helyesenyzők folyamatosan zések után történik, és miváltják egymást a játsz- után januárban, Pécsett
mán belül. Az új versenyre lesz egy nemzetközi veraz érdiek és a házigazdák seny, az új skót szövetségi
mellett Pécsről, Székesfe- kapitány két játékosunkat
hérvárról, Budapestről és is érdemesnek találta, hogy
Verőcéről is érkeztek csa- megnézze őket az edzőtápatok. Az érdi csapat – Fe- borban. Nagyon büszkék
kete Tímea, Kis-Kasza vagyunk rájuk, mert a tolArabella, Harmos Boldi- laslabdaversenyeken egyre
zsár, Horváth Levente és nagyobb létszámban indulFlórián Bence – remekelt, nak, tehát egy-egy koroszde minimális különbség- tályos válogatottba beférni
gel lecsúszott a döntőről, s nagy eredmény – mondta
csak a harmadik helyért Tornai Tibor.
n Domi
játszhatott.
– Eg y szetten
múlt a döntőbe kerülés, a bronzmeccset viszont
magabiztosan,
7–0-ra nyertük.
Bí zom
b en ne,
hogy a következő
fordulóban már
győzelmi esélyekkel indulunk. Most
is egy hajszálon
múlt – mondta
Tornai Tibor, az
Érdi VSE tollaslabda szakosztá- Harmos Boldizsár U9-esként vett részt az
lyának vezetője.
U11-es csapatversenyen

Érden járt a válogatott labdarúgó
A Teleki Sámuel Általános Iskola volt a legújabb állomása a Ferencvárosi Torna Club Fradi Suli programjának,
amelynek vendége Böde Dániel, az FTC válogatott csatára, illetve két többszörös magyar bajnok tornász, Kiss
Laura és Csernus Fanni volt.
A Ferencvárosi Torna
Club kezdeményezésének, a
Fradi Suli Programnak a
célja, hogy az egyesület elérje a jövő nemzedékét, akik
akár a klub sportolói vagy
szurkolói lehetnek. A három
éve induló programon részt
vevő gyermekek megismerkedhettek a Ferencváros dicső és gazdag múltjával,
emellett interaktív és szórakoztató játékokon vehettek
részt.

– Eddig 130 iskola harmincötezer gyermekéhez jutottunk el. Célunk, hogy Magyarország legnépszerűbb
klubját még tovább népszerűsítsük – mondta a Fradi
Suli Program vezetője. Mogyorósi Péter hozzátette: a
klubnak vannak olyan
alapértékei, amelyeket a
sportolókon keresztül szeretnének átadni.
– A tanulás fontossága,
mert lehet a világ legjobb

sportolója az adott sportágban, de egy sérülés esetén
hogyan tovább? – hangsúlyozta, megemlítve a fair
playt, amely által a sportolók
nem egymás ellenségei, hanem ellenfelei, s őket mindig
tisztelni kell.
– Voltam több iskolában, s
mindenhol pozitív visszajelzéseket kapunk. A gyerekek
érdekes módon az itt eltöltött egy órában megtanulnak viselkedni – mondta immár a magyar labdarúgó-válogatottban 38 alkalommal
szereplő Böde Dániel.
– A pályán kiteszem a szívemet, lelkemet, és mikor
hogy sikerül a játék, de én

Böde Dánieltől nagyon sok telekis diák kért autogramot (Fotó: fradi.hu)
ezzel próbálok példát mutatni a gyerekeknek – jegyezte
meg az FTC csatára.
A Fradi Suli Program
rangját jelzi, hogy októberben a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play-díját vehette át a klub vezetése a

kezdeményezésnek köszönhetően.
Az előadáson elhangzott,
hogy az intézmény diákjai
évente két alkalommal ingyen látogathatják meg a
klub felnőtt labdarúgócsapatának mérkőzését.
n D.B.

Hat éremmel végzett az ÉTC
Az Érdi Torna Club akrobatikus torna szakosztálya ti- jesítette. Pontozásos sportzenkét egységgel vett részt a sportág 2017-es országos ágról van szó, sokszor sajnos nem a gyereket teljesítdöntőjében, amelyet Abonyban rendeztek.
ményén múlik a dolog –
A döntőre a korábbi verse- tegóriában Mákszem Beat- mondta Papp Ildikó, az
nyeken elért eredmények rix és Vajna Lilla a dobogó ÉTC akrobatikus torna
alapján kvalifikálták magu- legalsó fokára állhatott, szakosztályának vezetője.
– Sajnos az akrobatika
kat az akrobatikus torná- ahogy a gyermek hármasokszok. Az Érdi Torna Clubból nál Gerzanics Villő, Gerza- egy olyan sportág, amely foezúttal hat egység állhatott nics Csenge és Sztrunga lyamatosan változik. JanuJázmin is, valamint a Schu- árban mindig újra kell kezdobogóra.
Az újoncok között vegyes man Márton–Biksi Borbá- denünk az egységek felállípárosban a Balogh Máté és la gyermek páros is harma- tását. Azért volt egy kicsit
Töpler Natasa alkotta ket- dikként zárt. A többi érdi csalódás, mert az év közbeni
tős aranyérmes lett, továbbá egység közül öt kettes és eredmények arra engedtek
a serdülő hármasok között a hármas is egy hellyel ma- következtetni, hogy az ob-n
Kabai Bernadett–Monosto- radt le a dobogóról, míg egy is jobb eredmények születry Anna–Bikkes Eszter trió alakulat az ötödik helyen nek – tette hozzá.
Az ÉTC az ob pontszerző
is első helyen végzett. A Kis végzett.
– Úgy érzem, hogy szépen viadalai és döntője mellett
Vanda–Balogh Dorka–Sárdi Borbála youth korosztá- szerepeltek a g yerekek, egyre több alkalommal meglyú hármas ezüstérmet szer- amit elvártunk tőlük, azt mérette magát a nemzetközi
zett. A serdülő párosok ka- mindenki maximálisan tel- porondon is.

