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„Szinte nem győztem a kezemmel a gondolataimat követni”
Interjú Vaád Éva keramikussal

n 4–5. oldal

Ritka kincseket találtak az érdi Duna-parton
Körülbelül 10 millió forintra becsülik a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai annak a leletanyagnak az értékét,
amit a Kakukk-hegy lábánál, a
rendkívül alacsony vízállású Duna
partján tártak fel Érden a múlt héten. A kincsek között kilenc 22 karátos aranyérme, csaknem kétezer
ezüstérme és több fegyver, használati vastárgy került elő a 1665–1743
közötti korszakból. A régészek feltételezése szerint a lelet egy, a 18.
század derekán elsüllyedt hajó rakománya lehetett. A kézifegyverek
– tőrök, lándzsák, kardok –, ágyúgolyók és használati tárgyak mellett hihetetlen értékes, egyedi pénzérmék is előkerültek. A feltárt leletben kilenc 22 karátos arany pénzérmét találtak, köztük olyan ritkasággal, mint XII. Kelemen pápa vatikáni verete, ami régészeti feltárások során nagyon ritkán, Magyarországon valószínűleg most először
bukkant fel.
n 3. oldal

Rendeződhet a Fácán köz helyzete

Útban a végkifejlet felé

Hosszabb temetői nyitvatartás

Újabb lakossági fórumot tartanak a volt lőtér fejlesztésével kapcsolatban, módosították az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó jogszabályt, megszavazták
a Fácán közi lakótelep tulajdoni rendezését szolgáló
javaslatot. Közgyűlési összefoglaló.
n 6. oldal

Érdi emelkedő címmel Matzon Ákos Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása nyílt meg az Érdi Galériában. A
tárlatot Pataki Gábor művészettörténész ajánlotta a
közönség figyelmébe, s Dresch Mihály szolgáltatott
hangulathoz illő dallamokat szaxofonon. n 9. oldal

Mindenszentek idején változik az Ercsi úti temető
nyitvatartása: november 1-jétől 4-éig gyalogosan
7-től 20 óráig, gépjárművel 8-tól 17 óráig látogatható.
Autóval csak a mozgáskorlátozottak, illetve az őket
szállító járművek hajthatnak be.
n 18. oldal

Ladát azonnal készletről!
Akciónk verhetetlen!
Ha ékszer kell Marcell kell!
ARANY ÉKSZEREK 30% KÉSZPÉNZ
FIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL!
Kihagyhatatlan gramm árak.

AA5836732

Órajavítás, elemcsere, szíjcsere helyben.
ÓRA ADÁS-VÉTEL
A részletekről és finanszírozási feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
Cí�m: É� rd INTÉRSPAR; Százhalom
batta, Piac tér; Dunaújváros,
Dózsa Gy. út 28.; Veszprém TÉSCO;
Veszprém INTÉRSPAR
Részletekről érdeklődjön üzletünkben.
Akciónk visszavonásig érvényes.

A jövő most kezdődik.
Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. LADA Granta Sedan • Vegyes
fogyasztás: 6,4 - 7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148-164 (g/km). A fotók illusztációk.

222930

Óriási választék,
kedvező árak.

210965

egész évben
folyamatosan.
Rönkben, ömlesztve,
kalodában.

SZUPER KEDVEZŐ
TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS
13.000 Ft/gr

222892

SZÁRAZ tűzifa

Klímás Kalina Cross, Kombi modellek
készletről 1,6 motorral
már 2 749 000 Ft -tól.
Gyere el érdi kereskedésünkbe és
nézd meg a készleten lévő Ladákat.
Érd: 06 30 530 7140
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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.
Fogadóóra: 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 (független)
Tel: 06-20-914-4037
E-mail: tekauer.norbert@gmail.com
Telefonon történő egyeztetés szerint.
6. KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdifidesz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig,
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.
7. DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
8. DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdifidesz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.
9. FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján
minden hónap második csütörtökén,
18–19 óra között, Összefogás Egyesület
Székháza, Alsó u. 8.

12. SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdifidesz.hu
Telefonos egyeztetés alapján,
a Parkvárosi Közösségi Házban,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.
CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT
(MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-986-8808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő
egyeztetés szerint.
DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030)
 06-30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján
folyamatosan.
DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.
PULAI EDINA (független)
 06-20-410-7921
Telefonon történő
egyeztetés szerint.
SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-70-362-1359  szucsgabor.erd@gmail.com,
erdiszocialistak.mszperd@gmail.com. Minden hónap
második péntekén személyesen 17-20 óra között a
Polgárok Házában. Telefonos megkeresés vagy e-mail
alapján folyamatosan, mindennap.

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

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300;
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301;
E-mail: onkormanyzat@erd.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30,
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30
www.erd.hu
ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 7/b.
Telefon: 06-23-504-100; E-mail:
jarasihivatal.erd@pest.gov.hu
OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-521-970; E-mail:
kormanyablak.erd@pest.gov.hu;
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00,
kedd 8.00–18.00, szerda
8.00–20.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–16.00
KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail:
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; 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
ÉTH ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Ügyfélszolgálat: Érd, Diósdi út 29.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail:
ugyfelszolgalat@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: hétfő 8.00-20.00, szerda
8.00-16.00; péntek 8.00-12.00.
www.eth-erd.hu
ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69.
Telefon: 06-23-365-610;
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
www.ekfi.hu
ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOLGÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail:
ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00,
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00,
péntek 7.00–13.00.

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

HATÓSÁGOK
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: 06-23-427-410,
06-23-427-510
ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu
ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596,
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Emma u. 7.
Telefon: 06-23-520-362;
E-mail: kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-366-104;
E-mail: e-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu
CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty M. u. 31.
Telefon: 06-23-366-105;
e-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu
HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192;
E-mail: habilibi@szocgond.hu
www.szocgond.hu
IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2.
Telefon: 06-23-375-185;
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Ritka kincseket találtak az érdi Duna-parton
Körülbelül 10 millió forintra becsülik a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai annak a leletanyagnak az értékét, amit a Kakukk-hegy lábánál, a
rendkívül alacsony vízállású Duna partján tártak fel
Érden a múlt héten. A kincsek között kilenc 22 karátos
aranyérme, csaknem kétezer ezüstérme és több fegyver,
használati vastárgy került elő a 1665–1743 közötti korszakból. A régészek feltételezése szerint a lelet egy, a
18. század derekán elsüllyedt hajó rakománya lehetett.
Egy helyi lakos vette észre
azt a Sárkányölő Szent
György ábrázolású hajókolompot, aminek köszönhetően később ráakadtak a régészek a leletre. A férfi felhívta
Tauser Péter lelőhely-felderítőt, a Ferenczy Múzeumi
Centrum külsős fémkereső
munkatársát, ő pedig a helyszínre sietve a kolomp közelében körülbelül 100 ezüstérmére bukkant, így rögtön
értesítette a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumot.
– Amikor kijöttünk a hétvégén, a felszín tele volt érmével, amiket szabad szemmel is azonosíthatóan lehetett gyűjteni. Külön szerencse, hogy egy olyan ember
találta meg ezeket, aki kapcsolatban áll a múzeummal
– mondta el a Ferenczy Mú-

lezárták a területet, és folyamatosan őrizték azt.
Hog y mennyiségben is
mennyire gazdag volt a lelet,
azt mutatja, hogy a feltárás
első két napján gyakorlatilag
percenként kerültek elő az
újabb és újabb pénzérmék és
vastárgyak, igaz, már nem a
felszínről, hanem a hordalék
felső, 30 cm-es rétegéből. A
lelet nemcsak mennyiségében, de összetételében is
igen gazdag, ahogy azt már
Nagy Balázs, a múzeum régész-numizmatikus munkatársa hozzátette. A kézifegyverek – tőrök, lándzsák, kardok –, ágyúgolyók és használati tárgyak mellett hihetetlen értékes, egyedi pénzérmék is előkerültek. A feltárt
leletben kilenc 22 karátos
arany pénzérmét találtak,

Ágyúgolyó, hajókolomp és pénzérmék a kincsek között

kant fel. Az arany mellett
csaknem 2000 ezüst pénzérme került a felszínre, köztük
tallérokkal, féltallérokal, 30
krajcárossal, emellett aprópénzekkel, a mindennapi
váltópénz funkcióját betöltő
1, 3, 6 és 15 krajcárosokkal.
– A veretek érdekessége
az, hogy nagyon sok
bennük a külföldi: az
ezüstök főleg franciák, az aranyok között
pedig találni zürichi
vereteket, holland dukátokat is a magyar
aranypénzek mellett.
– tájékoztatott Nagy
Balázs.
A Ferenczy Múzeumi Centrum régészei és a lelkes külsős fémkereső munkatársak versenyt
futva az idővel és a
Dunával próbáltak a
leletből annyit feltárni, amennyit csak lehetetett ezalatt az
egy hét alatt. Szombaton a Duna vízszintje 50 cm-t emelkedett, ezért a feltárást addigra be kellett fejezniük.
A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, Gulyás Gábor az
olasz Claudio Magrist idézte, aki a Dunáról írt monográfiáEgy érdi lakos értesítette Tauser Péter lelőhely-felderítőt (képünkön), aki a jában több helyen úgy
jellemezte azt, hogy
feltárásban is segédkezett
az igazi rejtélyek fozeumi Centrum régészeti köztük olyan ritkasággal, lyója, most pedig rövid időre
osztályának vezetője, Ko- mint XII. Kelemen pápa vati- felfedte egyik rejtélyét, amivács Katalin. Az osztályve- káni verete, ami régészeti nek azonban teljes feltárása,
zető külön megköszönte az feltárások során nagyon rit- a kincs történetének kikutaÉrdi Rendőrkapitányság se- kán, Magyarországon való- tása már a régészek munkája
gítségét is, amiért azonnal színűleg most először buk- lesz. Ezt megkönnyítheti az

is, ha esetleg sikerül a feltételezett hajóroncsra akadniuk,
ami nem tűnik lehetetlennek.
Még a feltárás kezdetén
ugyanis drónfelvételeket készítettek a Duna felett, amelyen észrevehető volt egy
olyan, a meder színénél sötétebb folt, ami akár a hajóroncsra is utalhat, de ennek
kiderítése dr. Tóth János Attilára, a múzeum búvárrégészére vár, aki a felvételek
alapján fog majd a hajóroncs
keresésére indulni.
A feltárás tehát befejeződött, most a restaurálás vár
a régészekre, illetve az,
hogy meghatározzák az érmeket, a tárgyakat, régészeti párhuzamokat találjanak, és írott forrásokat vizsgáljanak.
– Ha mindez megvan, akkor, mint egy mozaik, összeáll majd a kép: mikor, hogyan és mi történhetett itt –
tette hozzá Nagy Balázs.
2020 körül várható majd,
hogy a nagyközönség is láthassa a kincset. Mivel az
érdi régészeti lelőhelyek a
területileg illetékes szentendrei Ferenczy Múzeumi
Centrumhoz tartoznak, illetve ott dolgoznak olyan szakemberek, akik elvégezhették
a feltárást, és a továbbiakban részt vehetnek a restaurálásban és a kutató munkában, ezért a múzeum numizmatikai gyűjteményét fogja
gazdagítani a most feltárt
lelet, amivel valószínűleg a
Magyar Nemzeti Múzeum
mellett az ország legjelentősebb numizmatikai tárlatát
tudhatják majd magukénak.
Ugyanakkor a múzeum vezetője, Gulyás Gábor hang-

súlyozta, hogy mindenképpen szeretnének egy érdi kiállítást is a leletből, azaz a
Magyar Földrajzi Múzeum
ideiglenes kiállítóhelye lehet
majd a tárlatnak.
Dr. Kubassek János, a
Magyar Földrajzi Múzeum
igazgatója elmondta, hogy
az egyedülálló lelet feltárása
három dolognak köszönhető:
a természetnek – az alacsony vízállásnak –, a leletek jelentőségét felismerő
érdi lakosoknak és azoknak
a szentendrei kollégáknak,
akik a szakszerű feltárásokat végezték.
– A numizmatikai gyűjteményeket ismerve, KözépEurópában egyedülálló ez a
lelet, de európai viszonylatban is különleges, a Fundoklia-völgyben talált őskori leletekhez hasonló jelentőségű. A történettudomány, a
régészet, a numizmatika, a
történeti földrajz szakértői
közösen munkálkodva minél
több részletre fényt fognak
majd deríteni levéltári források feltárásával is. Mi nagyon örülünk, ha egyszer
Érden is helyszínt adhatunk
egy ilyen konferenciának,
tanácskozásnak. Van helytörténeti anyagunk, ahhoz
kötődően is be tudjuk mutatni majd a leletet, ha végeztek
a restaurálással, kutatómunkálatokkal a kollégák,
de ehhez előbb a kiállítás
előfeltételeit kell megteremtenünk, hogy megfelelhessünk a lelet bemutatásához
szükséges speciális követelményeknek, biztonsági előírásoknak. – tette hozzá dr.
Kubassek János.
QQJAN

interjú

interjú

A színek titkos kertje

let jött a másik után. Szinte
nem győztem a kezemmel a
gondolataimat követni. Én
csak úgy szerettem dolgozni, ha olyan tárgyat készíthettem, ami nekem is tetszett. Soha nem az számított, mire van kereslet, hanem az, hogy örömmel készítsem és szeressen, ami
kikerül a kezem alól.

Csaknem ötvenéves volt, amikor felfedezte, hogy az
agyagozás a „kezeiben van”. Műszaki rajzoló volt egy
nagyvállalatnál, de ma már hálás, hogy a rendszerváltáskor a cég megszűnésével elveszítette a munkahelyét,
mert így került felszínre rejtett tehetsége. Közel tíz évig
saját otthonát kínálta fel az érdi keramikusok nyári alkotótáborának. Kerámiái országszerte megtalálhatóak
a galériákban. Vaád Évával beszélgettünk.
n Bálint Edit

– A Poly-Art nyári alkotótáborait pár évig a Hivatalnok utcai intézményben
szervezték meg, de miután a
Habilitációs Központ már
nem tudta befogadni a rakusokat, s az alapító, Tállai Katalin elhunyt, ön a saját otthonát ajánlotta fel erre a
célra. Nem volt megterhelő?

mintegy tizenöt éves munkám eredményei.

– Úgy tudom, nem tősgyökeres érdi. Mikor költöz– Valójában az érdektetek ide?
lenség oltotta ki az alkotási
kedvét?
– A fővárosban születtem,
31 évig Budán laktam, de miután férjhez mentem, nagyobb otthont szerettünk
volna bővülő családunknak.
Érd bizonyult a legjobb megoldásnak. Két gyerekkel érkeztünk, a harmadikkal
meg épp várandós voltam.
Ezt a meglehetősen rossz állapotú, vadszőlővel benőtt
házat vásároltuk meg és rengeteget munkánkba került,
mire lakhatóvá, otthonossá
tettük, és megszerettük. Aztán telt az idő, nőttek a gyerekek, jöttek az unokák,
úgyhogy nálunk szinte mindig telt ház van.

– A Képcsarnok mint
olyan megszűnt, eg ymás
után zártak be a galériák,
például a Csók, Mednyánszky és több vidéki képcsarnokos és magángaléria.
Ládaszámra kaptam vissza
a munkámat, előbb ezeket
kellene eladni. Amikor engem is elért a válság, éppen
akkor született meg első
unokám. A nagymamaság is
igen élvezetes elfoglaltság.
Azóta neki és a másik három
unokámnak tudok szentelni
több időt. Mostanában úgy
látom, újra nagyobb az érdeklődés, de még mindig
messze vagyunk a tíz évvel
– Olyannyira, hogy mos- ezelőtti időszaktól.

tanában nem maradt ideje
az alkotásra? Pár éve teljesen
– Mikor kezdett el agyakihűlt az égetőkemencéje. gozni?
Nem hiányzik?
– Dehogynem, hiányzik!
De most másnak van itt az
ideje! Most a négy unoka fontosabb. Egy évtizeddel ezelőtt még hihetetlenül sokat
dolgoztam. Reggel hatkor
elment a férjem dolgozni, a
gyerekek iskolába, én meg
azonnal munkához láttam
és szinte megállás nélkül
agyagoztam késő délutánig,
amíg a család haza nem ért.
Nekem fontos volt, hogy a galériák számára bőséges választékot kínálhassak. Óriási hajtóerő volt az élénk érdeklődés a munkáim iránt.
Sokféle tárgyat készítettem
és örömet leltem az alkotásban. Ám, amikor elért bennünket a válság, ennek egy
csapásra vége lett. Onnantól
kezdve a házunk valamenynyi zegét-zugát ellepték a
kerámiatárg yaim. Polcok,
fiókok, szekrények sokaságába zsúfolódtak össze, a

– Közel negyven évig egy
nagy tervező vállalatnál dolgoztam – mint statikus és
építész műszaki rajzoló –, de
miután megszűnt a cég, közel nyolcszáz kollégámmal
együtt elveszítettük a munkánkat. Próbálkoztam elhelyezkedni, de az ötödik ikszhez közel ez nem sikerült. A
gyerekeink már a kamaszkorukat élték, leginkább felvonultak emeleti szobáikba.
Rövid idő alatt sok minden
megváltozott. Aztán eszembe jutott, hogy már gyerekkorom óta szívesen rajzoltam, festettem, gyerekeim
születéséig kiállításokon is
részt vettem. Gondoltam,
meg kellene kérdezni, hol lehetne bemutatni, fejleszteni
ezt az adottságomat. Valaki
azt ajánlotta, keressem fel a
művelődési központot, ott
majd útbaigazítanak. Kéri
Mihálytól megtudtam, hogy
dr. Tállai Katalin épp a Poly-

„Szinte nem győztem a kezemmel a gondolataimat követni”
Art amatőr képzőművészeti
csoportot szervezte, megismerkedtünk, és tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy
megpróbáltam az agyagozást és rájöttem: ez az én
műfajom! Nagy szerencsém,
hogy megszűnt a munkahelyem, mert – bár akkor katasztrófaként éltem meg, de
– így derült ki, hogy mire
képesek a kezeim. Egyéb körülmények között soha nem
jutott volna eszembe, hogy
agyaghoz nyúljak... Édesapám íróember volt, egykötetes költő, 35 éven át a Népszava kulturális rovatának
vezetője volt. Így sok költő,
író és festő fordult meg nálunk, jártunk kiállításokra,
ismertem a kerámiát is, de
nem gondoltam volna, hogy
alkalmas vagyok az agyagformázásra. A Poly-Art első
alkotótelepén is a festőkhöz
csatlakoztam. Aztán Kati
meghívta Schäffer Anna keramikust, aki elhozta Érdre
azt a rakutechnikát, amely
hosszú éveken át sokunkat
olyannyira magával ragadott és lázban tartott, hogy
többé már nem szabadulhattunk tőle. Pedig, amikor Kati
közéjük invitált, azzal hárítottam el, hogy „csak nem
gondolod, hogy ötvenévesen
óvodás módjára ’gyurmázgatok’?”. Mígnem a kíváncsiság mégis odavitt és megláttam az égetés folyamatát.
Épp a kemencéből szedték ki
a tárgyakat. Már csak egy
kérdésem volt: hol vehetek
agyagot? Ettől kezdve nem
volt visszaút, beszippantott.
A konyhában kezdtem, de ott

mindennap el kellett rámolni, mire hazajött a család.
Ezért később a garázsban,
majd a nyári szaletliben rendezkedtem be, aztán a hatalmas teraszt is belaktam a
csillapíthatatlan szenvedélyemmel.

– Sőt, sikerült egy égetőkemencét is beszerezni...
– Villanykemencém sosem volt, hiszen olyannyira
elfoglaltam már mindent a
kerámiáimmal, hogy nem
volt helye. Viszont szabadtéri kemencét bárki építhet
magának, tégla, hőszigetelő
bélés és fűrészpor kell hozzá. Egyetlen hátránya, ha
esik az eső, amíg benn vannak a darabok, mind oda fog
veszni! A raku égetés gázzal
működő sertésperzselővel
történik. Mi egy disznóvágáskor használt, samottal
bélelt öntöttvas üstházat
szereztünk be, és a gyerekek
egykori homokozója mellé
helyeztük el. Ez azért fontos,
mert az égetést követően
azonnal homokba és fűrészporba, illetve minél több
szerves anyagba kell beleforgatni a kemencéből kikapott, tűzforró agyagtárgyat.
Nálunk a férjem volt a „tűzmester”, néha a bajsza, szakálla is beleperzselődött,
ezért bukósisakot meg álarcot tett fel és legalább egy
méternyi távolságból dobálta a homokágyásokba a kemencéből kiszedett munkáinkat, én meg egy vaskos
kesztyűbe bújtatott kézzel,
azonnal takargattam is be
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őket. Ezt a folyamatot képzeljük el, ha húsz agyagozó
munkáit kell kiszedni az
1200 fokos kemencéből! Így
utólag belegondolva, nem is
volt egyszerű, mégsem panaszkodott! Aztán tíz percet
kellett kibírni – ami nem
mindig sikerült, mert megöl
bennünket a kíváncsiság –,
hogy lássuk, milyen lett az
alkotásunk. Az oxidok és a
levegő elvonásának hatására a szivárvány színeit öltik
magukra így a tárgyaink.
Végül a még forró darabokat
hideg vízben hűtjük le.

– A raku technika lényege a
kerámiák különleges színe, ami
mindaddig titok, míg ki nem
kerül a tárgy a kemencéből?
– Igen. Legfeljebb csak sejteni lehet, milyennek kellene
lennie. Például a rézoxid hajlamos rá, hogy a szivárvány
szinte minden színét magába
zárja, a kobaltoxid kékes
lesz. Ha fényes mázzal lekenjük, hasonló lesz, mint a Zsolnay-tárgyak. De amíg nincs a
kezünkben a kihűlt darab,
igazi rejtély, milyen lett az alkotásunk. Ez benne a legizgalmasabb.

– Kati engem kért meg,
már nagybetegen, vállaljam
át a tábor vezetését. Valamiért bennem látta a folytatást.
Közel egy évtizedig tartottuk a kertünkben a keramikusok alkotótáborát. Kezdetben húsz körüli létszámmal indultunk, aztán az
utóbbi pár évben – nem tudni, miért – egyre fogytunk. A
végén, amikor már csak ketten-hárman maradtunk, láttam, hogy nincs értelme tíz
napon át elköteleznem magam ezzel a feladattal. Egy
hét kevés, mert négy nap kell
az agyag megformázásához,
aztán egy-két napig száradnak a munkák, majd „zsengélünk”, ez az első égetés,
utána újabb eg y-két nap
megy el a máz felvitelére, aztán két nap a „rakuzásra”, és
még mindig szükség van
egy-két napra a csiszolgatáshoz, retusáláshoz. Két
hét sok, tíz nap az optimális.

Lapigazgató: Kiss Béla Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Fekete Zoltán Szerkesztőség elérhetőségei: 2030 Érd, Szabadság tér 12. Tel.: 23/520-117
e-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók
Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: maratonkozpont@maraton.hu Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető
Megrendelés száma: É 042/2018 A lap ingyenes • Megjelenik 25 300 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az
olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.

5

– Mit szólt ehhez a család? ben jókat beszélgettünk, szeállítottam belőlük egy a saját tárgyaimat tekinthe– Tulajdonképpen már
csak utólag gondoltam bele,
hogy nekik sem volt egyszerű, amikor húszegynéhány,
főként nőkből álló agyagozó
csapat szállta meg a kertünket. Először huszonöten voltunk. Olyan is előfordult,
hogy páran úgy belemerültek, hogy elfelejtettek hazamenni. Mi már a lefekvéshez
készülődtünk, de néhányan
még mindig ott smirgliztek
a műhelyemben. Nem beszélve arról, hogy házunkban mindenfelé agyagtárgyak száradtak és még a
szobáinkban is ropogott a
lábunk alatt a homok, hiszen használniuk kellett a
konyhát meg a fürdőszobát.
Mi tagadás, nem kis vircsaft
volt nálunk akkoriban! Emlékszem, egyszer szinte halálfélelmem lett! Épp nagyban égettünk a kemencében, amikor szinte trópusi
eső zúdult le ránk. Épp
Schäffer Anna segített a rakuzásban. Rettegtem, hogy
a gázzal fűtött, forró kemence a hideg esőtől akár fel is
robbanhat. De hiába kértem
Annát, hogy állítsuk le, ő
csak nyugtatott, hogy nem
lesz baj. Szerencsére igaza
lett, de azokat a perceket
senkinek sem kívánom,
amit akkor éltem át, a fejem
is belefájdult a félelembe, hiszen csak pár méterre volt a
szomszédunk háza! Ezt leszámítva örömmel nyitottam meg a házamat a tábor
előtt és mindannyian nagyon élveztük. Biztos vagyok benne, hogy mindenki
szép emlékeket őriz ebből
az időszakból! Munka köz-

rengeteget nevettünk a saját megszállottságunkon.
Komoly barátságok is születtek. Amennyire nem ismertünk senkit, amikor
Érdre kerültünk, a Poly-Art
által rengeteg barátot szereztünk.

kisebb bemutatótermet az
otthonunkban! Mivel nem
volt hasonló jellegű galéria
vagy bolt a városban, úgy
gondoltam, a helyi festők és
keramikusok számára ez
egy jó lehetőség, hogy az alkotásaikhoz mások is hoz-

tik meg az érdeklődők, de
mára legfőképpen az ismerősök, barátok kíváncsiak
rájuk. Régen országszerte
tizenhét galériában voltak
alkotásaim, mára csak
nyolc helyen láthatóak Budapesten és vidéken. Korábban kiállításokon is részt
vettem. Az évente megrendezésre kerülő Poly-Art kiállításokon a mai napig szerepelek. Az első önálló tárlatom az érdi Kőrösi Csoma
Általános Iskolában volt,
majd a Margitszigeten az
Európa Házban és a pesti
Karda Galériában került
megrendezésre, valamint
Százhalombattán a művelődési házban. Közös kiállításon számtalanszor részt
vettem.

– Mindenesetre, a PolyArtnak és önnek hála, akkoriban igen sokan megkedvelték a raku kerámiát Érden.
Nem tervezi újra begyújtani
a szabadtéri kemencéjét?

Polcok, fiókok, szekrények sokaságában zsúfolódnak össze Vaád
Éva tizenöt éves munkásságának eredményei

– Más módon is megnyitotta az otthonát, amikor berendezte a „VÉ Lakásgalériát”. Ez hogyan jutott eszébe?
– Összeg y űjtöttem a
Poly-Art alkotóinak néhány
munkáját, nemcsak kerámiákat, hanem festményeket,
kisplasztikákat is, majd ösz-

zájussanak, például ha
egyedi ajándékot keresnek
vagy saját lakásukat szeretnék vele díszíteni. Kezdetben meglepően sokan látogatták, vásároltak is eztazt, például pedagógusnapra, esküvőre, születésnapra, de később egyszer csak
„leült” minden. Ma már csak

– Valóban sokan megismerték és megszerették az
agyagozást, a rakutechnikát. Többeket igencsak elszomorított, amikor megtudták, hogy nem vállalom tovább az alkotótáborokat. Ezt
a technikát otthon, kemence
nélkül nem lehet művelni,
márpedig nem építhet mindenki rakukemencét a kertjébe. Attól tartok, már fizikailag én sem bírnám, hogy
négykézlábra állva forgassam, takargassam a homokban a forró kerámiatárgyakat! Ettől függetlenül lehet,
hogy tavasszal mégis bedurrantunk.

OLDJA MEG TETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAK VALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNAL VIHETŐ!
KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

– Miből meríti a témáit,
honnan erednek az ötletek?
– Eleinte abból, amit Katitól meg Schäffer Annától tanultam, láttam, de természetesen a galériákat járva is
elraktároztam magamban
egyes motívumokat, formákat. Később már mindenben
lehetőséget láttam, egyik öt-
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Új trapézlemez színek! Fahatású dió, fenyő, mézéger, aranytölgy.
A dió és mézéger mindkét oldalon mintás változatban is rendelhető!
NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Kivitelezést is vállalunk! 70/618-3600
224059
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2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462 Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu
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Rendeződhet a Fácán köz helyzete

Jótékonysági játékgyűjtés
Adománygyűjtést szervezett a Pest megyei és az Érdi Fidelitas egy
januárban nyíló, tiszabökényi napközis nevelőotthonnak, ahová
fogyatékkal élő gyermekek fognak járni, de lesz, aki ott is él majd. A
kárpátaljai magyarság nincs könnyű helyzetben, éppen ezért döntöttek úgy a szervezetek, hogy az ott élő gyermekeket szeretnék
támogatni.
– Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően szeret adni. Az,
hogy ráadásul gyerekeket támogatunk, az nagyon jó érzés, hiszen
ezek a támogatások mindig jó helyre kerülnek. Ha tudunk segíteni,
akkor arra buzdítok mindenkit, hogy segítsen – mondta el lapunknak Riebel Zsófia, az Érdi Fidelitas vezetője, akitől azt is megtudtuk,
hogy egészen pici gyermekektől akár általános iskolás korú fiatalok
is lesznek az otthonban, így mindenféle játéknak hasznát veszik
majd.
Ha valaki adományozni szeretne, az készülhet plüssjátékokkal,
gyermekkönyvekkel vagy akár nagyobbaknak szóló fejlesztő játékokkal is. Az adományokkal Mohácsy Istvánt, a Pest Megyei Fidelitas
elnökét (06 20 627 2424), illetve Riebel Zsófiát, az Érdi Fidelitas elnökét (06 30 380 1512) lehet keresni telefonon, akik előzetes egyeztetést követően elmennek a játékokért személyesen.
A gyűjtés egy hónapon keresztül zajlik: október 15. és november
15. között várják az adományokat, de természetesen, ha valakihez
később jut el a hír, akkor is keressék őket bátran, hiszen az otthon
nyitásakor, januárban adják át a játékokat.
A hagyománnyá vált sütivásárt idén is megrendezik, mint ahogy az
elmúlt 2 évben, az adventi gyertyagyújtáskor a Fő téren lesznek
kint és előre csomagolt süteményekkel várnak mindenkit, aki adományozni szeretne.

Édesanyák a XXI. században
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete számos programmal készült idén a Családok Éve alkalmából. Legutóbbi kezdeményezésükhöz az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete is csatlakozott: József Attila Mama című versének 85. évfordulóján a nagycsaládos anyukákhoz szóltak országszerte.
Az érdi Baptista Imaházban szerveztek előadást a sokgyermekes
édesanyáknak: Édesanya és a XXI. század címmel. A különböző városokban különböző címet adtak az előadásnak, Érden azokról a
kihívásokról esett szó, amelyekkel egy XXI. századbeli édesanyának
kell szembenéznie a munkában, a gyermeknevelésben és a párkapcsolatban.
– Személyesen is tapasztalom, hogy mennyire más ebben a folyamatosan rohanó, impulzussal teli világban gyermeket nevelni. A
gyereknevelésben talán az az egyik legnagyobb kihívás, hogy szülőként mi adjunk értékeket, hiszen ez a küldetésünk. Nőként, anyaként pedig az a kihívás, hogy nem járhatunk minden utat, csak a
magunkét, ami lemondásokkal is jár – emelte ki az előadó Révész
Szilvia, a Family magazin szerkesztője, a Baptista Szeretetszolgálat
korábbi igazgatója, négygyermekes anyuka.
Az előadó azokhoz szólt, akik hozzá hasonlóan a karrierépítés helyett a családot tartják az életükben a legfontosabb értéknek. Révész Szilvia arra is felhívta a figyelmet, hogy azoknak az édesanyáknak, akik a gyermeknevelés mellett dolgoznak is, hagyniuk kell a
férjüket is bekapcsolódni a házimunkába, az otthoni teendőkbe.
– A mai, modern családmodellben mindkét fél dolgozik, ilyenkor a
házimunkában is fel kell osztani a feladatokat. Nem lehet úgy élni,
hogy egyik oldalról hagyományosak vagyunk, másik oldalról pedig
modernek – tette hozzá az előadó.
A program végén az édesanyáknak lehetőségük nyílt kérdezni és
megosztani egymással személyes tapasztalataikat.
QQgyl

Több fontos kérdésben is döntött Érd közgyűlése október 25-ei ülésén. Újabb lakossági fórumot tartanak
a volt lőtéri terület fejlesztésével kapcsolatban, módosították az önkormányzati lakások bérletére vonatkozó jogszabályt, megszavazták a Fácán közi lakótelep közterületként használt utcáinak és kapcsolódó közműlétesítményeinek tulajdoni rendezését
szolgáló javaslatot.
A közeljövőben lakossági fórumot tartanak Parkvárosban a Földmunkás és
Esztergályos utcák által
határolt, magántulajdonban lévő területre tervezett
lakóparkról. A közgyűlés
múlt csütörtöki ülésén arról határozott volna, hogy
lezárja a véleményezési
szakaszt az ingatlanra vonatkozó településrendezési eszközök módosítási eljárásával kapcsolatban,
ám az ezzel kapcsolatos
döntést elhalasztották, és
most egy lakossági fórum
megtartásáról határoztak.
– Az ingatlan magántulajdonban van. A cégtulajdonossal az önkormányzat
egy évtizede kötött egy
megállapodást arról, milyen feltételekkel fejlesztheti ezt a területet. Az elmúlt években több elképzelés is napvilágot látott. Az
önkormányzat megpróbált
olyan előnyös megállapodást elérni, ami azt célozta, hogy a közösség a lehető legtöbbet profitáljon a
fejlesztésből, és kiemelten
odafigyeljenek a természeti értékek megóvására is –
mondta lapunknak a testület ülését követően Simó
Károly alpolgármester,
hangsúlyozva: a terület jelenleg elhanyagolt állapotban van, és a természetvédelmi szakemberek szerint, ha nem változik a
helyzet, menthetetlenül elpusztulnak egyes természeti értékei.
– A baloldali ellenzék kifogásolta, hogy miért nem
sportközpont épül a területen. Ez soha fel sem merült
a terület tulajdonosában.
Mivel magánterületről van
szó, az önkormányzat ezt
nem kényszerítheti a tulajdonosra – hangsúlyozta
Simó Károly.
– Fontos az itt élők minél
teljesebb körű tájékoztatása, a félreértések tisztázása. A településrendezési
eszközök módosításával
kapcsolatos egyeztetési eljárás a törvényben meghatározott módon megtörtént
– ennek keretében a lakos-

ság elmondhatta már a véleményét, többek közt egy
lakossági fórumon –, de a
folyamatot még nem zártuk
le; a közgyűlés döntésével
megvárjuk, míg lezajlik az
újabb találkozás a környéken élőkkel. Bízunk abban,
hogy lesz érdeklődés – tette hozzá Simó Károly.
A testület elfogadta az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó rendelet módosítását
célzó javaslatot.
A városvezetés igyekszik a várost szolgáló embereknek – például a rendőröknek – bérlakást biztosítani a rendelkezésre álló
keretek között. E szolgálati jellegű lakásbérbeadás
esetében az eddigi, legfeljebb öt évre megköthető
bérleti jogviszony helyett
legfeljebb hároméves időtartamú bérleti szerződést
lehet majd kötni, ami rendkívül indokolt esetben további két évre meghoszszabbítható.
Az önkormányzati lakások bérleti díját is emelik.
Tudni kell, hogy ez évek
óta nem változott, az infláció mértékét nem követte.
2019. január 1-jétől a bérleti díj négyzetméterenként
600 forintról 800-ra emelkedik – és még így sem éri
majd el a piaci bérleti díj
felét. A befolyt összegből –
ahogyan eddig is – egy
olyan alapot képeznek,
amelyet a lakásállomány
felújítására fordítanak.
A közgyűlés megszavazta a Fácán közi lakótelep
közterületként használt
utcáinak és kapcsolódó
közműlétesítményeinek tulajdoni rendezését szolgáló javaslatot. Mint az előterjesztésben elhangzott, a
tisztázatlan tulajdonosi viszonyokkal rendelkező lakótelepen a házi szennyvízhálózat nem megfelelő,
ami nagyon sok problémát
okoz, amin csak a teljes felújítás segít – ez azonban
önkormányzati forrásból,
víziközmű-fejlesztési alap-

ból addig nem megoldható,
amíg nincs tisztázva a terület tulajdonjoga.
– A korábbi állami építőipari vállalat, amely a lakásokat felépítette, a rendszerváltáskor elmulasztotta a lakások alatt lévő terület, illetve az utcák tulajdonjogának rendezését. A
cég megszűnt, a cégjegyzékből húsz éve törölték.
Az már nagy előrelépést
jelent, hogy 2018 júliusa
óta a jogutód magyar államot bejegyezték tulajdonosként, így legalább van
kivel szóba állni. Kezdeményeztük az ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását, hogy az utcákat
rendesen karbantarthassuk, és megfelelő módon
tudjuk üzemeltetni – mondta az alpolgármester.
A grémium jóváhagyta
az önkormányzat és az
ÉTV Kft. között létrejött
szerződés alapján a víziközművek, műtárgyak idei
évi bérleti díját. A baloldal
nemmel szavazott az előterjesztésre.
– Az önkormányzat és a
kormány biztosítani szeretné, hogy a lakosságnak
ne kelljen többet fizetnie
az ivóvízért és a csatornáért – ezt szolgálja a rezsicsökkentés. A ma elfogadott javaslat pedig a vízellátás biztonságát célozza; a vízmű mindennapos
üzemeltetését megfelelő
szakembergárdával biztosítani kell, és az előterjesztést azért szavazták meg a
kormánypárti önkormányzati képviselők, hogy meglegyen a fedezete a biztonságos üzemeltetésnek –
mondta Simó Károly, megjegyezve: 2005-ben a baloldali-liberális városvezetés
a vízművek üzemeltetését
átadta egy külföldi vállalatcsoportnak, az önkormányzat célja pedig az,
hogy a víz- és csatornaműveket visszavásárolja és
megszűnjenek az ilyen
helyzetek akkor is, ha a
baloldal továbbra is foggalkörömmel védi a korábbi
előnytelen privatizációt.
Döntés született arról is,
hogy a közgyűlés kétmillió
forint támogatást biztosít a
TündérPakk Alapítványnak, támogatva ezzel, hogy
egy szívbeteg érdi kislány
és családja megfelelő lakáshoz jusson.
QQÁdÁm K.
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Megújuló környezetvédelmi program Öröm a Teréz utcában
Közlekedési ellenőrzések lesznek Érden, felülvizsgálták a város környezetvédelmi programját, folytatódnak
a közműépítések a főutakon – ezekről a témákról beszélt
T. Mészáros András polgármester október 24-ei sajtótájékoztatóján.