Kemény éven vannak túl a tornászok
– Nagyon örülök, hogy
most már nemzetközi szinten is be tudjuk mutatni versenyzőinket, egységeinket.
Kemény éven vagyunk túl,

de remélhetőleg mindenki
úgy tudja lezárni az évet,
hogy egy kerek egész volt –
zárta szavait Papp Ildikó.
nQDomonkos

RÖVIDPÁLYA

Várat magára a hazai siker
A női röplabda NB II Közép csoportjának 12. fordulójában a Tatai
AC-SZESE együttesétől három szettben kapott ki a Delta RSE Érd
felnőtt csapata. A harmadik fordulóban Tatán sima, 3:0-s vereséget szenvedett Dömötör-Mátrai Beáta csapata, így a visszavágástól fűtve léphetett pályára a Delta a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban. Ám az első felvonásban egyértelműsítette fölényét a
vendégegyüttes, amely tíz ponttal nyerte az első felvonást
(25:15), majd a második szettben úgy tűnt, egyenlít a Delta, de
hiába vezetett öt ponttal, 20:15-re az érdi csapat, ezt a játszmát
kiélezett végjátékban, 26:24-re bukta el. A harmadik játszma –
mint kiderült – az utolsó is lett, miután a Tatai AC 25:17-re hozta
ezt a felvonást és 3:0-s győzelmet aratott. A Delta RSE Érd így tizenkét forduló után egy győzelemmel és tizenegy vereséggel
áll. Legközelebb december 17-én lép pályára, amikor a Kalocsai
SE vendégeként játszik.

Vereség a dobogós otthonában

540075

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

78–50-es vereséget szenvedett a férfi kosárlabda NB II Nyugati
csoportjának 9. fordulójában a BKG-VMG DSE. A Vörösmarty Mihály Gimnázium Diáksport Egyesülete legutóbb a tabella harmadik helyén álló Kozármisleny vendégeként lépett pályára. Valaczkay Gábor együttese nem tudta tartani a lépést a hét győzelem-

mel és két vereséggel álló Baranya megyei együttessel, amely
egy negyed után már 27–16-ra vezetett, míg a nagyszünetben
már tizennyolc pontos előnyben volt. A fordulás után sem tudtak
zárkózni a vendégek, a Kozármisleny fokozatosan növelni tudta
előnyét, és végül 28 ponttal, 78–50-re győzött. A BKG-VMG DSE
elmúlt három mérkőzésén egyaránt kikapott, s ezt követően sem
vár rá könnyű feladat, hiszen a 2017-es év utolsó mérkőzésén a
tabellán negyedik Dombóvári KSE-t látja vendégül a tizedik körben, december 17-én, 16 órakor a VMG tornacsarnokában.

Lassú győzelem a rapid partin
Az Érdi VSE sakk szakosztálya által ötödször került megrendezésre a Minaret Kupa nyílt rapid sakkverseny. A verseny elején
gyászszünet volt a nemrég elhunyt Érdi VSE-sakkozó Szenczy
Sándor tiszteletére. Az első mérkőzések megkezdésekor még
többen esélyesnek számítottak, és a körbeverések miatt sokáig
nyílt volt a küzdelem. Két fordulóval a befejezés előtt még öten
álltak azonos pontszámmal az élen, és a minimális különbséggel
lemaradtakkal együtt kilencen reménykedhettek a végső győzelemben. A hasonló képességű sakkozók között az volt a kérdés: ki bírja jobban idegekkel a feszültséget? Végül Holtság Istvánnak sikerült megnyernie a kupát, megelőzve Vendég Balázst
és Horváth Pétert. A negyedik és ötödik helyekért járó díjakat Pápai János, illetve Tóth Ferenc vehette át.
n D. B.

541826

38 tétmérkőzésen 24 győzelem, két döntetlen és tizenkét vereség az ÉRD női
kézilabdacsapatának mérlege 2017-ben. Ugyan még
hátra van a december 30ai, kisvárdai túra, ám megkértük a vezetőedzőt, tekintsen vissza az évre.

Különleges lebonyolítású, új kezdeményezésű tornán vett részt az Érdi VSE tollaslabda szakosztálya
Seregélyesen, ahol első ízben tartottak U11-es csapatversenyt.
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