és a javított utaknál azonnal
jön a lakossági igény a fekvőrendőrök telepítésére.
Meggyőződésem, hogy ha az
emberek betartanák a sebességkorlátozást, akkor
ezek a problémák nem merülnének fel. Sajnos mindenki siet, ott is, ahol nem lehetne, és nem látunk most eb-

A Diósdi úton elkezdték gálni, többek között az útkijelölni a sávokat, hogy a hálózat fejlesztésével is kell
közlekedő járművek elfér- foglalkoznunk, az utak porhessenek a munkagépek mentesítésével, a közlekemellett. Az út Antal
utca és Riminyáki út
közötti szakaszán forgalomkorlátozásra lehet számítani. Itt csapadék v íz- elvezetési
munkák zajlanak. A
Csaba utcán szegély
kialakítása folyik,
amint ezzel végeznek,
jöhet a második réteg
aszfalt. A Szövő utcában és a Folyondár
utca–Alsóerdősor utca
útvonalon a régi burkolat felmarása után
hamarosan terítik az
első réteg aszfaltot. A
Szovátai úton nemsokára végeznek a csa- A polgármester kéri az autósokat, hogy figyeljenek oda a sebességkorlátop a d é k v í z - e l v e z e t ő zó táblákra
rendszer kialakításával. Itt és a Sóskúti út kap- dési zaj csökkentésével, a ben a pillanatban más megcsolódó szakaszán a burko- hulladékgyűjtési rendszer oldást, mint a sűrűbb ellenlatmarás után jöhet az első továbbfejlesztése is témája őrzést – emelte ki T. Mészáréteg aszfalt. Majd a szegély- lesz a környezetvédelmi ros András.
kialakítást követően lehet, programunknak. Azt szeA fokozott közlekedési elhogy jövőre jön a második retnénk elérni, hogy ezek a lenőrzések már elindultak, a
réteg aszfalt.
programok meg is valósul- polgármester kéri a városlakókat, hogy figyeljenek oda
T. Mészáros András a saj- janak.
tó megjelent képviselőinek
A polgármester azt is beje- a sebességkorlátozó táblákkiemelte, hogy a közgyűlés lentette, hogy közlekedési ra, főként a még kőporos utaegyik fontos napirendi pont- ellenőrzésekre kell számíta- kon tartsák be a 20 km/h-s
ja a város környezetvédelmi ni a városban, ugyanis még sebességet, mert gyorsabb
programjának felülvizsgá- mindig nagy problémát je- tempó esetén másfél méteres
porfelhő keletkezik a gépjárlent a gyorshajtás.
lata.
– Nagyon sok utat átad- művek után.
– Ez a felülvizsgálat nagyon sok célt szeretne szol- tunk az elmúlt időszakban,
QQl.

Három héttel ezelőtt indult és a múlt héten be is fejeződött az útfelújítás a Teréz utcában. Itt van a csatornaátemelőnek a telepe is, ezért ide gyakran nagy
terhelésű autókkal járnak be, ez is indokolta az útjavítást.

Az útfelújítás a választókerület önkormányzati
képviselőjének, Antunovits Antalnak a képviselői
keretéből valósult meg. Az
idei évben az utakat szegélykővel készítik Érden,
itt is úgy csinálták, a rossz
minőségű útalapot pedig
elhordták.
– Választókerületemben
vannak még aszfaltozásra
váró utak, ezeket szépen
sorban szeretnénk megcsinálni. Nagy örömömre szolgál, hogy a Piroska utca is
elkészült, megyünk előre:
járda, vízelvezetés és útépítés, ezek a prioritások jelen
pillanatban Érden – mondta
el Antunovits Antal.
A képviselő azt is hozzátette, hogy sokan jelezték

neki az utca keskenységének problémáját.
– Én azt gondolom, hogy
mindkét oldalon 50 centi lehetőségük van az autósoknak, hogy kikerüljék egymást. Kérem az erre közlekedőket, hogy tartsák be a
sebességhatárt, mert nem
kerülnek fekvőrendőrök az
útra – hívta fel a figyelmet
Antunovits Antal.
A vízelvezetés az utcában már egy korábbi beruházás keretében elkészült,
így erre a mostani aszfaltozás során már nem kellett
költeni. A lakók nagyon
örültek az elkészült útnak,
a képviselő közösségimédia-felületén meg is osztotta, hogy együtt ünnepelt az
itt élőkkel.
Q Győri livi

A lakók két hét után birtokba is vehették az utat

„Az ellenzék kivonta magát a város közösségéből”
Az érdi ellenzék kivonta magát az 1956-os forradalom
városi megünnepléséből, a város közösségéből. Mélyen
elítéljük, hogy így cselekedtek: egy városi ünnepről
mondvacsinált okokkal maradtak távol – fogalmazott
múlt pénteki sajtótájékoztatóján Simó Károly, az érdi Fidesz szóvivője.
– A városi ünnepségen T.
Mészáros András polgármester őszinte és kemény
szavakkal bírálta azokat,
akik a magyar nemzet érdekei ellen cselekszenek, pontosan úgy, ahogy tették ezt a
kommunisták 1956-ban, amikor szovjet segítséggel leverték a forradalmat, és kegyetlen megtorlásba kezdtek. Ma
szelídebb eszközökhöz nyúlnak: például Magyarországot
elítélő országjelentést íratnak az erre fogékony brüsz-

szeli bürokratákkal. Ha a
polgármester bírálatát magukra vették az érdi baloldal
képviselői, akkor ez azt is jelenti, hogy bűntudatuk van –
jegyezte meg Simó Károly,
hozzátéve: a baloldaliakhoz a
Jobbik is csatlakozott.
– Ez a folyamat, ami a régi,
alapító jobbikosok kilépése
után kezdődött. Ki kell mondanunk: azok, akik a Jobbikra szavaztak, most döbbenten
látják, hogy a baloldal és az
azt irányító Szűcs Gábor

MSZP-elnök hogyan ugráltatja az érdi Jobbik új vezetését.
Az Érdi Fidesz tudomásul veszi ezt a politikai fejleményt,
és a jövőben még erőteljesebben, még tudatosabban fellép
azokkal az irányzatokkal
szemben, amelyek Magyarország határait megnyitnák a
migránsok előtt, és lerombolnák mindazt, amit felépítettünk az országban – mondta
Simó Károly.
Az Érdi Fidesz szóvivője a
rezsicsökkentésről is szót ejtett: mint elmondta, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jelentése azt
igazolja, hogy ez a kormányzati intézkedés a mai napig
segíti a családok, a nyugdíjasok megélhetését: a lakossági

hátralékok a villanyszámlák
esetében 45, a földgázszámlákat tekintve 75, a távhőszolgáltatásnál pedig 35 százalékkal mérséklődtek 2013 és
2015 között.
Simó Károly beszélt arról
is, hogy a kormány bővíti a
csok rendszerét: a kétgyerekes családokra is kiterjesztik
a tízmillió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyerekeseknél
pedig megemelik a lehetőséget tizenötmillió forintra.
A szóvivő a jövő májusi európai parlamenti választásokkal kapcsolatban hangsúlyozta: fontos, hogy a nemzetek tiszteljék egymás jogait,
értékeit, védjék meg polgáraik érdekeit, és jól működjenek

együtt, közösen részesüljenek a béke, gyarapodás és a
biztonság áldásaiban.
– A jövő évi választás célja, hogy hogy egy ilyen, Európában hívő erők határozzák meg a kontinens jövőjét.
Azok, akik Brüsszelben eddig meghatározták az unió
politikáját, a migrációt lehetőségnek tekintették arra,
hogy kevert népességű, egységes birodalommá tegyék a
nemzetek unióját. Az európaiság mércéjévé nem a
migránsok beengedését kell
tenni és nem azt, hogy minden európai ország és nép
multikulturális nemzet legyen – hangsúlyozta Simó
Károly.
QQÁdÁm Katalin

kultúra
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Megsárgult levél, rozsdás kilincs

Útban a végkifejlet felé

Amikor a különbözőség hasonlóságot szül, amikor a látásmód az ellentétesben is megtalálja a közöset, akkor
születnek olyan kiállítások, amilyet a parkvárosi református gyülekezet közösségi termében láthattunk Homolya Gábor és Hamar József fotográfiáiból, amelyeket
az alkotók barátjaként Süle Zsolt ajánlott a figyelmünkbe, ránk bízva – sőt, kifejezetten ösztönözve erre –, hogy
kitaláljuk, melyik felvétel kinek a munkája.

Érdi emelkedő címmel Matzon Ákos Munkácsy-díjas festőművész kiállítása nyílt meg az Érdi Galériában. A tárlatot Pataki Gábor művészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe, s szokás szerint – ahogy ezt már nyugodtan elmondhatjuk – Dresch Mihály szolgáltatott alkalomhoz és a hangulathoz illő dallamokat szaxofonon.

Ha kicsit is ismerjük az
alkotókat vag y legalább
eg yiküket, akkor azért
megoldható a rejtvény,
hogy melyik fotó alá kinek
a szignója illene, de használható támpontot kínált a

kifüggesztett néhány bemutatkozó sor is az alkotókról. A fotográfiához való
viszonyuk messzire, a gyerek- és ifjúkorba nyúlik
vissza, ha nem is ez lett
élethivatásuk.

Hamar József a természet intim pillanatait keresi

ELÉRHETŐSÉGE
Érd, Szabadság tér 12.
(Siker Üzletház)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8.30-16 óráig
Telefon: 06-23/520-117

Homlokzati
rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia – Kiemelkedő ár-érték arány –
ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat – Hatalmas raktárkészlet

Homlokzati Hôszigetelô rendszer
1,5 mm vakolattal

λD=0,039 W/mk!

5 cm 1949
6 cm 2124
7 cm 2299
8 cm 2474
10 cm 2824
12 cm 3174

Homlokzati kôzetgyapot
Hôszigetelô rendszer
komplett rendszer 1,5,
szilikon vakolattal:

10 cm
15 cm

AKCIÓ!

Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2

kôzetgyapot

Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2
Ft/m 2

λD=0,035 W/mk!

kôzetgyapot
5 cm
399 Ft/m 2
10 cm 799 akció
Ft/m 2
raktárról!
15 cm 1199
Ft/m 2

graFitos prémium Homlokzati
Hôszigetelô rendszerre
1,5 mm vakolattal

nem éghető – A1
magas páraáteresztő képesség
lég- és páraáteresztő mosható szilikon vakolat
kiváló hangszigetelő, jobban elnyeli a környezeti zajt
10 év rendszergarancia
Árak az áfát tartalmazzák.

14 cm 3524
15 cm 3699
16 cm 3874
18 cm 4224
20 cm 4574

λD=0,031 W/mk

5 cm 2260 Ft/m 2
6 cm 2479 Ft/m 2
7 cm 2698 Ft/m 2
8 cm 2917 Ft/m 2
10 cm 3355 Ft/m 2
12 cm 3793 Ft/m 2
14 cm 4231 Ft/m 2
15 cm 4449 Ft/m 2
16 cm 4669 Ft/m 2
18 cm 5107 Ft/m 2
20 cm 5545 Ft/m 2

További akciónk: facebook/Concordia-Therm
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.00, Szo.: 7.00-12.00, V: zárva
Az árak 2018. április 3-tól a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

217109

224434

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

Hamar József
tájépítő mérnökként is sokat
használja a fényképezőgépet, de
a rendszeres családi fotózás – hét
gyerek mellett ez
már komoly tapasztalatot jelent
– segít észrevenni az élet apró
szépség eit,
a
szak ma általi
meghatározottságból következően elsősorban
a természet intim
pillanatait, eg y
elhullott levél Homolya Gábor érzékeny szemmel veszi észre a „kopott városi részleteket”
szépségét, a falon kapaszkodó borostyán ő is érzékeny és értő szem- harmonikus egésszé állnak
szívósságát, a szélben hajla- mel figyeli a környezetet, s össze a falakon, valószínűdozó nádas dinamikáját.
vesz észre apró, képpé kom- leg, mert a gondolkodásukHomolya Gábor képző- ponálható elemeket, rozs- ban van sok közös vonás:
művészként szintén benső- dás táblákat, kilincseket, észreveszik és jelentőssé
séges viszonyt ápol a fény- pergő festésű ajtókat, abla- emelik a minket körülvevő
képezéssel, végigjárta a fo- kokat, málló vakolatrészle- világ apró részleteit, legyen
tózás iskoláját a sötétkam- teket, ahogy ő mondja, „ko- az természeti jelenség vagy
a tárgyi világ darabja. A
rától a számítógépes kép- pott városi részleteket”.
szerkesztő programokig, s
A két fotográfus, illetve a megsárgult levél, a rozsdás
alkalmazza is a technikai fotografálással is foglalkozó kilincs nem is áll olyan távol
képalkotást képzőművészi két különböző hivatású alko- egymástól – jövünk rá a kémunkájában tervek, vázla- tó mást és mást örökít meg peket szemlélve.
tok készítéséhez. De közben kamerájával, képeik mégis
n (mnp)

Ákos számára az idei esztendő.
A galéria térbeli adottságai jó lehetőséget kínáltak
arra, hogy az egyik teremrészben a művész korábbi
munkáiból álló válogatás
Az autópálya kapaszko- igyekeztek fölkapaszkodni kapjon helyet, bepillantást
dója nem véletlenül ihlette a a kaptatóra, másrészt szim- engedve az életműbe, míg az
tárlat címét, ahogy a mű- bolikus értelmet is nyer ez a új alkotások, az utóbbi két
vész elárulta, élénken él cím, mert egy tavaly rátört esztendő termése elkülönülmég az emlékezetében az súlyos betegségből való – ve arról adjanak képet, hogy
egykori kép, ahogyan a füs- sok munkával és kitartás- mi foglalkoztatja manapság
tölgő Trabantok és a keleti sal járó – kilábalást, felül- a művészt. Ezeknek a képekautóipar eg yéb remekei emelkedést jelenti Matzon nek összefoglaló címe, témája: Út az Ómega felé.
Ez egy kölcsönzött
megjelölése az alkotásoknak – avat be
Matzon Ákos, s utalt
rá Pataki Gábor is
meg nyitójában –,
Teilhard de Chardin
francia jezsuita teológ us -f i lozóf ustól
származik, akinek
munkássága nag y
hatással volt a művészre, s ez ihlette a
képeket, amelyeken
a vonalak, vonaltestek kötegszerűen, de
mégis egybetartóan
Matzon Ákos (b) kiállítását Pataki Gábor művészettörténész ajánlotta a kö- futnak a végkifejlet,
a szintézis felé.
zönség figyelmébe

Lengyel diák a magyar forradalomban

Személyes őszélmények

A magyar–lengyel történelemnek számos érintkezési
pontját ismerjük, amelyeknek eredménye a már szállóigévé vált mondás a két nép barátságáról, miért lenne hát
kivétel az 1956-os magyar forradalom. Nem véletlen, hogy
az Érdi Magyar–Lengyel Kulturális Egyesület éppen októberben tűzte műsorára azt a könyvbemutatót, amelynek
keretében Piotr Kruza beszélt a fiatal lengyel egyetemistáról, aki tevékenyen vett részt a forradalom eseményeiben, s mutatott be vele készült visszaemlékező interjúkat.

A Képzőművészek Érdi
Közössége igyekszik kihasználni a lehetőséget,
amit azzal kaptak, hogy
az új Parkvárosi Közösségi Házban évi négy alkalommal kiállítási lehetőségük van. Idén már a harmadik tárlatukat szervezték meg, ezúttal a mindenkor, minden műfaj alkotóit
erősen inspiráló – ahogy
erre László Bandy képzőművész is felhívta a figyel- Először állított ki a KÉK tagjaival Nimsz Terézia
met megnyitójában – ősz
kus, az tovább erősíti ezt a ben – a személyes őszéljegyében.
közösségi érzést. Ebből fa- ményt. Mert a tehetséget
Az a termékenység, aktivi- kadhat az a jól érzékelhető azért kaptuk – utalt rá a képtás, ami a KÉK tagjait jel- egység is, ami a tudás- és zőművész –, hogy elmondlemzi, azt mutatja, hogy élő, felfogásbeli különbségek el- hassuk, amit csak mi tudunk
ösztönző, kisugárzó közös- lenére azonnal érzékelhető a elmondani. Ez a talentum
azonban nem ajándék, ez felségről van szó, amely időről műveket szemlélve.
A képekről szólva László adat, nehéz, de gyönyörű felidőre új tagokat vonz, ahogy
most is avattak újoncot, hi- Bandy tanácsnak is felfog- adat, mert nem azonnal jöszen először állított ki velük ható gondolatokat osztott vünk rá, hogy mit és hogyan
Nimsz Terézia Százhalom- meg a kiállítókkal, utalva rá, kell elmondanunk, ehhez fohogy akkor születnek érté- lyamatos önvizsgálatra és
battáról.
A közösségi lét gondolata kes művek, ha az alkotó a tanulásra van szükség, hogy
László Bandy megnyitójá- látványon túl valami olyas- eljöjjön a pillanat, amikor az
ban is hangsúlyt kapott, mit is el akar mondani, ami ember teljesen önmagát vamert amint mondta, egy ki- az ő személyes gondolata, lósíthatja meg, ami az alkoállítás mindig ünnep, egy amikor tudni lehet, hogy tásnak egy magasabb rendű
csoportos tárlat ennél is nem pusztán a látvány rögzí- boldogsága, s lényegében a
több, egy közösség ünnepe, s tése okán ragadott ecsetet, művészet célja.
ha a bemutatkozás temati- amikor érezni – jelen esetQQ(mnp)

Eryk Bazylczuk a budapesti műszaki egyetem utolsó
éves hallgatója volt 1956 októberében, mi sem volt természetesebb számára, hog y
részt vegyen az október 23-ai
tüntetés előkészítésében,
szervezésében, annál is inkább, mivel hazájából is olyan
hírek érkeztek – a poznani
felkelés, Gomulka hatalomra
kerülése –, amelyek erre ösztönözhették, s végül is a diákdemonstrációt a lengyelek
melletti szolidaritásként próbálták álcázni az egyetemista fiatalok, ezért is volt az
egyik helyszín a Bem-szobor.
Ahogy ő fogalmazott a könyvében: „A mi részvételünk,
lengyeleké a diákmozgalomban spontán és természetes
és egyúttal morális is volt”.
Hogy aztán a békésnek hirdetett tüntetésből mi lett, azt

már tudjuk. A forradalom magával ragadta a lengyel fiatalembert, minden fontos eseményben részt vett, a Kossuth
téri vérengzést csak véletlenül úszta meg, társa, akivel
ott kellett volna lennie, halálos sebet kapott. Bazylczuk
fegyveres őrszolgálatot vállalt, segítette a harcolókat, ha
kellett, röpcédulákat osztogatott. A szerencse ismét mellé szegődött: a budapesti lengyel nagykövetség több társával együtt hazaparancsolta egy segélyszállítmányokat
hozó repülőgép fedélzetén,
mielőtt még a forradalomban
való részvételük a hatóságoknak szemet szúrt, s ebből diplomáciai konfliktus keletkezett volna. Így aztán Bazylczuk 1957-ben visszatérhetett, és letehette utolsó vizsgáit, átvehette diplomáját, a

rendszerváltás után, a forradalom 50. évfordulóján pedig
a magyar köztársaság kitüntetését is.
Ezek a hetek, az átélt események nagy hatással voltak
az egykori lengyel diákra,
meghatározták egész későbbi életét. A filmre vett interjúk mind arról tanúskodnak,
hogy sosem felejtette el, hogy
az orosz hadsereg, hogyan
rombolta le Budapestet, s hogyan álltak helyt a magyar
forradalmárok, akik hősiességükkel azt üzenték, hogy a
saját ügyekért mindig, minden körülmények között harcolni kell.
Bazylczuk azonban nem
csak interjúkban, beszélgetésekben emlékezett a forradalomra, de meg is írta visszaemlékezéseit, a Magyarország, 1956 című kötet 2015-re
készült el, s ennek tavaly
megjelent fordítását vehették
most kézbe a bemutató résztvevői.
Eryk Bazylczuk története
egy a sok közül, amelyek
újra és újra tartalommal töltik meg a mondást: lengyel,
magyar két jó barát, együtt
harcol…
n –y–
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Matzon Ákos: Ulmi emlékek 2
Matzon Ákosra édesapja,
Matzon Frigyes szobrászművész otthoni, nonfiguratív
képekből, grafikai lapokból
álló gyűjteménye kétségtelenül inspirálóan hatott, s elültette benne a képzőművészet
iránti érdeklődést, ennek ellenére viszonylag későn,
negyven felé járva vált belőle
hivatásos művész, rendszeresen kiállító alkotó. Addig
eredeti szakmájának, az építészetnek szentelte idejét,
aminek hatása tagadhatatlanul megmutatkozott művein,
főként korábbiakon. Ő maga

közvetlen összefüggést nem
lát építészeti múltja és a
konstruktivizmus jeg yeit
őrző műveire jellemző szigorú rend között, de azt elismeri: „Olyan képzőművész vagyok, aki a mai napig egy
építész fejével gondolkodik”.
A galéria ezúttal meglepetéssel is szolgált a tárlatnyitó közönségének, amit Kéri
Mihály ígérete szerint szokássá kívánnak tenni: az alkotó egy eredeti, szignált
művét kisorsolták a jelenlévők között.
QQM. Nagy

222855
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T ű Z i faT e l e p
Hasított, vágott (25, ill. 33 cm)
bükk, tölgy, akác

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

Fabrikett-akció!
Ha fa, akkor
Zso-fa!

10 kg 790 Ft
1 raklaptól 75 Ft/kg

www.erdituzifa.hu
www.zsofa.hu

223904
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Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3.
(A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239
E-mail: zsofa@zsofa.hu
Nyitva tartás:
H–P: 8–16-ig, Szo.: 8–12-ig

EUTR szám: AA5854440

10 | 2018. október 31. | ajánló

MÚZEUMBARÁT
MÚZEUMBARÁT
KÖR
KÖR
PROGRAM
PROGRAM
2018.
november
17.00 óra
2018.
2018.
november
november 13.
(kedd)
13.13. (kedd)
(kedd)
17.00
17.00 óra Iancu
óra Laura
néprajzkutató
MTA BTK
Néprajztudományi Intézet

Iancu
Iancu
Laura Laura
Petrás Incze János
néprajzkutató
néprajzkutató
MTA BTK
MTA BTK
Néprajztudományi
Néprajztudományi
Intézet
Intézet

tevékenysége
a csángók között

223462

Az elõadásra
minden
kedves érdeklődőt
Petrás
Petrás
Incze János
Incze
János
szeretettel várunk!
tevékenysége
tevékenysége
Helyszín: Magyar Földrajzi Múzeum
2030
Budai
út 4. Tel: 06 (23)
363-036
a csángók
a Érd,
csángók
között
között
www.foldrajzimuzeum.hu

A múzeum médiatámogatója:

Az intézmény fenntartója
Érd MJV Önkormányzata

ÉRDI BÉTA KKT.

ÉrsebÉszeti magánrendelő

VisszÉrklinika
Az előadásra
Az előadásra minden
minden
kedves érdeklődőt
kedves érdeklődőt
Érszűkület
Lábklinika
szeretettel
szeretettel várunk! várunk!
doppler-mérés, kezelés

3 Ortopéd cipőkészítés
Visszérgyulladások és
Helyszín:
Helyszín: Magyar
Magyar
Földrajzi
Földrajzi
Múzeum
Múzeum
3 Számítógépes
trombózisok kezelése
2030 Érd,
2030 Érd,
Budai
Budai út út
4. Tel:
4.06 Tel:
(23) 363-036
06 (23)Pókháló-visszerek
363-036
elinjekciózása
talpvizsgálat
www.foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu
esztétikus visszérműtétek
3 Talpbetétek készítése
altatásban is
Érd, Ribizke utca 8.
dr.
nÉmeth ákos
Konyhabútor Készítése
Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15

A múzeum médiatámogatója:
A múzeum médiatámogatója:

Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu

facebook.com/erdibeta

ÉrsebÉsz, főorVos

Ádám Ferenc bútorasztalos
CsÜtÖrtÖk 17–19 óra
Az intézmény
fenntartója
Az intézmény
fenntartója
Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-med bt.)
30/989-3523
Érd MJVÉrd
Önkormányzata
MJV Önkormányzata
bejelentkezés: 06-30-815-1117
10–18 óra között
adambutor.business.site

206278

Helyszín: Érd – a Megtorlás Emlékműve,
az Ötvenhatosok tere

Jegyek:
5900.- Ft-os áron kaphatók a
művelődési központ pénztárában.

Ingatlan É� RD

Sikeres, gyors
ingatlan adás-vétel!
Bajcsy Zs. u. 10.
30-929-3660
www.erd.gdn-ingatlan.hu

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

224435

SZIRMOK Városi és Pedagógus Női Kar
karnagy: Stiblo Anna

Szepes Gyula Művelődési Központ
2030. ÉRD, Alsó u. 9.

164074

Közreműködik
Papp János
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója
fel
felkészítő tanár: Benczéné Dizseri Márta

NOVEMBER 22.
csütörtök 19 óra

213607

Emlékező beszédet mond,
Pergel Antal történész

keknek, ezáltal a gyökértelenség érzésének elkerülése,
hogy tudjanak ők is arról, kik
voltak akár már halott nagyszüleik, dédszüleik, hogy néztek ki, mit és kit szerettek, mit
csináltak.
Ír benne arról, hogy egészen a 20. század közepéig
még éltek azok a népszokások, amelyekkel segítették
ezt a gyászmunkát a közösségek tagjai, de miközben elvesztek a közösségek és felgyorsult a világ, háttérbe szorultak ezek a technikák. Ne
sírj, majd az idő megoldja,
hangzik a legtöbb tanács, pedig az idő nem old meg semmit, a gyászolónak nem szabad elfojtania magában az
űrt, amit hátrahagyott az, aki
elment, mert minden elfojtás
testi-lelki betegséghez vezethet. Polcz Alaine különböző
technikákat mutat be, amelylyel a 21. századi ember is
megélheti, kiélheti gyászát.
Halottak napja közeledtével
ajánlom mindenkinek, aki már
elvesztett valakit, és úgy érzi,
nem tud egyedül mit kezdeni a
fájdalommal.
n JAN

182351

MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

gató Magyar Hospice Alapítványt.
„Elfogadni tudni a másik
halálát annyit jelent, mint elfogadni egy ’soha viszont nem
látást’, egy hang és gyengédség, esetleg gyűlölet megszűntét, melyek hordozói voltak a kapcsolatnak, belenyugodni a közösen elképzelt
jövő szétfoszlásába, az örökös és végleges hiányba.”
A halálról és a gyászról számos könyvet írt, a Gyászban
lenni címűben korábban már
megjelent tanulmányait gyűjtötte össze. Halál nélkül nincs
élet, mondják sokan, gyász
nélkül pedig nem lehet folytatni az életet, ha valaki meghal
– mondja Polcz Alaine. A tanulmánykötet foglalkozik azzal, szabad-e hazudnunk vagy
elhallgatnunk a halált a kisgyermek előtt, ha annak valamilyen rokona meghal, azzal a
címszóval, hogy ő ezt még
úgysem érheti, és mihez vezet
az, ha nem hagyjuk, hogy ő is,
a maga módján, kisírja magából a bánatát. Szót ejt arról,
milyen fontos is lenne az emlékek továbbadása a gyerme-

vágására valóak ezek a készülékek. Az ágvágók teleszkópos nyele maximum körülbelül 3 méteresre húzható ki.
Ennek köszönhetően – ha
belevesszük az ember magasságát is – 4–4,5 méter
magasságban lévő elszáradt
ágakat is kényelmesen, a
földről vághatunk le. Létrával ez a magasság még kitolható. A barkácsgépgyártás
legújabb trendje elérte az
elektromos láncfűrészeket
is, mégpedig az akkumulátoros meghajtás. Ez az áramforrás az utóbbi években komoly fejlődésen ment át,
mára a líthium-ion akkumulátorokkal elértük egy 230
Voltos fűrész kapacitását, és
még akár több órán keresztül is képesek ezt tartani.

165164

2018. NOVEMBER 4. VASÁRNAP 17 ÓRA

Az őszi kertápolási szezon
beköszöntével előkerülnek a
láncfűrészek és az ágvágó
fűrészek. Az ág vágó egy
hosszú teleszkópos nyéllel
szerelt, kisebb méretű elektromos láncfűrész, amely általában egy rövidebb láncvezetővel és egy kisebb, könynyebb, kompakt motorral
van szerelve. Míg egy elektromos láncfűrész 1800–2000
Watt teljesítményű, az ágvágók 700–800 Wattos motort
kapnak. Erre azért van
szükség, mert a teleszkópos
nyél végén nem lehetne kényelmesen tartani egy nagy
és nehéz láncfűrészt. Nincs
is szükség ennél nagyobb
erőforrásra ugyanis a főként
gallyazásra, elszáradt vagy
viharban megsérült ágak le-

(Polcz Alaine: Gyászban lenni)
Aki már vesztette el közeli
hozzátartozóját, az tudja, van
egy különös, szívszorító időszámítás is, amiről a nagy
könyvek általában nem írnak: az idő szeretteinkkel és
az idő nélkülük, haláluk után.
Ebben az időben fontos szerepet kellene, hogy kapjon a
gyász is, amire azonban manapság már sem időnk nincs,
se technikánk nincsen. Polcz
Alaine Gyászban lenni című
könyve ebben segíthet.
Polcz Alaine, ha lehet ezt
írni, életének nagy részét a
halállal töltötte: pszichológusként kutatta a gyászt,
vagy, ahogy Freud nevezte: a
gyászmunkát. Több mint ötven évig foglalkozott haldokló gyerekekkel és felnőttekkel, és közben hitt abban,
hogy otthon kell elbúcsúzni
a földi világtól, ezért mindent megtett azért, hogy a
gyerekek is hazakerülhessenek, és otthonukban, szüleik
és játékaik között lehessenek az utolsó napokban.
1991-ben indította útjára a
gyógyíthatatlan betegek emberhez méltó halálát támo-
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Gallyazás a talajról, kényelmesen

165091

4

AZ EMLÉKEZÉS NAPJA

Az idő nélküle

223830

NOVEMBER

ajánló
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műsor

Kultúra, tudomány,
művészet, művelődés
Központban (2030 Érd, Hivatalnok u. 42.)
Megtekinthető december 4-ig

ELŐTÉRI FOTÓGALÉRIA
Csodálatos tájakon

Kiss Borbála és Révész László fotókiállítása
Megtekinthető november hónapban
2030 Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 06 23 365 490
szepesmk.hu
Pénztári nyitvatartás: hétfő, péntek
zárva; kedd-szerda 8.30–16 óráig; csütörtök 12–19 óráig. A pénztári nyitvatartáson
kívül az előadások előtt 1 órával!
MŰSORVÁLTOZÁS
Felhívjuk színházbérlettel
rendelkező látogatóink figyelmét,
hogy a 2018. november 25-én,
vasárnap 15 órára meghirdetett
ZSUZSI KISASSZONY című operett
technikai okok miatt elmarad.
Helyette a HAMU ÉS GYÉMÁNT –
Titkok és érzések Cserháti Zsuzsa
dalaival című színdarab kerül
bemutatásra 2 felvonásban.
Szereplők: Fehér Adrienn,
Hevesi-Tóth Evelin, Lovas Emília,
Szakács István. Rendező Szurdi
Miklós.
Megértésüket köszönjük!

PROGRAM
Állati napok Érden
Hüllők, kisemlősök, rovarok. Közel 50
állatfaj, kristályok, marokkövek, ásványékszerek vására
Csoportoknak előzetes bejelentkezés
szükséges! Információ Czinderné Bea,
06-30-597-8823
November 6–11-ig, hétköznapokon 9–18
óráig, szombat-vasárnap 10–18 óráig

KAMARATEREM
Geometria a természetben

A Duna-Art Fotóklub csoportos kiállítása
Megtekinthető november 13-ig

KLUBÉLET
Meridián torna
Minden hétfőn és kedden 9 órakor

Szövőszakkör

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Szerdánként 14.30–18 óráig

Guzsalyas kézimunka szakkör

„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
Csütörtökönként 15–18 óráig

Kern Péter Kaktuszkör

Mexikó
Előadó Varga Zoltán
„Lakótelepi Klubövezet”, Enikő u. 2/B.
November 8-án, csütörtökön 18 órakor

Irodalomkedvelők klubja

Klubnap, felolvasás
18 órakor az (I)GAZSÁG című pályázat
eredményhirdetése, díjkiosztója
November 13-án, kedden 15.30-tól

ELŐZETES
Nagy György textilművész kiállítása

Halász Judit koncertje

A tárlatot megnyitja Csibi Krisztina, a
Magyarság Háza igazgatója. Énekel Lukács
Laura és Katona Orsolya
November 16-án, pénteken 18 órakor

November 11-én, vasárnap 11 órakor

Baba-mama börze

KIÁLLÍTÁS

Használt gyermekruhák cseréje, vására
November 17-én, szombaton 9–12 óráig

ELŐTÉRI KIÁLLÍTÓTÉR
Minden Ember Unicum!
Sérült fiatalok által készített dísz- és ajándéktárgyak bemutatója. A tárgyak megvásárolhatók a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs

A Szepes Gyula Művelődési Központ
termei bérbe vehetők kulturális,
közművelődési alaptevékenységgel
összeegyeztethető célokra.
Információ: Bakó Beatrix
06 23/365-490/105

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

A KÖZÖSSÉGI HÁZ NOVEMBER 1–4.
KÖZÖTT ZÁRVA TART.

HETI ESEMÉNYEK
KEDDENKÉNT
Bukfenc torna
9 órakor

Ritmikus gimnasztika gyerekeknek
17 órakor

Zumba
18.30 órakor

SZERDÁNKÉNT
Senior torna

TÁRLAT
Képzőművészek Érdi Közösségének
kiállítása

Ausztrália magyar szemmel

Megtekinthető november 20-ig

TÁRLAT

PROGRAM
„LoveYourBelly”

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS
Érd 775

Hasizomfejlesztő tréning
November 7-én, szerdán 10 órakor

Márton-napi ludasságok
Gyerekszínház
November 9-én, pénteken 10 órakor

Kerámia workshop
November 10-én és 24-én, szombaton

ELŐZETES
Anya-baba Klub
November 13-án, kedden 10 órakor

Textilszobrászat tanfolyam
Paverpol workshop
November 17-én, szombaton 10–13 óráig

Hercules
Zenés mesejáték
November 17-én, szombaton 15 órakor

POLY-ART kiállításmegnyitó
November 24-én, szombaton 16 órakor

Kéthetente, páros heteken 10 és 10.45 órakor

Szenior Örömtánc
14.30 órakor

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
Ritmikus gimnasztika gyerekeknek

18.30 órakor

PÉNTEKENKÉNT
Senior torna
8.30 órakor

Ringató
9.30 és 10.15 órakor

Meridián torna
A részvétel ingyenes
14 órakor

50 felett is mozgékonyan
Gerinctréning
15 órakor

Így tedd rá!
Népi játék, néptánc 3–6 éveseknek
16.15 órakor

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

Vidám irodalmi műsor
November 17-én, szombaton 18 órakor

Kerekítő

Zumba

Mindennapi élet Érden a 13–16. században

Karinthy Örök

8.30 órakor

17 órakor

Dr. Domaniczky Endre könyvbemutatója
November 15-én, csütörtökön 17 órakor

2030 Érd, Budai út 4.
Tel.: 06 23 363 036
info@foldrajzimuzeum.hu
www.foldrajzimuzeum.hu

Nyitvatartás:
November 2. 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.

PROGRAM
Petrás Incze János a csángók között
Iancu Laura néprajzkutató előadása
November 13-án, kedden 17 órakor

2030 Érd, Hivatalnok utca 14.
Tel.: 06 23 365 470
www.csukalib.hu
Rendezvényeinkről, a könyvtár szolgáltatásairól és díjszabásáról bővebb információk
elérhetőek a 06-23-365-470 telefonszámon
vagy a www.csukalib.hu honlapon
November 1–4-ig minden részlegünk
zárva! November 10-én szombaton a
Gyermek- és Felnőttkönyvtár 8–16
óráig, a Parkvárosi Fiókkönyvtár
8–12 óra lesz nyitva. A
Jószomszédság Könyvtára és a Zenei
Könyvtár ezen a napon
ZÁRVA tart.

FELNŐTTKÖNYVTÁR
Könyvválogatás
Elfeledett szerzők műveiből
November hónapban

Karácsonyi ajtódísz pályázat

A részletes kiírás elérhető a könyvtár
honlapján

GYERMEKKÖNYVTÁR
Könyvtárhasználati foglalkozás
November hónapban

ZENEI KÖNYVTÁR
Angol nyelvi klub
November 6-án, kedden 18–19.30 óráig
A belépés minden rendezvényünkre
ingyenes! Foglalkozásokra
csoportokat csak előzetes
egyeztetés után tudunk fogadni.
Kérjük, hogy legalább két héttel
előre kérjenek időpontot, azon
részleg e-mail címén, telefonszámán
vagy személyesen, ahol a
foglalkozás zajlik majd.
Segítségüket és megértésüket
köszönjük!

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

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.
Tel.: 06 23 365 470
Hétfő-kedd: 10-től 18 óráig
Szerda: szünnap
Csütörtök-péntek: 10-től 17 óráig
Szombat: 8-tól 13 óráig

ZENEI KÖNYVTÁR
2030 Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 06 23 524 070
Hétfő, szerda csütörtök: zárva
Kedd: 10-től 18 óráig
Péntek: 9-től 17 óráig
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2030 Érd, Alsó u. 2.
Tel.: 06 23 360 143
E-mail: erdigaleria@gmail.com
www.erdigaleria.hu
A galéria vasárnap és hétfő kivételével nyitva
10–18 óráig

PARKVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR

TÁRLAT
Érdi emelkedő

2030 Érd, Gépész u. 14.
Hétfő, kedd: 10-től 18 óráig

Matzon Ákos festőművész kiállítása
Megtekinthető november 17-ig

NovEmbEr 5., HÉTFŐ

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
Győri Audi ETO KC–Érd
20:40 Kor Kontroll Percek 19. rész
Ne légy rabja!
21:05 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:35 bibliai Szabadegyetem 32/90. rész
22:25 Fogadó-óra
22:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:10 Híradó
23:25 Tűzijáték

NovEmbEr 6., KEDD

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fény-Kép kulturális magazin
20:00 JAZZ
Dóra Dimny Trilla
20:55 vámos miklós beszélgetős műsora
45. rész
Halász Judit színművész
21:35 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság
Érdi VSE–PÉNZÜGYŐR SE
23:15 műábránd
Vörös és Fekete
23:35 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
23:50 Híradó
00:05 Tűzijáték

NovEmbEr 7., SZErDA

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 mozgás sportmagazin
20:00 bibliai Szabadegyetem 33/90. rész
20:50 Piktorok városa – Nagybánya
videofelvétel 1997
21:50 világjáró esték
3. rész Geográfus szemmel Tasmániában

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

22:25 Sztárportré 169. rész
22:55 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
23:25 Fény-kép
dokumentumfilm
23:55 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:10 Híradó
00:25 Tűzijáték

NovEmbEr 8., CSÜTÖrTÖK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Sztárportré 169. rész
20:30 2018–2019. évi női kézilabdabajnokság
Győri Audi ETO KC–Érd
21:40 Kempo sportmagazin
21:55 Kor Kontroll Percek 19. rész
Ne légy rabja!
22:20 Fény-Kép kulturális magazin
22:50 mozgás sportmagazin
23:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
23:50 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:05 Híradó
00:20 Tűzijáték

NovEmbEr 9., PÉNTEK

19:00 Híradó
19:15 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
19:30 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:00 Kor Kontroll Percek 19. rész
Ne légy rabja!
20:25 A szalmabábuk lázadása
film
21:50 A Szent mihály templom titka
dokumentumfilm
22:20 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
22:50 Fény-Kép kulturális magazin
23:20 mozgás sportmagazin

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

23:50 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 5.
00:20 Párbeszéd
beszélgetés aktuális témákról
00:35 Híradó
00:50 Tűzijáték

NovEmbEr 10., SZombAT

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Kor Kontroll Percek 19.rész
Ne légy rabja!
19:55 Fény-Kép kulturális magazin
20:25 mozgás sportmagazin
20:55 Sztárportré 165. rész
21:25 monda és valóság határán
Érdi helytörténeti ismeretterjesztő sorozat
21:55 Piktorok városa – Nagybánya
videofelvétel 1997
22:55 világjáró esték
3. rész Geográfus szemmel Tasmániában
tévéfilm
23:30 bibliai Szabadegyetem 33/90. rész
00:20 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
00:50 Tűzijáték

NovEmbEr 11., vASÁrNAP

19:00 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
19:30 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
20:00 Fogadó-óra
kérdezzen a polgármestertől!
20:30 Fény-Kép kulturális magazin
21:00 A szalmabábuk lázadása
film
22:25 A Szent mihály templom titka
dokumentumfilm
22:55 mozgás sportmagazin
23:25 Fény-Kép kulturális magazin
23:55 Érdi Szenior akadémia
ismeretterjesztő előadás-sorozat 5.
00:25 Polgár-társ
vallás, nemzetiség, civil társadalom
00:55 Érdi Panoráma
A heti események összefoglalója
01:25 Tűzijáték

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony.
A munkakör megnevezése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.
számú mellékletében meghatározott ágazatspecifikus munkakör, intézményvezetői
megbízással.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás 5 évig
terjedő határozott időre, 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
beosztással járó lényeges feladatok: az
integrált intézmény törvényes működésének
biztosítása, a szakmai munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése, a munkáltatói jogok
gyakorlása, valamint az intézmény képvi-

selete; együttműködés a fenntartó illetékes
szervezeti egységeivel; a pályázat részét
képező vezetői program és a fenntartó által
jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepció
alapján történő feladatellátás.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, a Rendelet, valamint az Érd Megyei
Jogú Város fenntartásában működő szociális
és gyermekjóléti intézményekben dolgozó
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól
szóló 17/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével a fenntartó intézményre
vonatkozó döntései alapján történik.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; cselekvőképesség; büntetlen előélet,
és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3.
számú mellékletének intézményvezetőre
vonatkozó, vagy a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I.
rész I. pontjában meghatározott szakirányú
szakképzettség és szakképesítés; a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető; legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-

TALAJVÍZKUTAK ENGEDÉLYEZÉSE
Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési,
üzemeltetési/fennmaradási és megszüntetési
jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet – alapján a
települési önkormányzat jegyzőjének
engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen
teljesíti: a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevételt meg nem haladóan
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel; épülettel
vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről
a házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja; és nem gazdasági célú
vízigény.
I.

Vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárás
A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt
kutakra – vízjogi fennmaradási engedélyt
kell kérni. A rendelkezés szerint az építtető
(tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bír-

ság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018.
január 1. napját megelőzően engedély nélkül
létesített kutakra legkésőbb 2018. december
31-ig fennmaradási engedélyt kér.
A kút jegyzői engedélyezésének feltétele: a kitermelt víz használata során keletkező
szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése; a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan
teljesítése; a fúrt kút fennmaradásának
engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi
hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem
veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási,
környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett
az építtetőt a létesítmény megszüntetésére
(elbontására) kell kötelezni. A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a
hatósági előírás teljesítésének igazolásaként
be kell mutatni azokat a terveket vagy egyéb
műszaki dokumentumokat, amelyekből a
jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.
A vízjogi fennmaradási engedélykére-

lemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés,
amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos; a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket
érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2.
számú melléklet II. pontjában részletezett
tartalmú dokumentáció; a fennmaradási
engedélyezési eljárás 3000 Ft illetékköteles.
Az eljárással kapcsolatos további információ
és a kérelemhez (létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási) szükséges mellékletek megtalálhatóak a www.erd.hu/nyitolap/fontos/
felhivasok/talajvizkut.html oldalon, valamint a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Irodánál.
II. Vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás
A vízjogi létesítési engedélykérelemhez
az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező
személye; az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben
az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos;
a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása,

tás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
szociális és gyermekvédelmi területen szerzett, legalább hároméves vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: pályázó szakmai életrajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program; a végzettséget, szakképesítést, szakmai és vezetői gyakorlatot
tanúsító okiratok egyszerű másolata; három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja
a vezetői megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
6.§-ban meghatározott vezetőképzés teljesítését; hozzájárulás a pályázati anyagban
foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez; pályázó
nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról; pályázó nyilatkozata
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; nyilatkozat, amely szerint a pályázó
nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. január 1.
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 12. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Körmöczi
Józsefné nyújt a 06-23-522-345-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú
Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.); személyesen
Körmöczi Józsefné irodavezető részére (Érd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.). A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kell benyújtani. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/993012/2018, valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
huszonegy napon belül a pályázat előkészítője által összehívott legalább háromtagú, a
betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg; a bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve,
a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város
Közgyűlése hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: Érd
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december havi ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a vezetői megbízással
egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül
kikötésre.

ha a vízi létesítmény közműveket érint; a
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú
melléklet I. pontjában részletezett tartalmú
dokumentáció; az engedélyezési eljárás 3000
Ft illetékköteles.
A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési
engedély megszerzésének kötelezettsége
alól nem mentesít. A fúrás csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető
meg! A kivitelezőnek a fúrás megkezdése
előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot. A kút kivitelezési munkáit a felszín
alatti vízkészletekbe történő beavatkozás
és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.
§ (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti. A kivitelezés megkezdésének
időpontjáról a kivitelezőnek az engedélyező
hatóságot a munkálatok megkezdése előtt
legalább 8 nappal értesíteni kell.

amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos; a közmű üzemeltetőjének
hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
2. számú melléklet II. pontjában részletezett
tartalmú dokumentáció; az engedélyezési
eljárás 3000 Ft illetékköteles.

III. Vízjogi üzemeltetési
engedélyezési eljárás
A vízi létesítmény használatához/fennmaradásához vízjogi üzemeltetési engedély
szükséges. A létesítési engedély alapján
megépített, de üzemeltetési engedély nélkül
üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi
hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat,
illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen.
A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés,

IV. Vízjogi megszüntetési
engedélyezési eljárás
A vízjogi megszüntetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: tulajdonos(ok) hozzájáruló
nyilatkozata, amennyiben más az építtető/
kérelmező személye; az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés,
amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos; a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket
érint; a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2.
számú melléklet III. pontjában részletezett
tartalmú dokumentáció; az engedélyezési
eljárás 3000 Ft illetékköteles.
Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül
üzemeltetett vagy a már használaton kívüli
vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.
Érintett jogszabályok: 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról; 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról; 101/2007. (XII.23.)
KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről; 41/2017. (XII.29.) BM
rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról; 1990.
évi XCIII. törvény az illetékről.

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakör megnevezése: a 77/1993.
(V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez
kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évig terjedő határozott időre,
2019. február 1. napjától, 2024. január 31.
napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Fehérvári út 69/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
beosztással járó lényeges feladatok:
vezeti az intézményt; felelős az intézmény
működéséért és gazdálkodásáért; gondoskodik az intézmény törvényes működésének
biztosításáról; tervezi, szervezi, irányítja és
ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági
működésének minden területét; gondos-

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:
Érd Megyei Jogú Város Polgármestere.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkakör megnevezése: a 77/1993.
(V.12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. pontja szerinti, felsőfokú iskolai végzettséghez
kötött ügyintézői munkakör vezetői megbízással.

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői
megbízás 5 évig terjedő határozott időre,
2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig
szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030
Érd, Budai út 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
vezeti az intézményt; felelős az intézmény
törvényes működéséért és gazdálkodásáért,
a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelő ellátásáért és a hozzá tartozó költ-

Közérdekű felhívás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk

2018. november 10-én, szombaton ZÁRVA tart.
2018. november 10-én az ügyeleti ellátás a munkaszüneti és ünnepnapokon
megszokott rend szerint vehető igénybe az alábbiak szerint:
Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum (2030 Érd, Szabadság tér 9.)
Telefonszámok:
Felnőtt ügyelet: 06-23-365-274, Gyermek ügyelet: 06-23-365-770
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Az Érd Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,

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

Ne engedjünk
a mocsoknak!
Ha valaki illegális szemétlerakást
észlel a városban,
az alábbi telefonszámokon,
illetve e-mail címen
tehet bejelentést 0–24-ig:
06-30-2000-890,
06-30-621-2596
macsotay.polgarorseg@gmail.com
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kodik a jogszabály által előírt szabályzatok
naprakész aktualizálásáról; gondoskodik az
intézményt érintő szerződések elkészítéséről,
előkészítéséről; gyakorolja a jogszabályok által biztosított vezetői jogosítványokat.
Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet rendelkezései, illetve az Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő szolgáltató feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményeknél dolgozó
közalkalmazottak juttatásainak szabályairól
szóló 25/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőoktatásban szerzett végzettség; a pályázó végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben
három évet meghaladó szakmai gyakorlat
megléte; a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Érd városára vonatkozó helyismeret;
városi közterület-fenntartás irányítása terén
szerzett tapasztalat; költségvetési szerv vezetése terén szerzett legalább ötéves szakmai
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: pályázó szakmai önéletrajza; az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó program; a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló
postai feladóvevény másolata; hozzájárulás a
pályázati anyagban foglalt személyes adatok
pályázati eljárással összefüggésben történő
kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy
a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati
anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek; pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; pályázó
nyilatkozata a pályázatának nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. február 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei

Jogú Város Polgármestere címére történő
megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 1.). A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/993018/2018, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. A pályázati kiírással
kapcsolatban további információt Horváth
Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője nyújt a 06-23-522-391-es
telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott
legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg; a megbízási
jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019.
január havi rendes ülése.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a vezetői megbízással
egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül
kikötésre.

ségvetési szervek gazdálkodásáért; tervezi,
szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény
szakmai és gazdasági működésének minden
területét; gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról.
Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint az annak végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet, illetve
az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
fenntartásában működő, a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyigazdasági feladatait ellátó költségvetési
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló
19/2009. (III.06.) önkormányzati rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés,
illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felsőoktatásban szerzett végzettség; a pályázó végzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben
három évet meghaladó szakmai gyakorlat
megléte; magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogvi-

szonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
költségvetési gazdálkodásban szerzett legalább ötéves szakmai tapasztalat; felsőoktatásban szerzett közgazdász, üzemgazdász
végzettség; államháztartási mérlegképes
könyvelői végzettség; KIRA program ismerete; Forrás SQL program ismerete; Magyar államkincstár által üzemeltetett KGR program
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó szakmai program; végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű
másolata; három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul; pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozóan; pályázó nyilatkozata a pályázatának nyilvános vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. január 1.
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 7.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot postai úton, a mellékletekkel együtt
három nyomtatott példányban Érd Megyei
Jogú Város Polgármestere címére (2030 Érd,
Alsó u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázat számát: 14/993022/2018, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”. A pályázati kiírással
kapcsolatban további információt Péterfia
Krisztina nyújt a 06-23-522-366-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázót a pályázati határidő lejártát követő
21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg; a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. december 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a vezetői megbízással
egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül
kikötésre.

A BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat („A” típusú pályázat);
vagy a 2018/2019. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizet-

tek; akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú
pályázat).
Az „A” típusú ösztöndíjat minden
pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx.

A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2018.
november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva mellékletekkel
együtt, kizárólag a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A benyújtás módjai: személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza fsz. Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton
Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda (2030
Érd, Alsó u. 1.) címre való megküldéssel.
A részletes pályázati kiírások és a kötelező melléklet letölthetőek: www.erd.
hu/FONTOS/Pályázatok, álláshirdetések
rovatból.
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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, Belső Ellenőrzési Csoport
intézményi belső ellenőr 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 1. pont.
Ellátandó feladatok: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 15. § (7) bek. a.) pontja alapján
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat három
költségvetési intézményének vezetői részére
megállapításokat és javaslatokat megfogalmazni a bizonyosságot adó ellenőrzések és/

vagy a tanácsadói tevékenység keretében; a
belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a
közfeladatok ellátását vizsgálni; a három intézménynél ellátni a belső ellenőrzési vezetői
feladatokat.
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 Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Az Érdi Szivárvány Óvoda

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. Törvény 20/a § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős – heti 40 óra.
Álláshelyek száma: 3 fő.
A munkavégzés helye: Meseház
Tagóvoda –2030 Érd, Gyula u. 33–37;
Erdőszéle Tagóvoda – 2030 Érd, Favágó
u. 63; Tusculanum Tagóvoda – 2030
Érd, Gárdonyi G. u. 1/b.
A munkakörhöz tartozó lényeges
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása, a 3–7 éves korú gyerekek
nevelése, fejlesztése nagyfokú gyerek-

szeretettel; együttműködő, pedagógiai
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollegákkal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.Tv., és a
326/2013(VIII.30.) Korm.rend. rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógusi végzettség; büntetlen
előélet; cselekvőképesség; magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: három hónapnál

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ, Időseket Ellátó Központ

szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 1 évig tartó 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 „Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, általános ápoló és asszisztens, szociális gondozó
ápoló OKJ; magyar állampolgárság; büntetlen
előélet; cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: szakmai önéletrajz, motivációs
levél; iskolai végzettséget igazoló 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.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet;
az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban
szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori,
pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési
szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői,
a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének
okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
végzettséget igazoló okirat másolata;
fényképes szakmai önéletrajz; a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló
okiratok másolata.
A munkakör betöltésének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Érdi
Szivárvány Óvoda címére (2030 Érd,
Hegesztő utca 2–8.) megküldésével. A
borítékon fel kell tüntetni: „óvodapedagógus”; személyesen Vincze Beáta
intézményvezető részére.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: intézményvezető döntése
alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 19.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 7. 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: 1/551/2018, valamint a
munkakör megnevezését: szociális gondozó és
ápoló; elektronikus úton Galambosné Póder
Mária részére a munkaugy@szocgond.hu email 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, amelyek hiánytalanul
kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt
feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 9.

költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági
vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés;
a pályázó szerepeljen az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban; költségvetési
szervnél szerzett legalább 2 éves ellenőrzési,
költségvetési, pénzügyi, számviteli szakmai
tapasztalat; felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások; vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási szakvizsga megléte; belső
ellenőri gyakorlat; önkormányzati költségvetési szervnél szerzett tapasztalat.
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; motivációs levél;
a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalására vonatkozóan;

pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. november 12.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajti Lászlóné
Belső Ellenőrzési csoportvezető nyújt, a 0623-522-320-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:
14/9930-24/2018., valamint a munkakör
megnevezését: intézményi belső ellenőr.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. november 11.
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.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Sebészet
asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: általános sebészeti szakrendelés asszisztensi feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés; járóbeteg-ellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Windows
NT/2000/XP; büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú
gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fodor Károlyné nyújt, a 0620-3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 4361/KSZK/2018, valamint a
munkakör megnevezését: asszisztens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 16.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény, Laboratórium

klinikai laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd,
Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: klinikai,
kémiai laboratórium munkarendjében vérvétel,
betegadatok kezelése, a vizsgálandó minták feldolgozása és technikai validálása; a laboratórium
informatikai rendszerének alkalmazása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés;
járóbeteg-ellátásban szerzett legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat; büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú
gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
november 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Fodor Károlyné nyújt, a 0620-3245-657-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény címére történő megküldésével
(2030 Érd, Felső utca 39-41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4362/KSZK/2018, valamint a munkakör
megnevezését: klinikai laboratóriumi asszisztens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 16.
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Közérdekű felhívás

A 2018. ÉVI, ŐSZI ZÖLD- ÉS BIOHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
az önkormányzati rendeletnek megfelelően 2018.
november 10. és 2018. december 15. között végzi el az
őszi zöld- és biohulladék gyűjtését.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot az ingatlantulajdonosok zsákban helyezzék az ingatlan elé az ütemterven feltüntetett
időpontban.
Az Önkormányzati rendelet értemében fél m3-nyi zöldhulladékot szállít el az ÉTH, ez 6 db 120 literes zsákot jelent. Ebben
az esetben a gyűjtés-szállítás ingyenes, azonban a zsákot az
ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
Amennyiben több zsákot kívánnak kitenni, lehetőség van
úgynevezett „zöld” zsákot vásárolni az ügyfélszolgálatunkon
bruttó 422 forintért, amely tartalmazza a gyűjtés-szállítás és
lerakás költségét is.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöldhulladékot helyezzenek el. A
zsákot ne kössék be, mert annak tartalmát szúrópróbaszerűen
ellenőrizzük. Amennyiben idegen anyagot találunk a zsákokban, úgy a teljes mennyiség elszállítását megtagadjuk. A
zöldhulladékot zsákosan szállítjuk el, s a zsákokat nem adjuk
vissza.
FONTOS!
A gyűjtést egy időben több helyszínen kezdjük meg,
ezért az ütemtervben feltüntetett kezdő napon reggel
7 órára kérjük kihelyezni a zsákokat az ingatlan elé.
A zöldjárat ideje alatt (2018. november 10-től 2018.
december 15-ig) a hulladékudvarba – az ÖK. rendeletnek megfelelően – beszállított lakossági zöldhulladékot nem számítjuk be az adott ingatlan éves (250 kg/
ingatlan/év) ingyenes beszállítási keretébe.
INFORMÁCIÓ:
ÉTH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata
2030 Érd, Diósdi u., 29.
E-mail: ugyfelszolgalat@eth-erd.hu
Telefon: 06-23-522-600

A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE

2018. november 10.
Aba u., Ábel u., Ádám u., Adél u., Ágnes u., Ágoston u., Ágota
u., Ajtony u., Ákos u., Aladár u., Alispán u., Álmos u., Alsó u.,
András u., Angyalka u., Anna u., Antal u., Antónia u., Ányos u.,
Apály u., Aranka u., Aranyos u., Arató u., Árpád u., Árva u., Attila u., Baján u., Balatoni u., Balázs u., Bálint u., Barca u., Barót
u., Béga u., Béke tér, Béla u., Bella u., Bendegúz u., Benedek
u., Berettyó u., Berezna u., Bernát u., Berta u., Bertalan u.,
Blanka u., Bodrog u., Bojtár u., Boldizsár u., Borbála u., Borona
u., Botond u., Budai út, Budafoki út, Bulcsú u., Cecília u., Csaba u., Csanád u., Csermely u., Csikós u., Csilla u., Csongor u.,
Csordás u., Csősz u., Dagály u., Dániel u., Dávid u., Demeter u.,
Dénes u., Dezső u., Diósdi út, Domonkos u., Dózsa Gy. u., Dráva
u., Duna u., Ede u., Edina u., Edit u., Edömér u., Eke köz, Elek
u., Elemér u., Ella u., Előd u., Elvira u., Emese u., Emil u., Emília
u., Emma u., Emőd u., Emőke u., Enikő u., Ér u., Erika u., Erna
u., Ernő u., Ervin u., Erzsébet u., Esküdt u., Eszter u., Etelka
u., Éva u., Felső u., Felügyelő u., Felvigyázó u., Fogalmazó u.,
Forrás tér, Fő út, Fürdő u., Galga u., Garam u., Gát u., Gereblye
köz, Gizella u., Gulyás u., Hajnalka u., Hamzsabég tér, Hanság
u., Harangvirág u., Harmat u., Hérics u., Hernád u., Homoród
u., Hortenzia u., Hortobágy u., Hosszú u., Hóvirág u., Ida u.,
Iglice u., Ikravirág u., Ildikó u., Ilona u., Infű u., Ipoly u., Irén

2018. december 1.
Áfonya u., Akácfa u., Almafa u., Alsóerdősor u., Alsóvölgyi
u., Árnyas u., Árvalányhaj u., Ászok u., Aszú u., Avar u.,
Badacsonyi u., Bajuszfű u., Bakator u., Barackfa u., Bazsarózsa
u., Begónia u., Beléndek u., Bem köz Benedek u., Berkenye u.,
Bikavér u., Bodzafa tér, Boglárka u., Bogyó u., Bojtorján u., Bokor u., Bokrétafa u., Bor u., Borbolya u., Boróka u., Borostyán
u., Buxus u., Burgundi u., Búzavirág u., Bükkfa u., Cédrusfa u.,
Ciklámen u., Citromfa u., Csap u., Csenkesz u., Cseresznyefa
u., Cserfa u., Cserje u., Csicsóka u., Csormolya u., Csorbóka u.,
Csopaki u., Dália u., Dercefű u., Dinka u., Diófa u., Donga u.,
Ébenfa u., Égerfa u., Eperfa u., Estike u., Ezerjó u., Facélia u.,
Fagyöngy u., Fátyolvirág u., Felsővölgyi u., Fenyőfa u., Fenyves
köz, Fodormenta u., Folyondár u., Furmint u., Fügefa u., Fűzfa
u., Galagonya u., Georgina u., Gesztenyefa u., Gladiolus u.,
Gledicsia u., Gyertyánfa u., Gyopár u., Gyömbér u., Gyöngyvirág u., Gyűszűvirág u., Haraszti u., Hársfa u., Hárslevelű u.,
Hordó u., Iparos u., Jávorfa u., Jegenyefa u., Juharfa u., Kádár
u., Kadarka u., Kályhás u., Kármentő u., Kárpitos u., Kéknyelű
u., Kéményseprő u., Kerékgyártó u., Köszméte u., Kovács u.,
Kökény u., Kőműves u., Kőrisfa u., Körtefa u., Köszörűs u., Kövező u., Lakatos u., Leányka u., Lonc u., Luc u., Lugas u., Mahagóni u., Makk u., Málna u., Mandula u., Mázoló u., Meggyfa
u., Mester u., Mogyorófa u., Moha u., Mókus u., Muskotály u.,
Must u., Műszerész u., Művezető u., Napszámos u., Narancsfa
u., Naspolya u., Nyárfa u., Nyírfa u., Nyomdász u., Olvasztár u.,
Oportó u., Otelló u., Öntő u., Ötvös u., Pezsgő u., Platánfa u.,
Rekettye u., Ribizke u., Rizling u., Sárfehér u., Saszla u., Siller
u., Simító u., Somfa u., Somlói u., Szamorodni u., Szedő u.,
Szénégető u., Szépilonka u., Szerelő u., Szigetelő u., Szilfa u.,
Szilvafa u., Szilváni u., Szőlő u Szövő u., Szürkebarát u., Takács
u., Tárnoki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Árvalányhaj u. között), Te2018. november 17.
kercselő u., Tetőfedő u., Tímár u., Tiszafa u., Toboz u., Tokaji u.,
Arany J. u., Bagoly köz, Bagoly u., Báthory I. u., Berzsenyi D. u., Tölgyfa u., Törköly u., Törökbálinti u., Tüske u., Ürmös u., Vájár
Bethlen G. u., Bibic u., Bíró u., Bölömbika u., Cankó u., Cinke u., Venyige u., Vésnök u., Vincellér u.
u., Csalogány u., Csér u., Csíz u., Csóka u., Damjanich J. u., Daru
u., Deák F. u., Délibáb u., Díjnok u., Dobó I. u., Ellenőr u., Elnök 2018. december 8.
u., Előadó u., Elöljáró u., Emil u., Ercsi út, Erkel F. u., Eszperantó Ács u., Aggteleki u., Ajnácskő u., Aknász u., Aradi u., Aradi u.,
tér, Fácán köz, Fácán u., Fecske u., Fehérvári út, Feketesas u., Aszfaltozó u., Asztalos u., Bádogos u., Bajcsy-Zs. u., Bakonyi
Ferenc u., Fogoly u., Fülemüle u., Fürj u., Gábor u., Gárdonyi G. u., Bányász u., Barlang u., Bérc u., Betonozó u., Bihari u., Biku., Gellért u., Gém u., Gépíró u., Gereben u., Gergely u., Géza szádi u., Bognár u., Borszéki u., Börzsönyi u., Brassói u., Buru., Gólya u., Gyakornok u., György u., Győző köz, Gyula u., Ha- koló u., Búvár u., Bükk u., Cserhalmi u., Cserhát u., Csigás u.,
ris u., Harkály u., Hattyú u., Héja u., Hírnök u., Hivatalnok u., Csillés u., Csiszoló u., Csobánci u., Csókakő u., Csúcs u., Csurgói
u., Daróci u., Darukezelő u., Debrői u., Detrekő u., Dévai u.,
Holló tér, Holló u., Huba u., Hunor u., Hunyadi J. u., Imre u.,
Dévényi u., Drégely u., Egervári u., Esztergályos u., Faragó u.,
Intéző u., Írnok u., István u., János u., Jegyző u., Jenő u., Jókai
Fátra u., Favágó u., Fazekas u., Felvinci u., Fényező u., Festő u.,
u., József tér, Kakukk u., Kálmán u., Kanári u., Kánya u., Károly
Firtos u., Fogarasi u., Földmérő u., Földmunkás u., Fraknó u.,
u., Karvaly u., Kelemen u., Kende u., Képviselő u., Keselyű u.,
Fűtó u., Fuvaros u., Füleki u., Fűrészelő u., Füzérvári u., Gépész
Keve u., Kócsag u., Kond u., Koppány u., Kossuth L. u., Könyu., Hargitai u., Hegesztő u., Hegyalja u., Iglói u., Írottkő u., Kavelő u., Könyves K. u., László u., Liszt F. u., Lóránd u., Madách
lotaszegi út, Kárpáti u., Kassai u., Késmárki u., Kolozsvári u.,
I. u., Martinovics I. u., Mátyás K. u., Mérnök u., Mikes K. u., Komáromi u., Komlói u., Körmöci u., Korompai u., Korponai u.,
Miklós u., Mikszáth K. u., Munkácsy M. u., Nagy L. u., Orvos Kőhalmi u., Kőszegi u., Krasznahorkai u., Kubikos u., Liptói u.,
u., Ölyv u., Pacsirta u., Pál u., Papagáj u., Páva u., Pelikán u., Lőcsei u., Mátra u., Mecseki u., Murányi u., Naszályi u., NógráPéter u., Petőfi S. u., Pintyőke u., Rákóczi F. u., Riminyáki út di u., Orom u., Radnai u., Regéci u., Retyezáti u., Rozsnyói u.,
Ruca u., Sándor u., Sárgarigó u., Sas u., Seregély u., Sirály u., Salgói u., Selmeci u., Somogyvári u., Somoskő u., Sóskúti u.,
Sólyom u., Stiglinc u., Szajkó u., Szalonka u., Szárcsa u., Szarka Szendrői u., Szigetvári u., Sziklás u., Szirtes u., Szovátai u., Táru., Szent István u., Szent László tér, Taksony u., Tanár u., Ta- noki u. (a Bajcsy-Zs. u. és a Kolozsvári u. között), Tátra u., Tenácsos u., Technikus u., Tervező u., Thököly I. u., Tisztviselő u., mesvári u., Tömösi u., Tordai u., Torockói u., Törcsvári u., TrenTitkár u., Tolmács u., Tollnok u., Tompa u., Tó u., Töhötöm u., cséni u., Tusnádi u., Ungvári u., Üveges u., Vereckei u., Vihorláti
Tudós u., Turul u., Túzok u., Ügyész u., Ügyvivő u., Vadkacsa u., Visegrádi u., Vízmosás u., Zengő u., Zilahi u., Zólyomi u.
u., Vadlúd u., Varjú u., Velencei út, Vércse u., Vince u., Vöcsök
ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
u., Vörösmarty M. u., Zámori u., Zoltán u., Zrínyi M. u., Zsolt u.
u., Irma u., Iskola köz, Iszalag u., Izabella u., Izsóp u., Jácint u.,
Janka u., Járom u., Jázmin u., Johanna u., Jolán u., József A. u.,
Judit u., Juhász u., Júlia u., Jusztina u., Kakukkfű u., Kaktusz
u., Kakukkhegyi u., Kálvária u., Kálvin tér, Kamilla u., Kanász
köz, Kankalin u., Kantár köz, Kapa köz, Kapos u., Karolina út,
Kastély u., Kasza köz, Katalin u., Kengyel köz, Kerék u., Kerka
u., Kerülő u., Keserűfű u., Keskeny u., Kinga u., Kis-duna u.,
Klára u., Kocsi köz, Kodály u., Komócsin u., Kondás u., Kornélia
u., Koronafürt u., Korond u., Kökörcsin u., Körös u., Kötél köz,
Kövirózsa u., Krisztina u., Kutyavári u., Küküllő u., Külső Római
út, Laborc u., Lajta u., Lakótelep, Láp u., Lapály u., Latorca u.,
Lendva u., Ligetszépe u., Liliom u., Lótusz u., Magda u., Malvin
u., Mályva u., Marcal u., Marcella u., Margaréta u., Margit u.,
Mária u., Maros u., Márta u., Matild u., Mecset u., Mécsvirág
u., Meder u., Melánia u., Mély u., Meredek u., Molnár u., Morva u., Mura u., Muskátli u., Nádas u., Napvirág u., Nárcisz u.,
Natália u., Nefelejcs u., Néra u., Nóra u., Nőszirom u., Nyárád
u., Nyereg köz, Nyitra u., Olt u., Ondova u., Orchidea u., Orgona
u., Őszirózsa u., Pásztor köz, Patak u., Pemetefű u., Pipacs u.,
Piroska u., Poprád u., Porcsinrózsa u., Puszpáng u., Rába u.,
Rábca u., Rákos u., Rebarbara u., Repkény u., Rezeda u., Ricinus u., Rima u., Riminyáki u., Római út, Rózsa u., Rövid u., Sajó
u., Sárd u., Sárrét u., Sárvíz u., Sás u., Sebes u., Séd u., Sió u.,
Sugár út, Sulák u., Sulák köz, Szalajka u., Szamos u., Szántó u.,
Szapári köz, Szarkaláb u., Száva u., Szegfű u., Széles u., Szent
Mihály tér, Szilvia u., Szinva u., Talabor u., Tállya u., Tápió u.,
Tarcal u., Tárcsa köz, Tarna u., Temes u., Temető u., Terasz u.,
Teréz u., Tétényi u., Tisza u., Topoly u., Töltés u., Tulipán u., Túr
u., Túróc u., Ung u., Vág u., Vető u., Viola u., Visó u., Zagyva u.,
Zala u., Zápor u., Zuhatag u., Zsil u., Zsilip u., Zsitva u.
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hetőség van. Gyakori
ugyanis, hogy a más, távolabbi településeken élő rokonoknak csak ilyenkor jut
módjuk ezt elintézni. Nyerki Dóra lapunknak elmondta: a lejárt sírhelyekről már
nyár elején értesítették a
hozzátartozókat, így az Érden, illetve a környéken
élőknek volt módjuk, idejük
ennek rendezésére. Természetesen felkészültek a nagyobb forgalomra: két kolléganő várja a hosszabbítást, megváltást intézőket.
– Sajnos, sokan vannak,
akik nem élnek a lehetőséggel – nem foglalkoznak az
értesítéssel vagy az – aktuális cím hiányában – el sem
jut a címzetthez. Ezért az
érintett sírokra is kihelyezzük a tájékoztatást. Vannak
olyanok, akik ezeket átragasztják más sírokra, sok
kellemetlenséget, bosszúságot okozva nemcsak a temetőgondnokságnak, hanem
azoknak is, akik ezeket az
értesítőket a hozzátartozóik
sírján megtalálják. Sajnos,
tizenhétezer sírnál nem tudunk erre megfelelőképp
odafigyelni, ezért kérjük,
akik ilyesmit tapasztalnak,
ne ijedjenek meg, ne boszszankodjanak feleslegesen,
hanem jöjjenek be az irodára, egyeztessék le az adataikat – zárta szavait a részlegvezető.
n ÁdÁm Katalin

Az építkezés tavaly augusztusban kezdődött, idén
ősszel pedig befejeződött; a
műszaki átadást október közepén tartották. Pár napra rá

A tornacsarnok két részre osztható, így több osztály is sportolhat bent egyszerre
Takácsné Tóth Noémi iskolaigazgatóval bejártuk a még
üres épületet, ahová az őszi
szünet után költözhetnek be a
gyerekek. Addigra megérkeznek a bútorok is, hiszen az új
szárnyat új eszközökkel szerelik fel.
Az intézménynek nég y
szintje van. A földszinten kapott helyet a hatszáz négyzetméter alapterületű, tíz méter
magas, minden felszereléssel
ellátott tornacsarnok – amely
két részre osztható, így több
osztály is sportolhat bent egyszerre –, valamint az orvosi

Ingyenes nyelvtanfolyamok
Angol és német nyelvi képzés indul az Érdi Szakképzési
Centrum (ÉSZC) intézményeiben, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett VEKOP-8.5.1-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése című pályázat keretében.
Az európai uniós fejlesztési forrás bevonásával és tagállami hozzájárulással megvalósuló program célja, hogy
a 16 évnél idősebb, 65 évnél
fiatalabb, legfeljebb középfokú képesítéssel rendelkező,
munkaképes korú lakosság
nyelvtudását fejlessze. A
program kiemelten fókuszál
a tizenhat évnél idősebb, a
szakképzésben részt vevő
tanulókra – tudtuk meg Mészáros Balázstól, az ÉSZC
oktatási és felnőttképzési
szakmai vezetőjétől.
Az ÉSZC mind a hat intézményében elindul ez a

projekt, és 36 hónapig tart
majd; ebben az időszakban
több mint kétezer főt szeretnének bevonni az összes
érintett településen. A projekt keretében angol és német nyelven indulnak tanfolyamok, A1, A2, B1, B2 szinten, azaz az alapfoktól a
középfokú nyelvvizsga előkészítéséig. A programnak
nem célja és nem kimenete
a középfokú nyelvvizsga;
egy-egy négy hónapos tanfolyam a Centrum által kiadott tanúsítvánnyal zárul.
A résztvevők heti kétszer
négy tanórában – egy tan-

szoba, a szertár és az öltözők.
Az első emeleten helyezték el
a száznegyven férőhelyes
ebédlőt, a melegítőkonyhával,
a másodikon pedig a négy

majd – tudtuk meg az igazgatónőtől, aki elmondta azt is:
egyes tárgyakat – informatika, természettudományok – a
régi épületben lévő szaktantermekben oktatnak majd a
gimnazistáknak. Ezek a termek is teljesen megújultak,
hiszen amellett, hogy felépítették az új szárnyat, a régit is
teljes egészében modernizál-

óra negyvenöt perc –, munkaidő után, azaz délután
négy órától járhatnak az
angol-, illetve németórákra,
amelyeket a szakiskolák
nyelvszakos tanárai vezetnek majd.
A nyelvtanfolyamokat a
felnőttképzés keretében
tartják, egy-egy csoport 14
fővel indul. A jelentkezőknek
nyelvet és képzési szintet
kell választaniuk. A jelentkezési lap beküldését követően tudásfelmérő tesztet írnak, ennek eredményétől
függ, melyik csoportba kerülnek majd. A tanfolyam
ing yenes; eg yébként 120
ezer forintba kerülne. A
résztvevőkkel felnőttképzési
szerződést kötnek; ez azt jelenti, hogy a lemorzsolódóknak meg kell fizetniük azo-

tantermet, ahol a gimnazisták tanulnak majd, míg a legfelső, harmadik emeleten a
gépészet kapott helyet. Természetesen mosdókat és a
takarítóeszközök tárolására
szolgáló helyiségeket is kialakítottak az akadálymentes,
lifttel ellátott épületben.
Az udvaron, az iskola háta
mögött szabadtéri sportpályát létesítettek, reflektorokkal, lelátókkal, az épület oldala mentén pedig a gimnazisták kényelmét szolgáló pihenőpadokat helyeztek el. A diákokat biciklitároló is várja

ták: a KEHOP-pályázat keretében megvalósított 2017-es
energetikai korszerűsítést –
homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere – 2018-ban a tető
cseréje, teljes gépészeti felújítás, burkolatcsere, illetve tanterembővítés követte.
Mint Takácsné Tóth Noémi
hangsúlyozta: az iskola fenntartójának és nevelőtestületének kiemelten fontos, hogy
minden feltétel adott legyen
ahhoz, hogy az intézmény
szakmai színvonala magas
legyen.

kat az órákat, amelyeken
részt vettek.
– A tanfolyam elsősorban
a szakképzésben részt vevő
tanulóknak szól, így a tagintézményekben – a Kós szakképző iskolában is – alakultak már csoportok, de a lehetőséget meghirdetjük a „külsősöknek” is. A felhívást az
ÉSZC, illetve a Kós iskola és
a többi tagintézményünk
honlapján október végén jelentetjük meg, az online jelentkezési lappal együtt, a
képzésre ugyanis csak online lehet jelentkezni. Elképzeléseink szerint november
közepétől indulhatnak a csoportok – mondta Mészáros
Balázs, hozzátéve: van olyan
csoport, ahol már be is telt a
létszám, és ott korábban is
elkezdődhet az oktatás. Ha
valaki nem fér be a tudásszintjének megfelelő csoportba, ne keseredjen el: a

tanfolyamok nég yhavonta
újraindulnak.
A pályázat eg yébként
nemcsak a tanulni vágyóknak, hanem a tanároknak is
jó lehetőség, ugyanis a résztvevők számára rendszeresen tartanak majd szakmai
összejöveteleket. Létrehoznak egy honlapot is, amely
az internetes tanulást – elearning – segíti elő, tesztekkel, hangzóanyagokkal, ennek a fejlesztése is megkezdődött. Az oktatásban részt
vevők természetesen ingyenesen használhatják majd
ezt a felületet.
Érdemes megemlíteni: ez
a nyelvtanulási program
Pest megyében öt fővárosi és
három megyei szakképzési
centrumot érint, de a megyén kívüli centrumok is pályáztak, így országszerte
számos ponton elindulnak
ősszel a képzések. n ÁdÁm K.

nQ-áká-

A boldogság tanítható, és tanítani is kell – erre jött rá a
Jobb Veled a Világ Alapítvány, akik az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Intézetével közösen kidolgoztak egy
módszertant, amiben boldogságórák keretében taníthatják meg a pedagógusok óvodáskortól egészen érettségiig a gyerekeknek és fiataloknak a boldogságra való
képességet. Munkatársunk az Érdi Bolyai János Általános Iskola boldogságórájára látogatott el.
Paraszthy Ildikó, az
Érdi Bolyai János Általános
Iskola pedagógusa vezette
be a boldogságórákat az iskolában tavaly a saját osztályában. Azóta az iskola
idén már másodjára nyerte
el a Boldog Iskola címet, és
minden tagozaton tanítják
már a pedagógusok a boldogságot legalább egy-egy
osztályban.
– Azt gondolom, hog y
minden iskolában nag y
szükség van erre a hiánypótló programra, méghozzá
azért, mert a gyermekek
lelki jóllétével foglalkozik.
A mindennapos testneveléssel a g yerekek testi
egészségét biztosítjuk, az
oktató tevékenységgel a
szellemi táplálékot is megkapják tőlünk, és persze va-

lamennyire foglalkozunk a
gyermekek lelkével is, de ez
nem annyira tudatosan működik. Ezen változtatnak
nagymértékben a boldogságórák – mondja Paraszthy Ildikó.
A program mögött komoly
szakmai háttér áll, a módszertant a pozitív pszichológia eredményeit és technikáit felhasználva dolgozták
ki az ELTE pedagógusai és
pszichológusai, akik abból
indultak ki, hogy két fontos
tényező befolyásolja jelentősen a boldogságszintünket: a boldogságteremtő képesség – azoknak a technikáknak, stratégiáknak a
fejlettségi szintje, amikkel
pozitív élményállapotba
hozhatjuk magunkat – és a
stresszkezelés hatékonysá-

A táncot és az éneket mindenki nagyon szereti
ga. A jó hír az, hogy mindkettő tanulható.
A boldogságórák keretében a diákok játékos feladatokkal eg yénileg, páros
vagy csoportos munkában
ismerkednek meg a hála, a
megbocsátás, az optimizmus gyakorlásával, a kapcsolatok ápolásával, boldogító jó cselekedetekkel, célok kitűzésével és elérésével, különböző megküzdési
stratégiákkal, az apró örömök élvezetével és a fenn-

jelentkezését várjuk 2 műszakos álláslehetőségre.

Munkavégzés helye: Budaörs, ingyenes céges buszjárat
Érdről és Budapestről
Bérezés nettó 170-200.000 Ft között pozíciótól függően
+ Targoncaképzési lehetőség.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a budapest@adecco.hu
email címen a pozíció megjelölésével!

Nálunk mindenki
megtalálja a számítását.
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azért, mert az itt tanultakat
felhasználva le tudja küzdeni az idegességét, mást kikapcsol, megint más a relaxálást és a zenét szereti a
legjobban az órából. Utóbbit
eg yáltalán nem unják a
g yerekek, ahog y Hanna
meséli, a relaxálás számára olyan, mint egy fürdő,
csak éppen a lelke fürdik
ilyenkor, nem a teste. Abban azonban mind egyetértenek, hogy nagyon szeretik a boldogságórát. n JANOÉ

Raktári áruösszekészítő operátorok
és targoncavezetők

Bővülünk, fejlődünk,
munkatársakat keresünk!
Magyarországon 1995 óta meghatározó szerepet betöltő
kávé – üdítőital – snack automaták üzemeltetésével foglalkozó
vállalatnál végbemenő dinamikus fejlődés miatt agilis,
elkötelezett munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

tartható boldogság fogalmával. Az órák célja, hogy
meg változtassa a negatív
gondolkodásmódot, és a tanulásban eg y optimista
hozzáállást alakítson ki a
diákok körében, de foglalkozik a tanárok jól-létével
is, és igyekszik valamilyen
formában a szülőket is bevonni a programba.
Ottjártunkkor a 4/c diákjai egymás szavába vágva
mesélték, ki és miért szereti
a boldogságórákat. Van, aki

221313

Az Ercsi úti temető november 1-jétől 4-éig gyalogosan 7-től 20 óráig, gépjárművel 8-tól 17 óráig látogatható. Autóval csak a mozgáskorlátozottak, illetve az
őket szállító járművek hajthatnak be a kapun, a fokozott balesetveszély miatt.
A temetőgondnoki iroda
november 1–3-án reggel
nyolctól este nyolcig, november 4-én, vasárnap,
reggel nyolctól délután négyig tart nyitva. (A pénztár
fél órával hamarabb zár.)
– A hosszú hétvégén erősen megnövekedett forgalomra számítunk. Rendőrök,
polgárőrök, közterület-felügyelők vigyáznak majd a
biztonságra és a temető
rendjének betartására –
mondta lapunknak Nyerki
Dóra, az ÉKFI részlegvezetője.
– Kérjük a látogatókat,
figyeljenek oda egymásra,
tartsák tiszteletben, hogy
ide mindenki azért jön,
hogy lerója kegyeletét. Mivel nagy lesz a forgalom,
vigyázzunk értékeinkre, ne
hagyjunk a síron, illetve a
környékén őrizetlenül táskát, pénztárcát, mobiltelefont – hívta fel a figyelmet a
részlegvezető.
A temetőgondnokságon
ilyenkor a sírhelyhosszabbítással, újraváltással kapcsolatos ügyintézésre is le-

Pár nap, és megtelik élettel a Marianum iskola új, Edit
utcai épülete. Az 1664 négyzetméteres új szárny a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye beruházási tervének köszönhetően 2017–18-ban épült fel a régi intézmény
szomszédságában.

Boldogságórák kezdőknek
és haladóknak

Automata töltő
Beszerző, készletgazdálkodó
Elektronikai műszerész
Szerviz technikus
Betanított szerelő
Konyhai kisegítő

Amit kínálunk:
H Stabil, hosszú távú munkahely
H Versenyképes jövedelem
H Dinamikus csapatban
H Szakmai fejlődés lehetősége
H Díjmentes betanítás és képzés
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Küldje el jelentkezését a logisztika@vendomat.hu címre.

223376

Mindenszentek idején változik az Ercsi úti köztemető
nyitvatartása, a temetőgondnoki iroda pedig a hosszú
hétvégén is várja a lejárt sírhelyeket megváltani szándékozókat.

Költözés az őszi szünet után
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223689

Hosszabb temetői nyitvatartás

helyi érték

Pályakezdők jelentkezését is szívesen fogadjuk.
Jelentkezését az info@ledblade.com
e-mail címre várjuk.

raktárvezetőt
keres

a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.
Számítógép irodai szintű ismerete (Word,
Excel, Outlook, stb.) és alkatrészek ismerete
elvárás, angol nyelv előnyt jelent.

Előny:
• AS 400 program ismerete

Jelentkezni Hegedűs Andor
beszerzési vezetőnél lehet az
alábbi elérhetőségeken
hegedus.andor@homm.hu
vagy 36-20-334-4060

*21649*

ÁLLÁST KÍNÁL
Élhajlító és árukiadó munkatársat
keresünk. Önéletrajzokat várjuk az
iroda@martonacel.hu e-mail címre.

*20098*

JÁRmű

Álláslehetőség Érden

A Konténer Hungária Kft. keres:

AUTÓFELVÁSÁRLÁS

Lakatos munkatársat

AzonnAli készpénzfizetéssel!

– szakmai végzettséggel és tapasztalattal

t: 06-30-682-1390

Amit kínálunk:

SzOLgÁLTATÁS

*20481*

versenyképes juttatási csomag,
hosszú távú, stabil munkalehetőség,
Amit keresünk:
precíz munkavégzés, megbízhatóság
Munkavégzés helye: Konténer Hungária Kft. 2030 Érd, Fiastyúk u. 7.
Küldje el önéletrajzát az allas@kontener.hu email címre vagy jelentkezzen
telefonon a 061/200 8703 számon, munkanapokon 9 és 17 óra között.

Érdi telephelyű kft keres rajzot ismerő, önállóan dolgozni tudó kőműveseket, segédmunkásokat. Szállás biztosított. Kimagasló bérezés! Tel.: 0670-3925535
Józanéletű, jó fizikumú férfi munkatársat keresünk temetkezési munkakörbe. Tel.: 06-30-5100590

TV-JAVÍTÁS
HELYSZÍNEN

*22816*

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

T: 06-20-991-3405
Kováts Miklós

Kárpitos szakembert keresünk érdi munkahelyre. 06-30-98-96-047,
info@kreativotthon.hu, www.kreativotthon.hu

191711

*14886*

Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

OKTATÁS

RAKTÁROS

munkatársat keresünk
targoncavezetői engedéllyel,
teljes munkaidőre.
B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat
a zsindelybolt@t-online.hu
címre várjuk.

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

Törökbálinti telephelyre keresünk
hulladék szelektálásra rakodókat.
Munkabér: 1200 Ft/óra.
06-20/934-6354

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók novemberben 30-50%-os kedvezménnyel. Nyugdíjasoknak +10%
kedvezmény! 06-70-676-7722.
*22879*

Kertépítés-tervezés,

Tyúk 500 Ft/db (háztáji, máciusi), búza 5000 Ft/mázsa. 06-30-241-7729

23/366-154, 06-20/442- 14-07

ÁLLAT

*19151*

felújítás, térburkolat, járdák,
kocsibeállók, kerítések
építését vállalom.
Duguláselhárítás non-stop,

KözLEméNy

300 000 Ft

Stresszoldás, depresszió/pánik kezelése felnőtteknek, gyerekeknek!
Talpmasszázs, köpölyözés. Érd, Balatoni út 18. 06-30-9962549

*19732*

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391

*11326*

a megtalálónak!

SzéPSég, EgéSzSég

Mosógép, mosogatógép,
szárítógép javítása garanciával.
Hétvégén is!

173047

Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óráig
a +36/30/944-8132
telefonszámon.

Mérlegképes könyvelő társulna
könyvelői vállalkozáshoz. 06-20-5606960

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

Érden szabolcsi szakember vállal fa
és veszélyes fák szakszerű kivágását, tuják visszavágását, sövényvágást, zöldhulladék elszállítással. 0620-312-7676

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

165958

Autóbuszok üzemeltetésével foglalkozó kft.
alkatrész raktárába

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet
az alábbi elérhetőségeken:
katai.zoltan@homm.hu
tel: 36-20-2369011

*20213*

ÉRDI GYORSSZERVIZ

NöVéNy

220496

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

Jelentkezni Kátai Zoltán
műszaki vezetőnél lehet az
alábbi elérhetőségeken
katai.zoltan@homm.hu
vagy 36-20-236-9011

C kategóriás jogosítvánnyal
belföldi munkavégzésre, multiliftes
konténer szállító autóra.

Fizetésképtelenségi eljárásokban jelentős tapasztalatot szerzett közgazdász munkát vállal. 06-20-560-6960

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat.
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés.
(Targonca kezelői jogosítvány előny.)

171568

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

sofőröket,

221869

Az állás betöltésének
feltételei
• legalább középfokú
végzettség
• Budaörs, vagy közeli
lakóhely
• Office alkalmazások
magas szintű ismerete

2016.06.15. 10:54:12

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában
jártas karosszérialakatosokat keresünk
a XI. kerületbe azonnali kezdéssel.
Karosszérialakatos végzettség szükséges.

165245

munkatársat keres Budaörsre!

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

keres.
Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.
Névtelen-1 1

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában
jártas autóvillamossági szerelőket keresünk
a XI kerületbe azonnali kezdéssel.
Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai
műszerész végzettség szükséges.

198848

raktárosokat

keresünk!

ÁLLÁST KERES
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Műanyag nyílászárók,
redőny és szúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény
Redőny- és ablakjavítás.

194175

Munkavégzés helye:
• 2049 Diósd, Ipar utca 28.

ÉRTÉKESÍTÉSI
ASSZISZTENS

karosszérialakatosokat

Dinamikusan fejlődő logisztikai cég
keres megbízható

181624

Amit kínálunk:
• kényelmes, modern munkakörülmények és
eszközök
• fix munkaidő
• hosszú távú perspektíva

223939

Az Ön profilja:
• önálló, igényes munkavégzés
• konstruktív hozzáállás – ha ötlet van a
produktívabb, kényelmesebb munkavégzésre,
örömmel valósítjuk meg
• csapatszellem, terhelhetőség

(Érd-Parkváros)

Nettó 250-300 ezer Ft-os fizetéssel

223799

Feladatkör:
• LED-es rendezvénytechnikai megjelenítők
összeszerelése, garanciális javítása
• a gyártáshoz szükséges kézi és gépi feladatok
(forrasztás, összeszerelés, mechanikai munka –
vágás, fúrás) ellátása

Épületgépész szakkereskedés

201261

LED-es rendezvénytechnikai megjelenítők
gyártásához keressük talpraesett munkatársunkat

A MAPEI Kft.

224399

GYÁRTÓCSAPATUNK BŐVÜL!

Autóvillamossági szerelőket keresünk
nettó 300-350 ezer Ft fizetéssel!

220043

168134

apróhirdetés

164057

20 | 2018. október 31. | hirdetés

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék!

*06391*

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

202722

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

Driving Mobile Media Innovation

Driving Mobile Media Innovation

Méretre, garanciával

212668

PaPucsok,

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

164255

klumPák

ANTIKVITÁS

216223

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás

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

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes fakivágás, kertrendezés! Kézi és gépi
földmunkavégzés! Kisebb épületek
bontása! 06-30-523-4539

06-20-525-1211
Csókás vízvezeték-szerelő

Szerelések, javítások
Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés!

06-30/2411-343
VEgyES

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok,
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 tonnás tgk., billencs, ponyvás, autómentő. 06-20/432-7087.
*90350*

Vásárolnék használt szerszámokat:
hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídialapkát, villáskulcsot, szőlődarálót és
prést stb. T:06-30-242-8413, 06-30193-5354

Mindenféle ács/kőműves munkákat, kémények-kerítések építését, lapostető szigeteléseket vállalok. 0630/571-97-43, 06-20-214-9640

50-es, 60-as, 70-es évekből bútorokat és kiegészítő dísztárgyakat vásárolok! 06-70-2825381

*72843*

További információ:

2051 Biatorbágy, Vendel Park, Budai utca 1.

Munkavédelem
Munkaruházat

LOMTALANÍTÁS A-Z-IG!

VÁLLALKOzÁS

T: 06-20/288-5148

06 23 534 111

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

HAGYATÉKOT, FESTMÉNYEKET, RÉGI
Redőny javítás s.O.s.! BÚTOROKAT, PORCELÁN, BRONZ, RÉZ
Barna Zoltán, Érd, Papagáj u. 12.
ÉS EZÜSTÖT, CSILLÁRT, RÉGI ÓRÁKAT,
t: 06-23-368-016, 06-20-942-9676
SZŐNYEGET, KITÜNTETÉSEKET, RÉGI
www.erdiredony.hu
PÉNZEKET, KÖNYVEKET, STB. VÁSÁROLOK.

Átlagosan elérhetõ bruttó jövedelem: 340 000 Ft

 Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége
Ha felkeltettük érdeklődését,
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben.
artec systems Hungaria Kft.
Tel: +36 (23) 428-337
E-Mail: produktion@artec-systems.eu

napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak

Bérfejlesztést hajtottunk végre 2018. 10. 01-tõl
Kiemelkedõen magas, 70%-os mûszakpótlék
Tervezhetõ munkaidõ beosztás 2 havi
munkaidõkeretben
Évente kétszer teljesítmény bónuszt fizetünk
Ingyenes SZÁLLÁS és BUSZJÁRAT biztosítása
Belépését külön BÓNUSSZAL jutalmazzuk!

165300

 Az Ön profilja:
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

REdőNy

Redőny
sZúnyOgháló

... és hogy miért érdemes minket választani?

Feltételek:
> folyamatos 6/2-es mûszakrend vállalása <
> sikeres felvételi teszt <
> kiváló látás <

190455

220985

 Az Ön feladatai:
ū Kábel- és csatlakozórendszerek
összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és –összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū Címkézés és csomagolás

168839

SZERELÉS, CENTRÍROZÁS.

164210

Női munkavállalót keresünk
kábelkonfekció gyártására

06-20-4467587

Legyen Ön is SMT GÉPKEZELÕ!

213574

Önéletrajzok leadása : e-mail@schako.hu

220538

Törökbálinton, német tulajdonú légtechnikai berendezéseket
gyártó cég keres lakatos, vagy műszaki végzettségű
kollégákat a gyártási részleg bővítésére. Azok jelentkezését
várjuk, akik szívesen dolgoznának egy fiatalos vidám lendületes
csapatban. Tapasztalattal rendelkezők és kezdők jelentkezésére
is számítunk, fizetés megegyezés szerint!

223741

JELENTKEZZEN MOST!

168839

181095

TÉLiGUMi-AKCiÓ!
Október 22-én Érdről, a Kont
utcából eltűnt Sziszi, a 13 éves
vesebeteg sziámi ivartalanított
kandúr cicám. Barátságos
természetű, fóka barna színű,
kék szemű macska. Chippel
rendelkezik. Nagyon hiányzik,
ezért kérem segítsen megtalálni!

Ismerje meg, milyen egy gyártóvállalatnál dolgozni!

*75836*

*20693*

*01541*
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Három arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet szereztek az érdi akrobatikus tornászok a Batthyány Sportiskolai Általános Iskolában az Érdi Torna Club által
rendezett pontszerző viadalon, az ÉTC Kupán.
A rendező Érdi Torna Club
tíz egységgel és egy manó
korosztályú versenyzővel,
az Érdi Shaolin Wushu és
Sportakrobatikai Sportegyesület négy formációval
indult el az ÉTC Kupán.
A manók között az ÉTC növendéke, Horváth Hanna
nyakába került az aranyérem, míg az újonc vegyes párosok között ezen a versenyen
debütáló Verbinyecz Dániel
és Szloszjár Ajsa kettőse is a
dobogó tetejére állhatott.
Az újoncok között Kovács
Kíra és Dávid Fruzsina
kettőse ezüstérmes, míg Katona Lilla és Csurgai Jázmin párosa bronzérmes lett.
A gyermek korosztályban
a vegyes párosoknál Balogh
Máté és Töpler Natasa párosa végzett az élen, megelőzve a szintén érdi Schuman Máté–Csákány-Csáfordi Míra duót, míg a lányoknál Tari Gabriella és
Hidvégi Kinga a hatodik
helyet szerezte meg.

A hármasoknál Mák Virág, Pelczel-Nagy Eszter és
Mezei Boglárka a hetedik, az
ugyancsak első versenyén
részt vevő Nagy Réka, Pohly
Jována és Purgel Hanna a
tizenegyedik helyen végzett.
A youth korosztályban
Koszta Melinda, Krausz Kitti és Gerzanics Csenge hatodikként zárt, míg a legnagyobbaknál, a 11–16 évesek
között Kis Vanda, Balogh
Dorka és Sárdi Borbála
nyakába ezüstérem került.
Az ÉSWS SE-nek az
újonc hármasa, Srágli Laurával, Privitzky Tamarával és Kocsi Lizával második helyen végzett, míg a
ketteseknél Mák Tímea és
Érdi Zenina negyedik lett,
ahogy a gyermekeknél Palásthy Emese és Judák
Rebeka is. A hármasok versenyében pedig Pék-Molnár Lilien, Bíró Borbála
és Judák Rebeka a tizedik
helyet szerezte meg.
QQ-débé-

Fegyelmezett örömfoci
Remek játékkal 3–0-s győzelmet aratott hazai környezetben a Pápai Perutz
FC ellen az Érdi VSE az NB
III Nyugati csoportjának
12. fordulójában.
Kiegyenlítetten kezdődött
a mérkőzés, az érdiek ugyan
jóval többet birtokolták a
labdát, mint pápai ellenfelük, de Ország Péter néhány
jobb oldali beadását leszámítva Sánta András kapuja
nem forgott veszélyben.
Aztán a 21. percben egy
ígéretes érdi támadás után
Gera Dáviddal szemben a
tizenhatoson belül szabálytalankodtak a vendégvédők,
a megítélt büntetőből pedig
Melczer Vilmos megszerezte
a vezetést az érdieknek (1–0).
Innentől kezdve sorra jöttek a hazai helyzetek, de
ezek rendre kimaradtak,
míg a vendégek nem tudták
megtartani a labdát, s ezáltal nem jutottak el az érdi
kapuig sem. A játékrész utolsó támadásaként balról indított akciót a házigazda,
amely után Melczer Vilmos
beadására üresen érkezett a
hosszún Koós Gábor, aki
nem hibázott és a kapuba
bombázott (2–0).
A fordulás után ugyan a
vendégeknek is volt két szabadrúgásuk, amiből veszélyeztethettek volna, ehelyett

32–26-ra legyőzte az Alba Fehérvár KC-t az ÉRD a női
kézilabda NB I hetedik körében. Szabó Edina együttese
az ÉRD Arénában Krpezs-Slezák Katarina és Kiss Nikolett vezetésével múlta felül Fejér megyei riválisát.

Melczer Vilmosék simán behúzták a meccset
viszont Kertész Ferenc kirúgása után a labda átpattant
a pápai védőn, amely így lett
jó Mojzer Györgynek, aki
nem hibázta el a ziccert, a
labdát a léc alá vágva növelte a hazai előnyt (3–0).
A folytatásban a vendégek
is igyekeztek felpörögni, de
épp emiatt kinyíltak, s több
lehetősége is akadt az érdieknek: Melczer szerezhette
volna meg egymaga második, csapata negyedik gólját,
de csak a keresztlécet találta el.
Az utolsó húsz percben
ugyan a pápaiak hajtottak a
szépítésért, de az ezúttal jól
működő érdi védekezést nem

ÉRDI VSE–PÁPAI PERUTZ FC 3–0 (2–0)

Balogh Dorka (j), Kis Vanda (b) és Sárdi Borbála hármasa ezüstérmes lett a hazai viadalon

Nehéz kezdés,
remek végjáték

Érd, 200 néző. V: Takács Ryan Lee (Király Zsolt, Ország Péter)
Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki (Bogdán, 70.), Pallagi, Németh
G. V. – Koós, Kónya, Melczer – Kelemen (Pintér N., 65.), Mojzer, Gera
D. (Balázsovics, 81.). Vezetőedző: Limperger Zsolt. Gól: Melczer (22.
– tizenegyesből), Koós (45.), Mojzer (48.)

(Fotó: Balogh István)

tudták feltörni, így Limperger Zsolt csapata 3–0-s győzelmet aratott.
– Az utóbbi hetekben, hónapokban rengeteg gólt kaptunk. Bízom benne, hogy ez
mától megfordul. Remélem,
Bozsoki Imre sérülése nem
súlyos, mert belső védőkből
nem állunk jól. Azt ígérték a
fiúk, hogy az elejétől koncentráltak lesznek és élvezik a focit, ez pedig összejött
– értékelt Limperger Zsolt,
az Érdi VSE vezetőedzője.
– Minden mérkőzésünk
azon múlik, hogy az első
helyzeteket berúg juk- e.
Most korán megszereztük a
vezetést, s onnantól kezdve
mi domináltunk, így sikerült
a meccset simán behúzni –
mondta Melczer Vilmos.
Az érdiek legközelebb a
bajnokság tizenharmadik
körében, november 4-én 13
órakor az FC Nagykanizsa
otthonában lépnek pályára.
QQDomonkos Bálint

London és Hetény volt a vigaszág
Nem sikerült a selejtezőből való továbbjutás Dénes Mercédesznek a budapesti birkózó-világbajnokság ötödik
versenynapján. Az érdiek azonban így is remek héten
vannak túl, hiszen Lemák Diána brazil jiu jitsuban szerzett két ezüstérmet Londonban, míg a birkózók a szlovákiai Hetényben szerepeltek eredményesen.
Az érdi sportoló az 53 kilósok között az olimpiai ötödik
helyezett, a Pán-amerikai
bajnokságokon többször érmet szerző Belzabeth Arguello Villegas ellen lépett szőnyegre. A mérkőzés első három percének első fele „ismerkedéssel” telt, majd Dénes Mercédeszt passzivitás
miatt megintették, pedig a
harminc másodperc során
próbált akciózni, de sikerte-

lenül tette, így a pihenőre a
dél-amerikai sportoló vonulhatott előnnyel, majd a második három percben Dénes
ötpontos hátrányba került,
végül ellenfele felemelte és
földre dobta az érdi sportolót, aki technikai tussal kikapott.
További rossz hír, hogy a
vereség után Dénes a szőnyegen maradt és kisebb
ápolásra is szorult. A Dénest

legyőző Villegas a nyolcaddöntőben görög ellenfelével
szemben alulmaradt, így az
érdi sportoló már a vigaszágon sem folytathatja a hazai világbajnokságot.
Az érdiek azonban így is
remek héten vannak túl. Lemák Diánának a cselgáncs,
szumó, grappling és a birkózás mellett a jiu jitsu az ötödik küzdősportja, amelyet
eredményesen űz, amit mutat, hogy a londoni viadalon
gi és no-gi kategóriában is a
dobogó második fokára állhatott.
A hetényi V. Polgármester
Kupán a házigazdák és a
magyarok mellett horvátok,

A mérkőzést megelőzően
Demeter Juditot, a dániai
Európa-bajnokságon két
aranyérmet szerző speciális olimpikon tollaslabdázót
köszöntötte T. Mészáros
András, Érd polgármestere.
A mérkőzés adok-kapokkal indult, az első nég y
percben hat gól esett egyenlő elosztásban, aztán a hazaiak gyors lerohanásaiba
néhány hiba csúszott, valamint Györkös Rebeka is remekelt a fehérvári kapuban,
így némi meglepetésre tíz
perc játék után a Fejér me-

gyeiek hárommal vezettek
(4–7).
De az ÉRD is belelendült,
Krpezs-Slezák Katarina,
Tóth Gabriella és Kiss Nikolett rag yogó góljaival
újabb tíz perc elteltével már
kétgólos előnyben volt, s a
szünetig ug yan eg yszer
egyenlített a vendégcsapat,
de a pihenőre Janurik Kinga fantasztikus indításával
és Krpezs-Slezák csodálatos góljával az ÉRD 16–13mal vonult.
A második játékrészt lehengerlően kezdte Szabó

ÉRD–ALBA FEHÉRVÁR KC 32–26 (16–13)
Érd, 1100 néző. V: Felhő, Öcsi
ÉRD: Janurik – KRPEZS-SLEZÁK 9 (2), KISS N. 9, TÓTH G. 5, KISFALUDY 3, Jerabkova 1, Gávai. Csere: FOGGEA (kapus), C. Lassource 3,
Kovacsevics 1, Simon A., Lavko 1. Vezetőedző: Szabó Edina. Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/2, ill. 8/8

RÖVIDPÁLYA

Röplabda
Remekül kezdett és az első játszmát 25:17-re nyerte meg a Delta
RSE Érd a Közgáz SC vendégeként a Corvinus Egyetemen a másodosztályú bajnokság ötödik körében. Ezt követően sem állt le
Dömötör-Mátrai Beáta csapata, amely ezúttal tizenegy ponttal,
25:14-re nyerte a második felvonást. A harmadik szett ugyan az
előző kettőhöz képest nehezebb volt, de az érdiek így is 25:20-ra
nyertek, így második sikerület ünnepelhették az új idényben,
jelenleg hét ponttal hetedik helyen állnak a bajnokságban. A
Delta november 3-án, szombaton 16 órától a Hercules SE-t látja
vendégül a Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokában.

Karate
Népes csapattal, tizennégy karatékával vett részt a Muzslán rendezett kata-bajnokságon az Érdi Kyokushin Karate Sportegyesület, amely kilenc éremmel tért haza a viadalról. Herendi Péter formagyakorlatban (kata), Ercsényi Dária pedig küzdelemben (kumite) és katában is az élen végzett. Mihály Dávid, Molnár Frida és
Than-Csernyik Maja második, Ercsényi Dorka, Mihály Roland és Tihanyi Kende pedig harmadik helyen végzett formagyakorlatban,
míg Bense Péter, Luppej Balázs, Szécsi Bendegúz, Tátrai Katalin és
Zsámboki Lászlóné egyaránt negyedik helyet szerzett.

Vívás
Dénes Mercédesz (j) a selejtezőben búcsúzott a hazai vb-től
csehek, ukránok, szerbek és
szlovénok is szerepeltek. Az
érdiek kisebb különítménye
négy dobogós helyezést ért
el, amellyel a csapatok közötti rangsorban a hatodik
helyet szerezték meg. A 85
kilogrammosoknál Sipos

Alex, az 51 kilósoknál Madarassy Zoltán lett ezüstérmes, míg a 62 kilogrammos
Kovács Dávid, illetve a 32
kilós Szenicza Nimród
egyaránt a dobogó legalsó
fokára állhatott.
QQDB

Edin a csapata ,
amelynek köszönhetően 20 –14- es
érdi vezetésnél Deli
Rita mindössze öt
perc után időt kért,
de így sem tudták
megállítani a házigazdát. Alexandra
Nascimentóék
ugyan többször is
bevették Janurik
Kinga kapuját, de
az érdiek támadásait nem tudta megfékezni a Fejér megyei együttes.
A hajrában kissé
akadozott a játék, Kisfaludy Anett vezére volt a csapatnak
(Fotó: Boros Sándor)
hiszen a fehérváriak rendre hétmétereseket re volt a csapatnak, az ő ru- kezést, s egy rossz periódusharcoltak ki, s Nascimento tinjával és lelkesedésével ból is jól tudtunk kijönni – fomindet sikerrel értékesítet- sokat lendített a meccsen – galmazott Kisfaludy Anett.
Az ÉRD előbb épp lapzárte, így a hajrá a meccs képé- nyilatkozta Szabó Edina, az
tánkkor látogat Győrbe,
vel ellentétben kifejezetten ÉRD vezetőedzője.
– Nagyon nehéz mérkőzé- majd november 6-án 18 órászoros volt az eredményt tekintve (27–23). Végül az ÉRD sen vagyunk túl fizikálisan tól játszik, amikor a Budaöregy kisebb hullámzást leszá- és mentálisan is. Szeretnék söt fogadja az ÉRD Arénámítva, akaratát végig érvé- gratulálni a csapatnak, mert ban.
össze tudtuk szedni a védenyesítve győzött 32–26-ra.
QQDomonkos
– Nagy öröm volt, hogy sokan kijöttek és szurkoltak az
ÉRD-nek, ez sokat is segíÖt érdi a válogatottban
tett, hiszen feszülten kezdte
Kihirdette a magyar női kézilabda-válogatott keretét a franciaora meccset a csapat. Támaszági Európa-bajnokságra Kim Rasmussen szövetségi kapitány. Az
dásban nem voltak gondjaegyelőre bő, 28 fős keretben öt érdi játékos szerepel: Janurik Kinga,
Kiss Nikolett, Tóth Gabriella, Kisfaludy Anett és Szabó Laura.
ink, viszont védekezésben
igen. Kisfaludy Anett vezé-

Két ezüstérmet szerzett a veresegyházi szabadidős felnőtt és
gyermek versenyről az Érdi Torna Club vívó szakosztálya, amely
a felnőtt Magyar Kupában is érdekelt volt a múlt hétvégén. Veresegyházon a gyermek korosztályban Csók Kincső, míg a felnőttek között Partics Péter ezüstéremig menetelt. A Gerevich Sportcsarnokban rendezett felnőtt Magyar Kupa első fordulójában az
ÉTC-t jobbára utánpótláskorú versenyzők képviselték, illetve az
egy éve Érden edző, januártól már az ÉTC-t is erősítő, jelenleg a
Hiper SE színeiben versenyző Nagy Balázs, aki a legjobb tizenhat
közé jutott (13.). A női csapatversenyben az érdiek a legjobb
nyolc közé jutottak, ahol, bár nagyot küzdöttek, de a helyosztókQ Domi
ra elfáradtak, így nyolcadik helyen zártak.

ÉRD
vs.

Storhamar

2018.11.10.
szombat, 18.00

ÉRD Aréna

Érd, Velencei út 39-41.
HANDBALLE RD

WWW.HANDBALLERD.HU

GYERE EL, HARCOLJ VELÜNK, SZURKOLJ NEKÜNK!

223386

Feltornázták magukat
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Kolo a színpadon és a táncházban
A magyarországi horvátság egyike hazánk eredet,
nyelvjárás és néprajzi sajátosságok szempontjából legszínesebb, legösszetettebb kisebbségi közösségeinek,
amely közös vonások erősítését, az összefogást tartja a
legfontosabbnak, segítve ezzel identitásuk megőrzését,
hagyományaik ápolást, például olyan rendezvényekkel,
mint az érdi horvát nemzetiségi nap, amelynek vendégei
között Simó Károly alpolgármester az Országos Horvát
Önkormányzat elnökét, Gugán Ivánt is köszönthette a
művelődési központban rendezett programon.

(Fotók: Boros Sándor)

Az idei találkozó különlegessége volt, hogy a vendéglátók az Experience
Balkan nemzetközi baráti
társaság (Balkan Calling
Egyesület) közreműködésével – akik ugyan elsősorban a Balkánra szerveznek
utakat, hogy megismertessék a délszláv tájakat és
kultúrákat, de minden másra is kaphatók, ami a horvát–mag yar kapcsolatok
elmélyítését szolgálja – városnéző sétát szerveztek
Érd-Ófalu nevezetességeinek megtekintésére, amit
ki más vezethetett volna,
mint Ábel András helytörténész.
QQ–y–

223036

hogy közösségformáló, hagyományápoló alkalmakat
teremtsenek.
Ezek sorába tartozik
egyik legjelentősebb programjuk, az évente megrendezendő horvát nemzetiségi nap, amelyre az ország
különböző településeiről
érkeznek táncegyüttesek,
énekkarok, hogy bemutasAz érdi horvát közösség lehetőséget megragadnak sák egymásnak és az éraz egyik legaktívabb, rend- Weszelovits Istvánné el- deklődőknek produkciói- A Zorica tánccsoport Ercsiből
szeresen szerveznek ren- nök, valamint Antunovits kat, s hogy végül egy fergedezvényeket, meghívások- Antal és Nagy Istvánné ak- teges hangulatú táncházzal Kolo Zenekar szolgáltatta a
nak tesznek eleget, minden tivitásának köszönhetően, zárják a napot, amihez a muzsikát.
De előtte a színpadon bemutatkoztak – mit bemutatkoztak, régi ismerősként felléptek – a szentpéterfai táncosok (Gradišce Horvát Kulturális Egyesület) és dalosok
(Ljubicica), ahogy az ercsiek
is mindkét műfajban (Zorica
tánccsoport, Jorgovani rác
kórus) képviseltették magukat, a helyiek tánccsoportja
(Igraj kolo) is kitett magáért,
nem maradhattak szégyenben a vendégek előtt a tököli
dalosok (Komsije Népdalkör), és a rác férfikórus mellett zenészeik (Kolo) is megmutatták, mire lehet számítani majd a táncházban.
A vendéglátók városnéző sétát szerveztek Érd-Ófalu nevezetességeinek megtekintésére

